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La Selva

ENSENYAMENT

BREDA

L’Escola d’Adults
de Tordera obre
el termini de
matriculació per
als cursos anuals

Una trentena
d’artistes locals
exposen mig
centenar de
peces

DdeG, Tordera.

Esteve Puig, Breda.

La regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Tordera
ha obert aquesta mateixa setmana el període de matriculació de l’Escola d’Adults de
Tordera que com cada any
oferirà classes d’alfabetització, neolectors i iniciació a
l’ús de l’ordinador.
Les classes del curs d’alfabetització tindran lloc els dilluns, dimecres i dijous de 10
a 12, mentre que les de neolectors es faran els dilluns, dimecres i divendres de 15 a 17
i les d’iniciació a l’ús de l’ordinador tindran lloc els dimarts de 10 a 11. No obstant
això, aquests horaris són
orientatius i provisionals i poden variar en funció del nombre d’alumnes.
La matrícula per a qualsevol dels cursos es podrà formalitzar al Ser vei d’Informació Juvenil de Tordera (plaça
de la Concòrdia) els dimarts
i dijous de 10 a 12 del migdia.
La data límit de matriculació
serà el proper dilluns dia 6 de
setembre. Els tres cursos començaran el dia 27 de setembre al local Emili Vendrell.

Prop d’una trentena d’artistes de diversos estils i procedències socials exposen
les seves obres a la Casa de
Cultura de «la Caixa» sota
l’organització de l’associació Amics de Breda, entitat
que coordina totes les
inquietuds culturals i artístiques de la població.
Amb la col·laboració de
l’Ajuntament, «la Caixa» i la
tapisseria Jaume, aquesta
sala acull mig centenar de
peces entre pintures, fotografies i alguna ceràmica de
diversos estils, segons l’orientació de cada artista.
La majoria d’autors, 18 dones i 10 homes, són autòctons i només un 5% no ho
són però tenen una vinculació directe amb Breda, ja sigui per tenir-hi la seva segona residència o perquè en
són estiuejants habituals. Per
aquest motiu, els artistes estan influenciats per la terrissa i la ceràmica, on tenen al
municipi el seu punt màxim
de referència, tant a nivell estatal com internacional.

BLANES

Exposen les
fotografies de
Santa Anna a la
sala García Tornel
J.A.G., Blanes.

La sala municipal María Luisa García Tornel exposa fins
al proper dilluns les fotografies que han par ticipat enguany al Concurs de fotografia sobre la Festa Major de
Santa Anna. Les instantànies
han estat escollides entre els
que han enviat els diferents
participants i reflecteixen els
millors moments de les celebracions d’aquest any.

DdeG

EL POU DE LES AIGÜES. Les herbes s’han apoderat de l’entorn d’aquesta zona.

ANGLÈS

Els veïns critiquen que el sector
del pou de les aigües està brut
L’alcalde afirma que no hi ha cap risc pels filtres de l’aigua potable
J.Caupena, Anglès.

Diversos veïns del municipi
d’Anglès han denunciat el mal
estat en què es troba la zona coneguda com el Pou de les Aigües. Aquest espai és on s’acumula l’aigua del riu Ter per passar posteriorment pel filtratge i
anar a parar als dipòsits municipals d’aigua.
Els veïns, que acostumen a
passejar per aquest sector, ja
que no hi ha cap zona urbanitzada als voltants, han fet arribar
el seu malestar per l’estat en el
qual es troba.
Segons van explicar fa temps,
no es neteja i les herbes i les
plantes s’han menjat tota la bassa. En aquest sentit els veïns
que no han volgut fer pública la
seva identitat han mostrat el seu
temor que la brutícia pugui afectar el sistema de filtratge dels
dipòsits. A més, van explicar

que altres vegades aquest sector s’havia netejat fins i tot la
part del fons per aconseguir que
el filtratge vagi millor i alhora
l’aigua no hagi de ser tan tractada per poder passar-la als
dipòsits municipals.
Els veïns han volgut deixar
clar però, que la mala imatge la
donen només les herbes i plantes que de manera natural han
sortit al voltant de la bassa. Així,
val a dir que no hi ha brutícia de
cap altre tipus.
Per la seva banda l’alcalde de
la localitat, Jordi Fornés, (Esquerra Republicana), va afirmar
que no es corre cap risc i que l’únic que hi ha al voltant de la bassa és el mateix medi natural que
ha crescut al voltant de la bassa. Així, va negar que aquesta
vegetació pugui afectar d’alguna manera els filtratges municipals, tot i afirmar que seria con-

venient fer-hi una neteja al voltant. D’aquesta menara Fornés
va deixar clar que al voltant d’aquest sector no hi ha cap urbanització, però, sí algunes petites
cases on resideixen algunes
persones els caps de setmana.
Així, va afirmar que aquesta
bassa es va netejar ara fa un any
i que fins aleshores aquest espai no s’havia netejat des de feia
com a mínim set o vuit anys, va
comentar l’alcalde, traient impor tància a l’alarmisme dels
veïns.

Fornés afirma
que l’any passat
ja es va fer una
neteja de tot
el sector
■

Mostra tradicional

Aquesta mostra ar tística
arriba a la seva XLVIII edició
«i amb el pas dels anys s’ha
conver tit en quelcom tradicional dins del calendari cultural de la població», va declarar Francesc Mas Trunas,
president dels Amics de Breda. En aquest sentit, Mas
Trunas va afegir que amb les
noces d’or, del 50è aniversari a celebrar d’aquí a un parell d’anys, va anunciar que
«farem una exposició molt important i amb gran contingut
simbòlic».
L’exposició artística d’enguany, s’inaugurarà el proper
dimarts, 7 de setembre. Així,
i fins al proper dia 12 es podran visitar els treballs dels
artistes locals.

ANGLÈS

Les activitats lúdiques centren les
Gales d’aquest cap de setmana
Els actes combinen balls tradicionals i competicions esportives
J. Alonso, Anglès.

Les Festes d’Anglès, que es van
iniciar dijous amb el pregó de
Festa Major a càrrec d’Eduard
Puig, Pau Abrisqueta i Arnau
Julià com a reconeixement per
la tasca realitzada i els èxits adquirits en les seves respectives
modalitats, han programat per
aquest cap de setmana nombroses activitats.
Així, durant tot el matí d’avui
es por tarà a terme un torneig
de futbol aleví al camp municipal d’esports amb la participació dels equips FE Figueres, Girona FC, Escola Pia d’Olot i CE
Anglès.
A la tarda es barrejaran les

activitats lúdiques i esportives,
entre les quals destaquen XV
torneig de petanca als jardins
de Can Cendra, una baixada de
carretons, la vuitena trobada de
gegants, una cercavila de gegants i capgrossos, una cercavila pels carrers del poble i un
ball final de gegants.
A partir de les dotze de la nit,
Los Mejores+Soul Machine posaran la nota musical de la jornada a l’envelat.
Durant tot el matí de diumenge, els cotxes «tunning»
ocuparan la zona de Cuc, mentre que les motos faran la desena ronda de motos.
A més es disputarà un partit

futbol de veterans entre els
equips del FC Barcelona i el CE
Anglès, que finalitzarà amb dinar de germanor al pavelló d’esports.
A la tarda, a més de la inauguració d’una exposició d’artistes locals a la sala Santa Magdalena, els més petits gaudiran
de l’espectacle infantil «Clowx»
organitzat per Rialles.
L’orquestra La Principal de la
Bisbal i Montecarlo tancarà la
jornada amb un ball a l’envelat,
en el qual durant la mitja part
es portarà a terme una exhibició de countr y a càrrec del
Club de Ball Esportiu El Doll de
Quart.

DAVID ESTANY

PRINCIPAL DE LA BISBAL L’actuació de l’orquestra és una de les activitats.

