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La Selva

INFRAESTRUCTURES

SANTA COLOMA

Sant Hilari disposarà de dues piscines
cobertes i climatitzades a finals de 2005

Es reprèn a
partir d’aquest
mes el programa
«Voluntaris
per la Llengua»

✓ Ja s’han iniciat les obres al costat del pavelló poliesportiu i tindran un cost
de 2.300.000 euros ✓ S’hi podrà practicar musculació, jacuzzi, sauna o aeròbic

ESTEVE PUIG

IMATGE VIRTUAL. Les futures piscines cobertes i climatitzades, un cop estiguin enllestides.
Esteve Puig, Sant Hilari Sacalm.

Els veïns de Sant Hilari Sacalm,
i els forasters que hi passin les
vacances, caps de setmana i altres dies festius, podran disposar a finals de l’any vinent, si les
previsions no fallen, de dues piscines cobertes i climatitzades.
Les obres de la seva construcció ja han començat al costat de l’actual pavelló poliesportiu municipal, amb una inversió
de 2.300.000 euros.
A les noves instal·lacions, a
més de poder-s’hi banyar, s’hi
Jordi Meléndez, Tordera.

Aquest diumenge se celebrarà a
Tordera el comiat de les pubilles
i hereus de títol nacional i provincial de Catalunya amb un berenar-sopar a la pista l’Amistat.
Entre ells hi ha el torderenc
Jordi Canals, que fa un any va ser
proclamat hereu de les comarques barcelonines i primer fadrí
de Catalunya al certamen que es
va celebrar a Tordera.
Aquest acte ha estat organitzat
pels pares i mares de les pubilles
i els hereus i serà l’acte previ al
comiat oficial que se celebrarà a
Roses la setmana vinent, en l’elecció dels successors.

podrà practicar musculació, jacuzzi, sauna, aeròbic i bany al
vapor. Les piscines seran de 25
per 12 metres i de 12 per 6 metres amb la seva obligades zones d’accés i de vestidors.

Les piscines
seran de 25x12 i
de 12x6, amb les
obligades zones
d’accés i vestidors
■

Segons l’Ajuntament, l’equipament es fa «amb finalitats esportives i terapèutiques». El projecte ha estat inclòs al Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat. Previsiblement, el
Consell Català de l’Espor t del
govern català subvencionarà les
obres amb 780.500 euros, «supor t econòmic encara per concretar en terminis d’acord amb
la seva evolució», ha manifestat
l’alcalde de Sant Hilari Sacalm,
Robert Fauria, que ha assenyalat que «es tracta d’un projecte

molt ambiciós».
El Consistori municipal espera que els ser veis que es donaran en aquest complex siguin
utilitzats, a més dels veïns i forasters que visiten Sant Hilari,
per persones de pobles de la rodalia, principalment d’Arbúcies
i Viladrau.
La capital de les Guilleries actualment només disposa d’una
piscina a l’aire lliure que s’utilitza pocs dies d’estiu, ja que la
seva situació, a 800 metres d’altitud, fa que les jornades de calor per a poder-se banyar siguin
escasses.
Tant es així que, ara fa un parell d’anys, la piscina només es
va poder fer ser vir durant 15
dies d’estiu, malgrat que s’obre
al públic a finals de juny, per
Sant Joan, i tanca les portes el
31 d’agost.
És per això que molta mainada, adults i persones mes grans
s’han de desplaçar a altres poblacions, «un inconvenient per
la pèrdua de temps i diners perquè a Sant Hilari sempre hem estat mal comunicats», ha assegurat l’alcalde.
Fauria opina que amb aquestes instal·lacions «el poble farà
un pas endavant pel que fa a la
seva qualitat de vida».

L’alcalde de la
població, Robert
Fauria, qualifica
el projecte com a
«molt ambiciós»
■

TORDERA

La població acollirà el comiat de les
pubilles i hereus de títol nacional
L’acte es portarà a terme aquest diumenge a la pista de l’Amistat
Després d’un any d’haver estat
proclamat hereu de les comarques barcelonines, Jordi Canals,
en declaracions a Ràdio Tordera,
ha fet un balanç molt positiu d’aquesta experiència i ha assegurat
que ha disfrutat molt representant la població.

En l’acte participaran pubilles i
hereus d’arreu de Catalunya,
membres de l’ajuntament de Tordera i representants de diversos
municipis, així com membres del
Foment de les Tradicions Catalanes. El berenar-sopar es farà diumenge a la pista l’Amistat de Tor-

dera i està obert a totes les persones que hi vulguin participar
per un preu de sis euros.
Teatre Clavé

D’altra banda, també aquest
diumenge, el cicle de teatre familiar de la programació estable de

DdeG, Santa Coloma de Farners.

A partir d’aquest mes d’octubre es reprèn a Santa Coloma
de Farners el programa «Voluntaris per la Llengua».
Es tracta d’un projecte de
participació lingüística que té
per objectiu posar en contacte alumnes dels cursos de català que necessiten reforçar
l’aprenentatge amb voluntaris
que vulguin destinar una hora
a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb ells.
Segons fonts d’aquest programa, són molts els alumnes
que aprenen català a les aules
i que necessiten complementar el seu aprenentatge de la
llengua oral.

Posa en contacte
alumnes de cursos
de català amb
voluntaris per a un
reforç lingüístic
■

Així doncs, «Voluntaris per
la Llengua» és una manera de
facilitar el contacte personal
entre un parlant del català i un
alumne disposat a reforçar l’aprenentatge. Amb aquesta iniciativa, a més de facilitar als
alumnes un interlocutor per
poder conversar en català, es
vol incidir en els hàbits lingüístics dels catalanoparlants
i consolidar la idea que el català és, i ha de ser, llengua d’acollida. Els organitzadors esperen que la iniciativa tingui
una gran acollida.
tardor del Teatre Clavé ofereix
Hansel i Gretel, de la companyia
Sim-salabim.
La història gira entorn la Sara i
en Quim, que han d’agafar un
tren, però el perden. Per matar el
temps decideixen representar l’obra Hansel i Gretel. Els dos nens,
mitjançant tot el que porten i les
coses que es troben a l’estació,
construeixen uns titelles per fer
la representació.
Hansel i Gretel, de la companyia Sim-salabem, es portarà a
terme aquest diumenge a les sis
de la tarda. L’entrada, al preu de
cinc euros, es pot reservar ja en
el mateix teatre.

