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TV3 compra els drets d’emissió de la
pel·lícula sobre Les Cuineres de Sils

Renfe està
portant a terme
una nova fase de
les millores entre
Blanes i Maçanet

El documental d’Aiguaviva Films presenta les vivències del col·lectiu durant un any

DdeG, Blanes.
J.Alonso, Lloret de Mar

Les vivències del col·lectiu de
Les Cuineres de Sils aviat es podran conèixer a tot Catalunya, ja
que TV3 ha comprat els drets
d’emissió de la pel·lícula que ha
elaborat la productora Aiguaviva Films.
La notícia, que es va donar a
conèixer durant la celebració
del Festival de Cinema de Girona, ha omplert de satisfacció les
àvies. Segons el por taveu de
l’entitat gastronòmica, Xicu
Onoro, «estem més contents per
la productora, que pel fet econòmic. Sobretot per l’esforç que va
fer seguint-nos durant tot un
any». En aquest sentit, tot i que
el portaveu del col·lectiu va assenyalar que «tot allò ha servit
per alguna cosa», Onoro va afegir que, pel col·lectiu, «la pel·lícula és incompleta», ja que «només és un any de la nostra vida.
S’hauria d’incloure com va començar tot, qui va fer-ho i per
què».
El portaveu de les cuineres va
recalcar que «no es tracta d’una
pel·lícula de receptes, tot i que hi
ha escenes on es veuen les iaies
cuinant. Es tracta de les vivències que han tingut, què opinen
sobre alguns temes polítics o curiositats, com per exemple, què
sentien en agafar l’avió per pri-

Mostra les
activitats que ha
fet el col·lectiu de
les cuineres
durant un any
■

OPINIÓ

DdeG

CUINERES. Han portat les seves receptes tradicionals a nombrosos indrets del món durant aquest any.

mera vegada». Per aquest motiu, Onoro va destacar «la part
humana davant de la culinària».
La data està pendent de decidir

Tot i que encara es desconeix
quan es realitzarà l’emissió del
document audiovisual, «tampoc
sabem si es voldran retocar coses
o si ho trauran com a pel·lícula
o com a documental, però el fet
que surti a un canal de televisió
semiestatal és important».
Així, Xicu Onoro va destacar
que la pel·lícula pot ser «una
promoció més perquè la gent ens

CAS HARRY POTTER

M.MONTSERRAT Medalla Cufí

Incongruències
l nostre Harry
Potter particular de Lloret de
Mar ens ha fet un favor, sense saber-ho,
als que escrivim setmanalment en el
diari, perquè ens ha donat un
tema bastant sucós. En quatre
dies se n’ha parlat molt, ja ho sé,
però tot i així voldria dir-hi la
meva.
Començaré per afirmar que
crec sincerament que en els casos dubtosos la policia ha de fer
la seva feina, investigant qualsevol acte que surti de la normalitat. Dit això, queda patent que em
sembla bé la investigació que es
va dur a terme en el cas de l’Eric,
perquè va haver-hi unes sospites
que calia aclarir. No es sabia de
què es tractava i per tant, s’havien
d’assegurar que tot estava correcte.
Però una vegada vist i comprovat «el delicte», un cop confirmat
què passava, havent parlat amb la
família i havent pres declaració al
noi, tot havia d’haver quedat en
un fet anecdòtic i ja no calia fer
més enrenou.
Per la meva sorpresa, pensant

E

conegui».
Tanmateix, el col·lectiu va començar ahir dilluns la tercera
edició de les jornades gastronòmiques de sopar de cuina
tradicional, «El prestigi de la tradició», que es por ten a terme
fins al divendres a l’hotel Ritz de
Barcelona. En aquesta edició,
80 dones del col·lectiu oferiran
plats.
La inauguració va anar a càrrec del reconegut Josep Lladonosa i Giró, anteriorment cuiner
del restaurant 7 Portes de Barcelona i destacat coneixedor de

que ja estava tot clar, torno a llegir en la premsa que la família encara no sap quan els tornaran els
ordinadors requisats, el de l’Eric
i el del germà gran, que es veu
que se’ls van endur tots dos, i –
segueixo llegint– actualment
s’està investigant el menor com a
presumpte terrorista. Quan llegeixo tot això se’m posa la pell de
gallina.
Després, sense poder-m’ho
acabar de creure i pensant «quines coses passen», busco entre
els diaris de la setmana passada
que conservo a la taula de l’estudi i n’arreplego un, encara «calent», on hi havia la notícia que
l’exdirector general de la Guàrdia
Civil, el senyor Luis Roldán, que
havia estat condemnat pel Tribu-

➾ «Em pregunto si
s’hagués muntat
aquest sidral si l’Eric,
en lloc de demanar
l’etiquetatge en
català, l’hagués
demanat en anglès»

nal Suprem a 31 anys i sis mesos
de presó, ha obtingut el tercer
grau penitenciari, sense haver
tornat el que havia de tornar i havent complert només deu anys de
presó. O sigui –penso– que d’aquí
a quatre dies, aquest home tornarà a ser al carrer i encara que
sigui virtualment, farà una gran
botifarra a tot el sistema.
El meu cap no pot deixar de
considerar una notícia i l’altra.
Res a veure, ho sé. És evident que
el senyor Roldán no té cap relació
amb el nostre simpàtic Harry Potter defensor de la llengua catalana, però a mi no deixa de sorprendre’m i treure’m de polleguera que un «personatge» així
ho tingui tot tan planer, tenint en
compte que la va fer molt grossa
i, incongruentment, un noi que
l’únic que es proposava era demanar a un parell d’empreses que
etiquetessin els seus productes
en català es pugui trobar implicat
en un presumpte afer terrorista.
Em sembla molt fort!
I finalment em faig una pregunta: Si en lloc de demanar l’etiquetatge en català, el nostre amic
Eric hagués demanat l’etiquetatge en anglès, malgrat signar com
«l’Exèrcit del Fènix»...s’hauria
muntat tot aquest sidral? La resposta, probablement, la deu tenir
el vent.

la cuina catalana. Durant les jornades gastronòmiques, que enguany s’allarguen un dia, es serviran plats com el pollastre amb
salsafí i peus de porc amb cargols per a una seixantena de
persones cada nit.

Unes 80 àvies
participen aquesta
setmana a unes
jornades a l’hotel
Ritz de Barcelona
■

La companyia Renfe porta a
terme durant aquests dies
unes obres de millora de la infraestructura viària al tram
que va des de Blanes fins a
Maçanet. Les obres estan programades de nit perquè, així,
no afecten els serveis de tren.
Les actuacions preveuen la
instal·lació de més de disset
quilòmetres de carril, la substitució de travesses i elements
i la ubicació de nous desviaments a l’estació de Blanes.
També es netegen els marges
de les vies per millorar la visibilitat dels senyals i els passos a nivell.
A més de millorar la qualitat general del ser vei de rodalies, els treballs ser veixen
per augmentar la seguretat de
les instal·lacions, tal com afirma un dels por taveus de la
companyia, Antonio Carmona, que explica que «Renfe
està inver tint prop de 4 milions d’euros per renovar i modernitzar el tram entre Blanes
i Maçanet. Es va fer una inversió d’1,6 milions d’euros fa
uns mesos i actualment s’estan
realitzant unes altres obres de
millora».
Carmona ha assenyalat que
«en aquesta nova etapa, uns
treballs ja es van iniciar el setembre amb un pressupost
d’1,2 milions d’euros i els altres s’han efectuat amb un
pressupost d’1,1 milions d’euros».
Està previst que durant el
primer semestre del 2005 ja
estiguin enllestides totes les
millores.

TORDERA

L’Ajuntament engega la casa
dels infants a l’espera que es
construeixi una nova llar
El nou equipament estarà acabat el proper gener
DdeG, Tordera.

L’Ajuntament de Tordera posarà
en funcionament a partir del proper 2 de novembre el servei municipal de la casa dels infants El
Caliu a l’espera que es construeixi la llar d’infants municipal, que entrarà en funcionament el mes de gener.
L’horari de la casa dels infants
El Caliu, que està situada al carrer de Santiago Rusiñol i està
adreçada als nens i nenes de dos
anys, serà de dilluns a divendres
de 9 a 1 del migdia.
Amb l’establiment d’aquest
servei s’ha volgut donar una solució provisional mentre es
construeix la llar d’infants. Actualment, els operaris estan treballant en les tasques de fonamentació i en la instal·lació de la
plataforma que suportarà el mòdul principal.
El nou equipament estarà situat als terrenys municipals del
carrer Amadeu Vives (prolon-

gació del carrer Bruc), prop de
Can Comte.
Tanmateix, pel que fa a una altra futura instal·lació situada al
terme de Tordera, s’ha decidit
que els Mossos d’Esquadra controlin la cruïlla de Can Bartolí
mentre no es construeixi el nou
giratori.
Així, la comissió de Política
Territorial del Parlament de Catalunya va aprovar, a instàncies
del grup de CiU, una resolució
sobre les obres pendents a la
cruïlla. En concret, s’insta l’Estat espanyol a resoldre la construcció de la rotonda prevista en
l’encreuament entre la carretera N-II i la GI-600; però, alhora,
s’inclou la cruïlla de Can Bartolí dins dels punts de regulació
que controlen els Mossos.
La iniciativa va rebre el suport
de tots els partits i la seva aprovació agilitza que es resolgui un
dels punts negres de la xarxa
viària catalana.

