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HOSTALRIC

TORDERA

La concessionària de l’AP-7 dóna 77.000
euros per rehabilitar la torre dels Frares

Fan un viatge en
motiu de l’Any
Dalí per conèixer
els indrets on va
viure l’artista

El conveni amb l’Ajuntament es signarà el proper dilluns en concepte de l’1% cultural

DdeG, Tordera.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tordera ha organitzat per avui dissabte 20
de novembre una sortida en
motiu de l’Any Dalí.
L’activitat inclou una visita
a la ciutat de Figueres al Teatre Museu Dalí durant el matí
i, a la tarda, una visita al poble
de Cadaqués i als exteriors de
la Casa Museu de Portlligat.
La regidora de Cultura de l’A-

J.Caupena, Hostalric.

La Societat Acesa i l’Ajuntament
d’Hostalric signaran el proper
dilluns un conveni segons el
qual la societat farà una aportació de 76.951,84 euros a càrrec
de l’1% cultural corresponent a
l’autopista AP-7. Els diners es
destinaran a les obres de reforma i rehabilitació de la torre
dels frares de la localitat.
El conveni el signaran l’alcalde d’Hostalric, Eugeni Medina,
i el director general d’Autopistas Concesionaria Española
S.A., Lluís Sierra.
La torre dels Frares és una
construcció medieval feta amb
pedra basàltica d’origen volcànic. En el projecte de restauració es va plantejar la seva consolidació i rehabilitació. En una
primera actuació es va reconstruir volumètricament la par t
superior de la torre, es va deslliurar de l’edificació que tenia
adossada i es va recuperar com
a espai públic del seu entorn
més immediat.
A l’interior es van reforçar les
voltes de la torre i es va fer la pavimentació amb pissarra. Al nivell superior, on no es conservava la volta original, es va refer
el sostre amb bigues metàl·liques. Darrerament, a més, s’ha
construït una escala exterior al

Ja s’ha col·locat
un ascensor a
l’interior per
poder mirar els
paratges
■

L’activitat
inclou visitar
el Museu Dalí,
Cadaqués i
Portlligat
■

DdeG

TORRE DELS FRARES. Ja ha viscut amb anterioritat diversos treballs de millora i manteniment.

mur de la torre que permet accedir-hi amb facilitat i s’ha
col·locat un ascensor interior
que facilita l’entrada a la torre a
les persones amb minusvalies i
que permet pujar a la terrassa
superior que és el mirador més
alt de la població i té una vista
de tota la vila.
El govern municipal està treballant darrerament en la promoció turística del municipi.
Així, el manteniment de les
parts antigues de la localitat són
un dels atractius a impulsar pel

govern local.
Precisament, l’alcalde del municipi, el convergent Eugeni
Medina, lamentava en el transcurs d’un dels darrers actes festius del municipi que no es trobi a ningú que vulgui invertir al
municipi per fer-hi un hostal o
hotel.
Així, Medina es queixava perquè en el poble no hi ha cap establiment on poder-se allotjar.
«Després de la remodelació que
fem del nucli antic i la gran demanda que tenim, ja seria hora

que alguna persona o empresa es
decidís a muntar algun hotel per
poder acollir la molta gent que
cada dia ens visita», apuntava
l’alcalde del municipi d’Hostalric.

La torre és un
dels punts més
alts dels que
es troben a
la població
■

juntament de Tordera, Maria
Àngels Cayró, en declaracions a Ràdio Tordera, va manifestar que la finalitat de l’excursió és conèixer els atractius i encants d’aquesta zona
de l’Alt Empordà i, a més,
coincidint amb l’Any Dalí.
La sortida per conèixer l’entorn de Dalí té un preu de 15
euros. Es sortirà en autocar a
2/4 de 9 del matí i la tornada
serà aproximadament a les 8
del vespre. L’experiència de
l’Any Dalí ha estat ben valorada pels diferents sectors
econòmics i culturals de la
ciutat de Figueres i els seus
entorns. En aquest aspecte,
es va assenyalar que aquest
sens dubte havia estat un punt
d’atracció molt impor tant a
nivell turístic per aquesta
zona.

LLORET DE MAR

TORDERA

Lloret espera rebre més de 15.000
persones per la IV Fira Medieval

ERC demana que la zona de
l’Esplai passi a anomenar-se
Joaquim Sagrera i Bagó

És una de les activitats incloses a la Festa Major de Sant Romà

Va ser alcalde de la població durant la República

DdeG, Lloret de Mar.

El municipi de Lloret de Mar
està ultimant els preparatius
de la quarta edició de la Fira
Medieval que tindrà lloc
aquest cap de setmana.
Avui dissabte i demà diumenge seran dos dies plens
d’activitats que l’Ajuntament
ha preparat amb motiu de les
festes de Sant Romà, patró de
Lloret Mar, i on espera tornar
a repetir l’èxit de públic de les
edicions anteriors i superar
els 15.000 visitants.
La Fira Medieval, que se
celebrarà els propers 20 i 21
de novembre, retornarà els
carrers més cèntrics de la vila
a una història de fa més de mil
anys, amb un mercat ple de
parades que mostraran els oficis, les herbes, perfums, els
materials i l’alimentació d’aquella època.
Durant aquesta fira els visitants podran gaudir també de
la realització de diverses activitats lúdiques, espectacles

DdeG, Tordera.

DdeG

FIRA MEDIEVAL. Durant dos dies els carrers del centre canviaran d’imatge.

d’animació centrats en els jocs
de l’època amb el seus personatges i animals i la demostració de com es desenvolupaven
els oficis picapedrer, orfebre i
escriptura amb ploma entre
d’altres.
Els mercats o fires medievals han tinguts els darrers

anys una molt bona acollida
de públic a molts dels municipis on es celebren. Un dels
més populars, a banda del de
Lloret de Mar, és el del municipi d’Hostalric, on l’entorn de
la fortalesa reforça la imatge
de medieval que s’hi vol
donar.

La secció local d’ERC a Tordera
ha presentat una moció perquè
l’actual pista de L’Amistat, el
casal de la gent gran L’Esplai i la
zona d’esbarjo que els separa
passin a anomenar-se Joaquim
Sagrera i Bagó, qui fou, des de
1931 fins a 1936, alcalde de
Tordera.
El motiu d’aquesta demanda
és pel fet que a l’època de la
República eren propietat de la
Societat l’Amistat Catalanista
Republicana i el president era
Joaquim Sagrera.
A més, els terrenys on s’ubica,
segons ERC, encara són de la
societat, ja que, després del
decomís per part del franquisme, els hereus dels seus associats van cedir-los el 1983 –i per
25 anys a l’Ajuntament– per ferhi activitats lúdiques, esportives, cíviques o culturals.
Segons el regidor d’ERC,
Bernat Costas, «aquesta moció

DdeG

Bernat Costas.

també ha de servir perquè
l’Ajuntament recapaciti sobre
l’incompliment flagrant que està
fent del conveni de cessió dels
terrenys,
permetent-hi
la
instal·lació de negocis particulars».

