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EL PROGRAMA MOSTRARÀ L’ÀMBIT MÉS TRADICIONAL DEL BALLET CATALÀ EN UNA ACTUACIÓ EL MES DE MARÇ

L’Esbart Joaquim Ruyra actuarà al
Palau de la Música de Barcelona
L’Agrupació dansaire blanenca commemora enguany el seu quarantè aniversari
M. JUVANTENY

MONTSERRAT JUVANTENY
BLANES

L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes actuarà dins del cicle «Cobla,
Cor i Dansa al Palau» que té lloc
anualment al Palau de la Música
de Barcelona durant el mes de
març. L’actuació de l’esbart s’inclou en el concert número cinc del
cicle que tindrà lloc el 22 de març
a les set de la tarda. El cicle que començarà el dia 1 de març presentarà a més de l’esbart blanenc l’actuació de La Principal de la Bisbal,
la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i la cobla Principal del Llobregat.
L’actuació de l’Esbart Joaquim
Ruyra serà molt completa, amb
una amplíssima manifestació del
folklore de Catalunya presentant
el Ballet del rei (Anoia), Ball de
bastons (Garraf), Majorales (Priorat), Panderetes (Alt Penedès), Ball
del càntic (La Selva), Ball de les escombreres (Alt Empordà), Ball pla
d’Alinyà (Alt Urgell), Ball de coques (Baix Camp), Morisca (Pallars
Sobirà), Morratxes (La Selva).
Blanes. El ball de les morratxes de Blanes es remunta a l’època feudal amb els comtes de Cabrera.

lia, França, Àustria, Puerto Rico i
Cuba. Bàsicament els viatges a l’estranger de l’esbart han estat motivats per participar en Festivals
Internacionals de Folklore, però
també han participat en mostres
de danses catalanes i participat en
concursos.
Una característica molt important d’aquesta agrupació dansaire

és que té el vestuari adaptat sempre al ball que interpreta, o a la comarca que el ball representa. Tant
poden oferir un vestuari de gala
on el nois duen capa i barret de
copa i les noies mantellina, com la
indumentària adequada per anar
a rentar roba al riu o bé interpretar un ball de la pagesia.
La direcció de l’Esbart és a càr-

OPINIÓ

Llistes d’espera
l nou conseller de Sanitat s'ha marcat
l'objectiu (entre altres) de reduir el temps de les
llistes d'espera per unes intervencions quirúrgiques determinades. El Sr. Pomés en
declaracions recollides fa
pocs dies per la premsa.
Parla de passar de sis mesos a tres, en uns casos, d’un
any a sis mesos en uns altres,
etc... No sé però si quan parla d'aquests terminis té en
compte el temps que cal esperar per accedir a l'especialista que indicarà (o no) i
potser realitazarà la intervenció.
Saber si ho té en compte
o no, fóra especialment interessant en l'àrea d'influència de l'hosital comarcal la
Selva (no deu ésser l'única)
on la demora per accedir a
una visita especialitzada de
segons quins serveis ratlla,
(fins i tot demanant-la amb
caràcter preferent), els dotze mesos! Vagi per endavant
que en aquests serveis hi tre-

rec de Joan Cruella que va ser un
dels fundadors. La direcció de l’entitat blanenca l’agafava a partir del
1967.
D’entre els ballets que ha recuparat l’esbart dansaire Joaquim
Ruyra de Blanes destaquen el Ball
de les Morratxes a més d’El ball del
càntir de Blanes i també Les emcombreres de la Selva de Mar.

VIDRERES.- El Grup per al Progrés de Vidreres, que governa
actualment a l’Ajuntament sota
les sigles del PSC, ha organitzat
per a aquest dissabte una conferència-col·loqui sobre dues
propostes socialistes referents
a la Llei del Paisatge i la Llei de
les Urbanitzacions.
L’acte es portarà a terme a
partir de les vuit del vespre a
la sala municipal del Casino la
Unió de Vidreres. Hi assistirà
el parlamentari del PSC-Ciutadans pel Canvi i conseller del
«govern alternatiu» de Política Territorial i Obres Públiques,
Oriol Nel·lo. DdeG

ES VA REFORMAR UNA MASIA I ES VAN MOURE TERRES

JOSEP ALUM I VILABELLA

E

TORDERA.- L’Oficina de Català
de Tordera obrirà a partir del
3 de febrer el període d’inscripció per als cursos de català.
L’Oficina té previst fer un curs
de català de nivell intermedi,
un de nivell elemental (per a no
catalanoparlants) i cursos a
distància.
Tots els interessats a matricular-se en algun d’aquests cursos hauran de fer una prova de
col·locació per conèixer el seu
nivell. L’Oficina de Català ha establert els dies 4 i 6 de febrer
per fer aquest proves, que tindran lloc al local Emili Vendrell.
El cursos de català, que estan
coordinats pel Consorci per a
la Normalització Lingüística
Maresme- Mataró, començaran la primera setmana del mes
de març i s’allargaran fins al
juny. DdeG

Vidreres acollirà una
conferència sobre
les lleis del paisatge
i les urbanitzacions

Quaranta anys d’esbart

L’esbart Joaquim Ruyra està format per dansaires aficionats. Va ser
fundat el 1962 i té un repertori de
50 danses diferents pertanyents a
la cultura musical popular de diverses comarques i pobles de Catalunya. En l’actualitat el configuren un total de 75 dansaires, nois
i noies d’entre 4 i 30 anys.
Les actuacions es presenten no
sols arreu de Catalunya sinó també en països com Alemanya, Ità-

L’Oficina de Català
de Tordera obre
dilluns la inscripció
per a tres cursos

El que passa és que a
un nombre
significatiu de
pacients blanencs, per
tal de ser atesos en
terminis més
raonables, els cal
desplaçar-se fins a
Girona
ballen majoritàriament competentíssims i laboriosos professionals. El que passa és que o bé
estan saturats de feina, o bé han
de repartir la seva jornada entre Blanes i l'hospital de Calella, o bé estan contractats a temps
parcial, etc, etc. De retruc, el que
passa també, és que a un nombre significatiu de pacients blanencs, per tal d'ésser atesos en
uns terminis més raonables, els
cal desplaçar-se a Girona! (CAP
Güell). Això a vegades resulta especialment problemàtic per a

gent treballadora i per a jubilats
amb pocs recursos.
Deia el Sr. conseller en les mateixes declaracions, que havia
arribat el moment de mimar els
professionals, de motivar-los, de
dignificar-los. Com?, seguint
aplicant a tot drap com fins ara
les, sembla, dues úniques consignes per a una gestió eficaç?
(optimitzar recursos, minimitzar despeses) o bé creant noves
places, ampliant contractes, donant continuïtat a tants interins
i valorant com cal la dedicació,
els coneixemnts, l'experiència i
la feina ben feta?
Aquest és, entre molts altres,
el repte, en un país, que en el
recentment publicat Anuari Social de la Fundació «la Caixa»
treu les notes més altes en l'índex de serveis sanitaris i suspèn
aparatosament (un tres!) en l'apartat de salut de la població.
Potser la clau, estigui entre altres
coses, en el fet que s'hagi oblidat
massa sovint que els serveis sanitaris, siguin privats, siguin concentrats o siguin públics, els fan
funcionar persones.

Blanes multa una empresa
amb 3.376 euros per unes
obres il·legals a Mas Palau
T.C.C.
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha
multat recentment la societat
Fecormasa, SL, amb un total de
3.376,67 euros (561.830 pessetes) per diferents infraccions
urbanístiques al paratge disseminat de Mas Palau, al número 45, on es van fer reformes en
una masia, així com diferents
moviments de terres, sense
llicència.
Els fets es remunten al 18 de
setembre de 2002, quan des de
l’àrea d’Urbanisme es va incoar un expedient sancionador,
davant el qual, l’empresa inculpada va formular al·legacions, que segons l’equip de govern no desvirtuaven els fets imputats.
En resum, segons les proves
documentals que consten a l'expedient hi ha les reformes d'una masia que posteriorment van
ser legalitzades i uns moviments
de terres sense llicència al pa-

ratge disseminat Mas Palau, 45.
Els terrenys sobre els qual s'han
executat dites obres tenen la qualificació urbanística de sòl no urbanitzable agrícola d'especial protecció.
El cost de les obres de reforma
de la masia ascendia a 77.870,89
euros, mentre que el moviment de
terres era de 18.617,62 euros. Per
aplicar la sanció, la normativa estableix que les obres de reforma de
la masia en ser legalitzades, tindran una multa del 3% del valor
de les obres. En canvi, els moviments de terres, en no ser legalitzats tindran una sanció econòmica corresponent al 15% del valor
de les obres.
En base a aquestes dades, l’equip
de govern de l’Ajuntament de Blanes ha decidit aplicar a la promotora una sanció de 584,03 euros
per les obres legalitzades posteriorment a la masia, i de 2.792,64
euros els moviments de terres. En
total la comissió de govern de Blanes ha aplicat a l’empresa una sanció global de 3.376,67 euros.

