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EL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, FELIP PUIG, INAUGURA AVUI LA MOSTRA AL PARC PRUDENCI BERTRANA

OPINIÓ

La Fira del Ram de Tordera crea un
premi per incentivar les innovacions
La XXVI edició del certamen inclou una Mostra de les associacions locals
J.C.MAS

T.CARRERAS
TORDERA

El comitè organitzador de la
XXVI edició de la Fira Mercat del
Ram de Tordera vol premiar la
innovació i amb aquest objectiu ha convocat el premi Producte
Innovador 2003. Com en els darrers anys la mostra, que inaugura avui el conseller de Política
Territorial, Felip Puig, s’ubicarà
al parc Prudenci Bertrana.
La Fira ocuparà una superfície
de 40.000 metres quadrats i la xifra d’expositors supera el centenar. A més, com l’any passat, al
recinte firal s’hi ubicarà un escenari sota cobert on es desenvoluparan part de les activitats
que s’han organitzat per als dies
de la Fira, que s’allargaran fins
a aquest diumenge.
A més de la mostra el comitè
organitzador ha confeccionat un
ampli ventall d’activitats paral·leles i un seguit de novetats. Així
per exemple, amb la voluntat de
premiar la millor novetat del certamen, s’ha creat un premi que
valorarà la innovació d’un producte innovador que es doni a
conèixer a la Fira.
Els expositors hauran d’instal·lar en un lloc destacat l’element que presentin. Relacionat
també amb la innovació i les noves tecnologies, l’Ajuntament ha
instal·lat una web-cam que utilitzarà el sistema de fotomatón
per obtenir imatges. Les fotografies es publicaran a la web oficial de l’Ajuntament.
Una altra novetat és la mostra d’Associacionisme que té la
intenció de donar a conèixer la

Servitud
política (II)
l pa nostre de cada dia.
A voltes amb la llengua,
amb els «draps de colors» i altres símbols, amb els
nacionalismes d’estar per casa.
Tan dolent, o pitjor, és un extrem com l’altre. Per por que
ens titllin de racistes, esdevenim negres i practiquem el racisme contra els mateixos
blancs. La política és necessària, però a quin preu! Sembla
que l’important sigui fer-se notar, a costa del que sigui i de qui
sigui. En fi.
És indiscutible que el món
funcionaria millor si no hi hagués tanta hipocresia i tanta
mentida, tants interessos creats, tant mals sentiments.
Ara TV Blanes, en col·laboració amb el Servei de Català de
l’Ajuntament, ha iniciat una
campanya per promoure l’ús
del català amb els estrangersimmigrants amb l’objectiu
d’afavorir-ne la integració al
municipi. Em sembla molt bé.
Igual que tota reivindicació i
defensa de la llengua i, més en
general, de la facultat humana

E

Demostració artesanal. La Fira de Tordera ofereix la possibilitat de copsar diferents demostracions.

tasca que les entitats locals. Amb
aquest objectiu, hi haurà un espai destinat íntegrament als estands de les entitats i associacions
torderenques perquè difonguin
les seves activitats i promocionin
la seva funció.
Solidaritat amb Galícia

Paral·lelament als aspectes de
la Fira, s’han organitzat una sèrie d’activitats benèfiques a favor
del municipi gallec de Carnota.
Així, les entitats gestionaran un

espai amb productes gallecs i els
diners serviran perquè els habitants del municipi augmentin els
recursos econòmics per invertirlos en la compra de material i
en el manteniment de les seves
infraestructures, malmeses encara pel desastre del Prestige.
Per segon any, a més, els restauradors de Tordera oferiran el
Plat Oficial de la Fira en els seus
establiments.
Les activitats que es portaran
a terme dins el recinte firal s’ini-

ciaran demà.
Entre d’altres, hi haurà el segon torneig de bitlles catalanes,
el concurs de paletes, un taller
d’estels, partides simultànies
d’escacs a càrrec del mestre Josep Romero, una afilada de ganivets, un gran apartat de jocs infantils de tot tipus, un taller de
filatèlia per a joves, una xocolatada infantil, un assaig teatral a
càrrec del Fòrum per al Teatre i
la Cultura i un concert de grups
locals.

EDUARD ÀNGEL VA CANVIAR DE PARTIT EN NO COMPARTIR ALGUNES DECISIONS DELS NACIONALISTES

ERC presenta de candidat a Amer
un exregidor de CiU a Caldes
MARC MARTÍ
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va presentar ahir
a Can Boles la llista de la seva candidatura a Amer que estarà encapçalada per Eduard Àngel.
Aquest reconeix que és un nouvingut al municipi però afirma
mostrar-se disposat a acceptar el
repte que li ha encomanat el partit després de la confiança que li
ha mostrat proposant-lo com a
alcaldable.
Eduard Àngel, de 31 anys, va
estar durant pràcticament set
anys com a tinent d’alcalde a
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, per Convergència i Unió.
Ell mateix ha explicat que ara és
militant d’ERC i que va decidir
donar-se de baixa de CiU fa uns
dos anys després de mostrar-se
disconforme amb les línies polítiques seguides pels nacionalistes, sobretot pel seus pactes amb

FRANCESC
FÀBREGA

La llista d’ERC. Els republicans es van presentar ahir a Can Boles.

el PP i pel suport amb el Pla Hidrològic Nacional (PHN).
El cap de llista republicà, que
és pintor artístic, llicenciat en
ciències polítiques i que té una
empresa de jardineria assegura

que l’objectiu és arribar a governar. Els següents membres de
la llista seran Josep Cabezas i Narcís Gorgoll, ambdós independents. Els números quatre i cinc
estaran ocupats Francesc Feu i

Lluís Collell, que són militants
d’Esquerra Republicana.
Els republicans afirmen que en
cas que fos necessari haver de fer
un pacte, només es faria amb la
formació política que tingui el
programa de futur més similar
als seus eixos bàsics. Esquerra, a
l’inici d’aquesta darrera legislatura, formava part de l’equip de
govern amb els independents,
però després de diferents discrepàncies van trencar el pacte i
van passar a l’oposició.
Pel que fa al programa electoral, ha explicat que s’està acabant
de definir. De tota manera ha volgut deixar clar, que es vol un «nou
estil de governar» i que estarà caracteritzat per la il·lusió i el compromís per Amer.
La llista presentada per Esquera Republicana al municipi
d’Amer, ha estat qualificada per
l’alcaldable com a «agosarada»
però al mateix temps «innovadora i integradora».

Convindria que els
que tant defensen la
llengua aprenguessin
a utilitzar-la i a
escriure-la
correctament
del llenguatge. I em semblen
igualment bé moltes altres iniciatives que ningú no es digna
a adoptar. Abans de res, però,
convindria que els que tant defensen la llengua aprenguessin
a utilitzar-la i a escriure-la correctament (o només defensen
la seva oralitat?). Perquè tan important és el seu ús com la seva
correcció gramatical. Però què
podem esperar del ciutadà
comú, quan fins i tot (o sobretot) els personatges públics, que
són els que haurien de donar
exemple, incorren constantment en tota mena d’incorreccions? Igualment, molts joves
d’avui dia saben molt d’esgargamellar-se però poc de lletra.
I sense lletra no es va enlloc.
Vivim en una societat bilingüe, democràtica i amb llibertat d’expressió. Més d’un hauria de prendre consciència que
no tots els catalans són catalanistes, ni tots els no catalanistes són anticatalans. I, per a qui
li costi entendre-ho, li recomano la lectura, en català, d’un llibre d’Amin Maalouf, Les identitats que maten.
A veure si, de mica en mica,
aprenem a odiar-nos una mica
menys pel que som i no pretenem forjar-nos i mostrar als altres una imatge ideal del que
ens agradaria ser però no som
ni serem mai.

