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Toti Fàbregas
exposa les seves
pintures a l’ermita
de Santa Cristina
LLORET DE MAR.-La pintora Toti
Fàbregas inaugura avui una exposició de pintures a l’ermita
de Santa Cristina de Lloret, en
motiu de la Festa Major de la
localitat. Les peces, que s’exposaran a la sala de ses obreres –a l’edifici annex a l’ermita–, són majoritàriament de
temàtica marinera.
La recaptació de la venda de
les obres anirà íntegrament a
l’hospital-asil Nicolau Font de
Lloret per a la millora de les
instal·lacions. Toti Fàbregas,
que sempre ha estat vinculada
a Lloret, va ser obrera de Santa Cristina a la dècada dels 50.
L’exposició romandrà oberta fins als proper 31 d’agost.
DdeG

L’alcalde de Tordera
opta a formar part
de la llista de CiU
al Parlament català
TORDERA.- L’alcalde de Tordera, Joan Carles García (CiU),
opta a entrar a la candidatura
del partit a les eleccions autonòmiques, després d’haver
rebut el suport dels militants
de CiU del Maresme, conjuntament amb el mataroní Joaquim Esperalba i l’exalcalde del
Masnou, Josep Azurara. Els tres
són els polítics candidats del
Maresme a ocupar un lloc a la
llista que encapçalarà Artur Mas
pel Parlament Catalunya. La comissió nacional de CiU, haurà
de decidir si algun dels tres s’inclou a la llista. C.NEIRA

L’AJUNTAMENT ESTUDIA DIFERENTS EMPLAÇAMENTS QUE S’USARAN DURANT UN ANY

Lloret garanteix la guarderia
als 67 nens que no tenien plaça
TAPI CARRERAS

T.C.C.
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ja ha garantit l’escolarització als
pares i mares del 67 nens que s’havien quedat sense plaça a la llar
d’infants municipal Lola Anglada.
Fa uns dies, el regidor d’Ensenyament, Franc Oliva, va reunirse amb la consellera de la Generalitat, Carme Laura-Gil, per tractar diferents aspectes del món de
l’educació, entre els quals hi havia
aquesta manca de places.
Malgrat que la guarderia és competència municipal, la consellera
hauria promès ajudar econòmicament l’Ajuntament a construir
una nova llar d’infants al terme
municipal que ja entraria en funcionament el curs vinent.
Mentrestant però, el consitori
local ha estat buscant una solució a la manca de places que ha acabat perjudicant 67 nens. En una
reunió de fa només uns dies, representants de l ‘Ajuntament ja van
explicar als pares que la situació
està en vies de solució. L’Ajuntament té la vista posada en uns edificis en concret que hauran de servir perquè els nens afectats puguin
estar finalment assistits.
El regidor d’Ensenyament ha
preferit no facilitar ara per ara quines són les ubicacions concretes i
ha dit que ja s’està acotant i que
primer volen examinar que l’edifici escollit compleixi els requisits de seguretat que exigeix la normativa vigent. Està previst que en
breu el consistori es torni a reunir amb els pares afectats.

Guarderia. El centre ja ha penjat els inscrits i ha hagut de deixar fora 67 nens.

La manca de places a la llar municipal la va destapar Convergència i Unió, poc després de resultar la força més votada a les eleccions municipals. Immediatament,
la federació nacionalsita de Lloret de Mar va assegurar que es posarien a treballar per complaure el
desig dels pares, que no era altre
que els seus nens estiguessin en
una llar d’infants i municipal, motiu pel qual estaven inscrits. Convergència i Unió ja va adelantar
que la solució, en cap cas, podia
passar per deixar els nens a casa.
Les dues forces majoritàries, en
el moment d’esclatar la problemàtica, van reunir-se amb la
delegada d’Ensenyament de la Generalitat a Girona, Pilar Sancho.
La trobada no va tractar només del
problema a la llar d’infants muni-

cipal, sinó també d’altres aspectes relacionats amb l’educació.
La reunió havia estat demanada
per alcaldia, aleshores encara en
mans de Lucía Echegoyen (PSC).
Convergència i Unió va demanar
poder assistir a la reunió i els socialistes no hi van posar cap impediment.
Els socialistes van explicar aleshores que era díficil preveure
aquest problema. De totes maneres, es va assegurar que ja s’estava
treballant per tal que l’any vinent
es pugués construir un nou espai
educatiu al sector de Monterrey,
on s’hi inclouria una nova llar d’infants.
Mentrestant, Esquerra Unida i
Alternativa (EUiA) va iniciar una
campanya per tal de demanar més
places públiques de guarderia.

SOS Lloret ja ha
recollit 800 firmes
per protegir tres
àrees del municipi
LLORET DE MAR.- La Plataforma
ecologista SOS Lloret ja ha
aconseguit més de 800 signatures de persones que s’oposen
a la urbanització d’àrees del terme municipal en perill, com
són per exemple Cala Banys,
Sant Quirze i Costa Marcona.
La Plataforma lloretenca es va
presentar en públic fa només
quatre dies.
L’acte de presentació, desenvolupat eldissabte passat, va
congregar més de 500 persones
a la plaça de l’esglèsia de Lloret de Mar. Es va iniciar en forma de cercavila i va comptar
amb la presència de 10 grallers
de la colla de Blanes, que van
fer el recorregut entre les places del Doctor Adler i la plaça
de l’Església emmig d’un gran
rebombori. L’acte va continuar
amb la lectura d’un manifest,
el concert del grup Sibaritas i
un aperitiu de coca i vi dolç.

Samarretes

També es van vendre les peculiars samarretes carbasses que
donen tanta vistositat a l’associació i es van presentar uns plafons informatius que recullen
les reclamacions principals de
SOS Lloret, com la preservació de paratges amenaçats per
plans parcials, la incidència que
pretenen tenir en la revisió prevista del pla general i la defensa d’una opció alternativa al
traçat de l’autopista que pretén
la Generalitat.
La Plataforma ecologista preveu ser present als actes de celebració de Santa Cristina que
s’han de portar a terme al llarg
del dia d’avui. DdeG

OPINIÓ

JOSEP ALUM I VILABELLA

Focs
et dies de focs? Sis dies
de focs? Tres dies de
focs? amables lectors,
us estic parlant de Blanes, de
la seva Festa Major, del Concurs Internacional de Focs Artificials que des de fa anys hi té
lloc i d’un corrent d’opinió
gens minoritari a favor de reduir els dies del concurs.
Que els «focs» porten a Blanes molta gent i molt de benefici a l’activitat hostalera és
cert. Que els «focs» donen
prestigi internacional a Blanes
almenys entre les altres ciutats
del món amb concursos similars és cert. Que «anar a veure
els focs» és una de les activitats
més aglutinadores de tota la
gent que vivim en aquesta vila
és cert. Que contemplar un
castell de focs ens proporcio-

S

na una agradable estona d’evanescent plenitud sensorial és cert.
Que gràcies a firaires i patrocinadors organitzar-los i pagar-los
genera cap o poques despeses a les
butxaques dels blanencs, possiblement, també sigui cert.
Ara podria citar el capítol d’inconvenients i arguments més o
menys coneguts (massificació,
trànsit alterat, soroll, deixalles,
etc) en contra de la durada dels
«focs» als quals cadascun dels ciutadans podria afegir-hi els seus
personals i que, en el meu cas és
la sincera convicció que els focs
d’artifici aporten ben poca cosa
a la sensibilitat, la formació i el
nodriment espiritual i cultural
dels qui els contemplem.
Un dia de «focs» fa festa; tres
dies més festa, cinc fan un festival; set… potser en fan un gra

massa. Si se suprimissin dos dies
(i penso que aquestes coses caldria fer-les molt gradualment,
com es fa per reduir la cortisona
als pacients que la prenen i així
evitar-los efectes de rebot) i els diners «estalviats» (no tots els patrocinadors són firaires i patrocinar cultura també dóna prestigi) es poguessin destinar a
activitats culturals, jo (i voldria
pensar que a qui els toca fer-ho,
també) em veig capaç d’organitzar un festival de teatre amateur
(amb cloenda professional) un
festival de música i un festival de
dansa (tots tres amb un nivell de
qualitat acceptable) amb els quals
fer més interessants les ensopides
tardor, hivern i primavera blanenques.
Per acabar aquestes reflexions,
una anècdota. Fa pocs dies en el
programa de TV3 La costa catalana des del cel dedicat a la Costa
Brava Sud, varen destacar els magnífics focs artificials que cada any
tenen lloc, sí, a Sant Feliu de Guíxols!

Riudellots obre el Telecentre
L’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura (CiU),
ha inaugurat recentment el nou servei de Telecentre del municipi.
Aquest equipament està ubicat a les instal·lacions de la biblioteca
municpal i inclou elements com quatre ordinadors, tots equipats
amb DVD, webcam i gravadora de CD-rom. Aquest telecentre forma part de la xarxa que està creant la Generalitat de Catalunya
amb l’objectiu d’evitar una fractura digital i social a Catalunya facilitant l'accés a Internet als seus ciutadans. DdeG

