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DURANT TOT EL CAP DE SETMANA ES FA UNA JORNADA DE PORTES OBERTES PER PROMOURE LA INSCRIPCIÓ

OPINIO

Tossa inaugura la piscina coberta,
que compta amb jacuzzis i saunes

JOAN
FERRER I
BERNAT

El nou equipament està ubicat entre el pavelló esportiu i el camp de fútbol
J.MELENDEZ
TOSSA DE MAR

El secretari general de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya, Josep Maldonado, presidirà avui la
inauguració de la piscina coberta
de Tossa.
El nou equipament esta ubicat
a la zona esportiva entre el pavelló poliesportiu i el camp de futbol de gespa artificial, començarà
a les set de la tarda amb una exhibició de gimnàs a càrrec de joves de la població. Mitja hora més
tard, està previst que se celebri una
cursa popular entre les entitats esportives del poble, és a dir, Unió
Atlètica Tossa, Unió Esportiva,
Sport Tossa 78, Unió Ciclista de
Tossa, Centre Excursionista de Tossa, Deixebles de la Julia i Moto
Club Tossa.
Després de la cursa es faran els
parlaments institucionals, en els
que hi intervindran el secretari
general de l’Esport, Josep Maldonado, i l’alcaldessa de Tossa, Pilar
Mundet (PSC). Al voltant de les
vuit del vespre, començarà una
exhibició de natació sincronitzada, que tindrà la seva continuïtat
demà diumenge amb un taller per
als nois i noies tossenques interessats en aquest esport.
Obert al públic

El taller es farà de deu del matí
a una del migdia i per participarhi caldrà fer una inscripció avui
mateix a les instal·lacions de la piscina.
Tal i com va avançar Diari de Girona, i coincidint amb la posada

Hostalric celebra
la XIII Fira de Sant
Miquel amb una
mostra de productes
HOSTALRIC.- El municipi d’Hostalric celebra aquest cap de setmana la Fira Comarcal de Sant
Miquel que enguany assoleix la
seva tretzena edició. Una mostra que amb diversos estands situats a la plaça de la Vila es donaran a conèixer els productes
típics de moltes poblacions selvatanes i el seu patrimoni arquitectònic i cultural, a més dels
trets més característics de cada
municipi, i els indrets que val
la pena visitar.
L’alcalde
d’Hostalric, Eugeni Medina, ha
destacat com a principal novetat, «el traslllat del recinte
firal a la plaça de la Vila i que
durant una dotzena d´edicions,
es a dir, des de la seva recuperació de la Fira de Sant Miquel,
l´any 1990, es feia a la plaça dels
Bous», indicà, l´alcalde. Del
programa destaca la festa de
l´aire. També s’instal·larà una
pista de Scalextric i un parc
temàtic d’inflables. No hi faltaran una mostra gastronòmica, puntaires, música, estirada de corda, demostració de
ferradors, una cursa de rucs, havaneres i sardanes.E.PUIG

És posible un
dia sense
cotxes?
quests dies se celebra en
73 poblacions catalanes
la setmana de la mobilitat sostenible i dilluns passat 106
municipis es van afegir al dia sense cotxes. Quan se celebren diades d’aquesta mena vol dir que
hi ha greus problemes i que cal
treballar molt per reconduir la
situació. Catalunya té més de 900
municipis i per tant, d’entrada,
les reflexions i propostes de bones intencions ja no hauran arribat a molts ciutadans. L’adhesió a la resta de l’Estat encara és
molt més minvada. Només 134
pobles o ciutats han fet alguna
activitat relacionada amb el dia
sense cotxes.
Actualment el cotxe es fa servir per anar a tot arreu sense tenir gaire en compte les distàncies
o si hi ha alternatives, tot i que
aquestes solen ser reduïdes. Una
bona prova d’aquesta tendència
abusiva en l’ús del cotxe particular l’hem trobat a l’inici del
curs escolar. Els carrers que por-
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A punt. La piscina coberta s’inaugurarà aquesta mateixa tarda.

en funcionament de la piscina municipal, l’Ajuntament ha decidit
fer una jornada de portes obertes
i obrir-la al públic de manera gratuïta durant edurant aquest cap de
setmana de deu del matí a una del
migdia i de quatre a sis de la tarda; i diumenge, de deu del matí a
una del migdia. L’alcaldessa Mundet espera que «aquestes jornades gratuïtes serveixin per engrescar el poble a matricular-s’hi». Per
anar fins a la piscina el dia de la
inauguració, es podrà fer servir
el carrilet, que per a l’ocasió serà

gratuït. Sortirà del passeig, de davant dels banys Claudi, de la Casa
del Mar i de la Terminal, cada
quinze minuts a partir de dos
quarts de sis de la tarda.
Els detalls de l’equipament

Les instal·lacions de la piscina
coberta, que han costat més de 2,5
milions d’euros, és a dir, més de
400 milions de pessetes, comptarà
entre els seus atractius amb una
piscina principal de 312,50 metres
quadrats, una de complementària
de 75 metres quadrats, jacuzzis,

saunes, banys de vapor i gimnàs.
La demanda d’una piscina coberta a Tossa ve de fa molts temps.
El projecte que va impulsar l’anterior govern de CiU i AET contemplava com a eina de finançament del costos equipament arribar a un conveni amb els hotels de
la localitat per oferir als seus hostes la posibilitat de gaudir de la piscina i del seu equipament. El PSC
quan era a l’oposició va considerar que la inversió era molt costosa a causa dels materials de
«luxe» que s’hi volien posar.

L’AJUNTAMENT S’HA ADEQUAT UN ANTIC LOCAL DEL CARRER SANTIAGO RUSINYOL

Tordera enllesteix la Casa dels
Infants per a nens d’un i dos anys
DdeG
TORDERA

L’Ajuntament de Tordera ja ha
finalitzat el període de preinscripció pel nou servei la Casa dels
Infants, adreçat als nens i nenes
d’1 i 2 anys.
A partir d’aquest moment,
l’Àrea de Serveis Personals, atenent l’ordre de preinscripció, informarà els pares sobre els horaris i el període d’inscripció del nou
servei, la quota mensual i la documentació que caldrà portar en
el moment de formalitzar la inscripció.
La Casa dels Infants es posarà en
funcionament durant el mes
d’octubre i l’horari serà de dilluns
a divendres de nou a una del migdia.
Resoldre la problemàtica

Amb aquest nou servei es pretén donar sortida a la problemàtica generada fa uns mesos per la
manca de places en l’escola bressol. D’aquesta manera, tot i tractar-se d’un ensenyament no obli-

gatori, la Casa dels Infants permetrà als pares compaginar la vida
laboral amb la familiar i facilitar
als nens la socialització en grup.
La Casa dels Infants s’ubicarà provisionalment a les instal·lacions
d’El Niu del Xot, al carrer de Santiago Rusiñol. Per aquest motiu,
l’Ajuntament de Tordera treballa
des de fa unes setmanes en l’adequació de l’espai per adapatar-lo
a les condicions i a les necessitats
dels nens i nenes d’aquesta franja
d’edat.
Nova Llar Municipal

Per altra banda, els Serveis Tècnics
de l’Ajuntament estan treballant
en el projecte de construcció d’una
Llar d’Infants Municipal de cara
al proper curs escolar.
L’objectiu de la nova Llar Municipal serà donar una solució
transitòria a la manca de places i
d’espai abans no es construeixi la
nova escola pública, prevista segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2005-2006. Per
a la construcció de la Llar d’Infants

els serveis tècnics de l’Ajuntament
ja treballen en la cerca de terrenys
on ubicar-la i en la sol·licitud de
subvencions a administrcions superiors per fer front al cost del projecte.
Tal com ha explicat la regidora
d’Ensenyament de l’Ajuntament,
M.Àngels Cayro, i segons les converses mantingudes amb el Director General de Centres Docents
de la Generalitat de Catalunya,
Emili Pons, Tordera podria disposar d’una nova escola pública
en el termini de tres anys.
La nova escola Ignasi Iglésias
s’ubicarà a la zona del Mas Ros,
prop d’on es construeix el pavelló municipal. El centre, que donarà cabuda als cursos d’Educació Infantil i Primària, serà de doble línia, fet que permetrà que hi
hagi dues aules per curs.
Paral·lelament a la construcció
de la nova escola i atenent a l’augment de població, caldrà reformar
les instal·lacions de l’actual col·legi
Ignasi Iglésias per ubicar-hi, en un
futur proper, una nova línia d’educació infantil i primària.

De moment, però, els
resultats d’aquesta
setmana d’activitats
han estat molt pobres
ten a les escoles estan col·lapsats
cada matí i cada tarda. Per deixar el cotxe a casa, el primer que
cal és voluntat i la segona cosa,
tant important com la primera,
que el transport públic existeixi
i ofereixi un servei ràpid. Anar
de Blanes o Lloret a Girona en
tren és d’allò més complicat, El
desplaçament a Barcelona es pot
trobar cada mitja hora però amb
parades a totes les estacions, cosa
que allarga el trajecte d’una manera notable. L’ús de la bicicleta
és extremadament perillós pel
trànsit que hi ha i perquè no hi
ha carrils especials per a bicicletes. El transport públic per carretera també es limita a unir les
poblacions més importants. A
major nombre d’habitants, més
utilització i per tant menys dèficit a cobrir per part de les administracions. La resta de connexions entre pobles ja no existeix perquè no surt a compte a
ningú i no s’assumeixen les pèrdues.
Espero que aquestes jornades hagin fet reflexionar algú, tant
en l’àmbit particular com institucional i la mobilitat sostenible cada cop sigui menys utòpica. De moment, però, els resultats
d’aquesta
setmana
d’activitats han estat molt pobres. I per tant tindrem dies sense cotxes i setmanes de la mobilitat sostenible durant molts anys.
Periodista de Ràdio Marina

