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EL TRADICIONAL MERCAT DEL DILLUNS QUE S’HA REALITZAT DE SEMPRE ES MANTINDRÀ EN EL SEU ESPAI HABITUAL

Més de cent marxants sol·liciten
parar dissabtes a Santa Coloma
Les places del Firal i la de Farners seran els espais on s’ubicaran les parades
MARC MARTÍ

M.CODINA
SANTA COLOMA DE FARNERS

La capital de la Selva inaugurarà
demà dissabte el segon mercat amb
bones espectatives, tot i l’improvisació d’aquest mercat inaugural,
i amb l’objectiu de contribuir a revitalitzar de forma considerable el
comerç d’aquesta localitat. El tradicional de cada dilluns es mantindrà.
Aquesta iniciativa de celebrar un
segon mercat setmanal a la població els dissabtes s’ha dut a terme conjuntament des de l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners
després dels resultats obtinguts en
el Pla de dinamització comercial,
editat recentment. Tot i que inicialment va ser l’Associació qui va
plantejar la idea a l’Ajuntamentque anys enrere ja havia estudiat
la possibilitat d’endegar aquesta
iniciativa, després aquests dos organismes han treballat junts per
tal que aquest segon mercat sigui
un èxit.
Dinamització del comerç

En aquest sentit, Joaquim Trias,
president de l’Associació de Comerciants de Santa Coloma ha explicat que «aquest mercat repercutirà d’una forma molt positiva
a Santa Coloma, ja que dinamitzarà molt el comerç de la nostra

Plaça del Firal. Aquest serà un dels nous espais que s’utilitzaran per fer el mercat dels dissabtes.

ciutat i ens ajudarà a captar molta d’aquesta població que està propera a la nostra àrea d’influència
i que segons ens diu el Pla de dinamització comercial es troba entorn dels 35.000 persones».
Trias, ha assenyalat que tot i que
des de l’associació s’havia proposat fer el mercat dels dissabtes a
la plaça del Firal i els carrers de

l’entorn com el Nogué o l’Anselm
Clavé, entre altres, i el del dilluns
continuar fent-lo a la plaça Farners, l’Ajuntament va dir que seria bo fer una part del mercat dels
dissabtes a la plaça Farners.
D’aquesta manera, el consistori veu oportú que es creï un flux
de gent entre la plaça del Firal i la
plaça Farners. Pel que respecta al

mercat inaugural, que se celebrarà
demà tal com s’havia establert inicialment, sembla que hi ha hagut
una manca d’organització que es
contradiu amb el treball constant
que s’ha dut a terme des de l’Associació de Comerciants en aquests
darrers dos anys per tirar endavant
una iniciativa d’aquestes característiques.

DEMANA SERVEIS SEMIDIRECTES A MATARÓ I BARCELONA

FORMA PART DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TARDOR

Blanes reclama més trens i
més personal a les estacions

El Clavé acull l’obra teatral
«El Superbarber de Sevilla»

DdeG
BLANES

El ple municipal de l’Ajuntament
de Blanes ha aprovat recentment
una proposta d’acord en relació a
la millora dels serveis ferroviaris
de les comarques gironines. La proposta ha estat presentada per Argemir González, del grup municipal d’EUiA-ICV, per la problemàtica derivada de les insuficiències
en el servei ferroviari a les comarques de Girona i a Blanes en particular, ja que la mobilitat entre els
diferents municipis i comarques
ha crescut molt darrerament i hi

ha una tendència a l’alça. Un altre dels punts aprovats dins la moció és la necessitat que hi hagi personal de Renfe a les estacions de
Sils, Caldes de Malavella, Llançà i
Potbou, per la venda de tot tipus
de bitllets (abonaments mensuals,
ordinaris, pensionistes i d’altres)
i per donar la informació i el servei necessari. Tanmateix, es demana que els trens de grans línies
(Talgos, Estrellas) parin al municipi de Caldes de Malavella. També es demana al Ministeri d’Obres
Públiques i Renfe implantar serveis semidirectes entre Blanes, Mataró i Barcelona.
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El Teatre Clavé de Tordera estrena aquest proper cap de setmana la programació de tardor.
La primera de les representacions que s’oferiran serà el Superbarber de Sevilla.Amb una
direcció d’escena del Tricicle i
la direcció musical d’Alan
Branch és tracat d’una adaptació al públic infantil de la cèlebre òpera bufa Il barbiere di
Siviglia de Gioacchino Rossini.
L’obra començarà a partir de les
sis de la tarda. La propera de les

representacions que oferirà el Clavé serà el diumenge 19 d’octubre
amb Las rosas de papel, una conversación con Jaime Gil, protagonitzada per l’actor Pep Munné,
amb veu i guitarra de Silvia Comes i textos de Jaime Gil de Biedma.
La programació d’aquesta temporada de tardor contempla també l’actuació de l’Orquestra de
Cambra de Vic pel 26 de desembre o en el món del cinema la projecció de films i documentals com
El héroe del río de Buster Keaton
o Bowling for Columbine de Peter
Moore.

Els socialistes
d’Anglès explicaran
als veïns el pacte
de govern local
ANGLÉS.- El Partit dels Socialistes de Catalunya al municipi d’Anglès ha organitzat per
aquesta nit un acte informatiu
per explicar la situació en la que
s’han trobat amb el nou govern
tripartit i especialment el seu
grup municipal.
L’acte del dia de la reunió que
se celebrarà a les nou de la nit
també inclou una explicació del
perquè del pacte de govern i les
actuacions de cara al futur del
seu grup.
Aquest acte públic sorgeix
després de la creació d’un govern d’unitat format pel propi
partit dels socialistes,Convergència i Unió i Esquerra Republicana i l’elecció de Jordi
Fornés, d’ERC, com alcalde del
municipi, tot i tenir només dos
regidors al consistori .
L’objectiu final de la trobada al tractar-se d’una reunió on
s’ha convidat als ciutadans de
la localitat és que el PSC vol explicar públicament la situació
actual de l’equip de govern de
la vila. M.NOGUER

TV Blanes dedica
una programació
especial en motiu
de l’Any Ruyra
BLANES.- TV Blanes dedicarà la
programació del dia d’avui a
l’Any Ruyra. El primer ingredient d’aquest particular homenatge s’emetrà a dos quarts
de sis de la tarda. És tracta de la
representació de l’obra de l’escriptor d’adopció blanenc En
Garet a l’Enramada. L’obra va
ser representada a Blanes l’any
1985 i va anar a càrrrec d’un
col·lectiu de ciutadans de la localitat creada especialment per
a l’ocasió que duia per nom «El
grup de l’Enramada».
L’altre plat central de la programació és un reportatge
d’una hora de duració que recull l’Especial Cap de setmana
que es va viure a Blanes el 27 i
28 de setembre per homentahar l’escriptor. El reportatge dur
per nom el mateix amb el que
es va anomenar aquest cap de
setmana d’homenatge «Blanes
Ruyra i el rem de 34».
El moment culminant del reportatge és quan es porta el rem
del Vilar fins a Blanes així com
el recull de diversos testimonis.DdeG

