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AL LLARG D’AVUI SE CELEBREN ACTIVITATS CENTRADES EN AQUEST FRUIT COM EL CONCURS D’ESCLOVELLAR

Brunyola potencia un any més el
consum de l’avellana amb una fira
Els productors gironins han tingut una collita irregular a causa de l’onada de calor a l’estiu
J.A./J.C.
BRUNYOLA

■

Els productors d’avellana gironins lamenten la collita irregular
d’aquest any que representa entre
un 50 i un 70 per cent menys de producció respecte a l’any anterior. En
aquest sentit, assenyalen la sequera i les pedregades d’aquest estiu
com les principals causes d’aquesta situació, assegurant que la collita d’aquest any no arribarà a les
1.000 tones.
Els productors d’avellana de la
Selva es troben des d’ahir en la novena edició de la Fira de l’Avellana
que es porta a terme a Brunyola. La
fira, que va néixer per donar a conèixer aquesta fruita seca característica de la comarca, pretén impulsar
el consum de l’avellana a partir de
diverses activitats lúdiques i culturals com ara degustacions i exposicions sobre aquesta fruita.
Durant la jornada inaugural
d’ahir es va dur a terme un col·loqui sobre la cuina tradicional amb
avellanes de la Selva a càrrec del
col·lectiu Les Àvies de Sils, que van
explicar els avantatges d’aquest producte i van oferir una degustació de
plats típics realitzats amb avellanes
tals com un guisat amb avellanes i
coques.

El Teatre Clavé de
Tordera inicia avui la temporada de tardor amb l’espectacle
«El superbarber de Sevilla» que
es durà a terme a les sis de la
tarda. L’espectacle és el primer
de la nova programació de tardor del local que també durà a
terme espectacles musicals i exhibicions de pel·lícules.
«El superbarber de Sevilla»,
que compta amb la direcció escenogràfica d’El Tricicle, és
l’adaptació de l’òpera bufa Il
barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini. Tanmateix es realitzaran els espectacles teatrals
de «Las Rosas de papel» amb
la participació de Pep Munné
i Sílvia Comes, i «EEUUropa»
de la companyia Teatre de Guerrilla, que es representaran a les
set de la tarda els propers 19
d’octubre i 9 de novembre, respectivament. L’espectacle familiar «Combinat de circ» que
comptarà amb l’actuació de pallassos, trapezis i malabars, i que
es representarà el proper 14 de
desembre, completa la programació de teatre d’aquest últim
trimestre.

■ TORDERA.-

Música i cinema
L’avellana protagonista. La fruita seca torna a ser l’eix central de la mostra.

COMPROMÍS DE LES AVIES DE LA CUINA DE SILS AMB L’AVELLANA

L’acte inaugural
■ La inauguració d’aquest anovena edició de la Fira de l’Avellana que va anar a càrrec del
col·lectiu de La Cuina de Sils va
servir perquè les integrants
d’aquesta entitat adquirissin el
compromís de potenciar més l’ús
d’aquest fruit en els seus guisats.
Les àvies van explicar davant el
nombrós públic que es va aple-

Visites i exposicions

Així mateix, entre les activitats
d’avui es realitzarà una visita guiada pel castell de Brunyola a càrrec
de l’historiador de la localitat Ricard Teixidó, així com una missa,
un recital de cançons populars, audició de sardanes i havaneres, a més
de la quarta edició del concurs d’esclovellar avellanes que comptarà
amb una trentena de participants
del municipi.
Una exposició de maquinària
agrícola relacionada amb el cultiu
i la recollida de l’avellana i diverses mostres que s’exposen a la seu
de l’Ajuntament de la localitat com-

Teatre, música i
cinema en la
temporada de tardor
al Teatre Clavé

pleten el programa d’activitats
d’aquesta edició.
Entre 3.000 i 5.000 persones visitaran la Fira en la que podran
comprar un kilo d’avellanes per 2,50
euros en les diferents parades d’ave-

Emotiu
homenatge al
pare Alquezar
a Blanes
■ BLANES.- Un total de 65 músics
van participar divendres a la nit
ala V Trobada de Músics de Cobla blanenc organitzada per
l’Agrupació Sardanista. L’eix central de la trobada va ser un emotiu homenatge que es va retre a
qui va ser fundador de la Banda
i Cobla del Col·legi Santa Maria,
Joaquim Alquezar. L’homenatjat
va rebre sengles obsequis per part
de la presidenta de l’Agrupació
Sardanista, Maria Ramis, i per
part de l’Ajuntament de Blanes
representat per l’alcalde, Josep
Marigó, i el regidor de Cultura,
Quim Valls que precisament va
ser un dels joves músics que Alquezar va formar. M.J.

gar a la inauguració tres receptes que comptaven amb l’avellana com a ingredient.
El president del Consell Comarcal de la Selva, Jordi Iglesias,
va comentar que gràcies als esforços de moltes persones la
mostra ja està totalment consolidada, destacant, a més, que la
Fira de l’Avellana vol donar a

conèixer un aspecte més de la riquesa cultural de la comarca. Per
la seva banda l’alcaldessa de la
localitat, Anna Maria Mascort,
ja va manifestar públicament
aquesta darrera setmana que el
futur de l’avellana és incert i que
depèn en bona part dels ajuts
econòmics que destini Europa
a la fruita seca.

llanes instal·lades al centre del poble. En total, segons els organitzadors, s’esperen vendre 1,000 kilos
d’aquesta fruita seca.
La Fira, organitzada pel Consell
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament

de Brunyola, compta amb la col·laboració del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat, la Diputació de Girona i
els productors d’avellana de la demarcació.
M.JUBANTENY

El teatre Clavé també oferirá diferents actuacions musicals els propers 23 de novembre i 26 de desembre amb els
concerts de Mar de Fado, amb
l’aigua com a element representatiu de l’actuació, i l’Orquestra de Cambra de Vic, respectivament.
Tanmateix el local oferirà una
sèrie de películes enmarcades
al cicle ‘cine-club’ entre les quals
destaca el film Bowling de Columbine, guanyador de l’Oscar
al millor documental, que s’exhibirà el proper 24 d’octubre.
El film nord-americà El héroe del río, que s’exhibirà el proper 28 de novembre, i la pel·lícula francesa de dibuixos animats Kirikú i la bruixa, que
s’exhibirà el proper 21 de desembre, completen la programació cinematogràfica del teatre Clavé. J.ALONSO.

Guinó reclama a
l’alcalde de Maçanet
les comissions
de govern
El portaveu de l’oposició i exalcalde de
Maçanet de la Selva,AntoniGuinó, va reclamar en la sessió plenària celebrada ahir que
se’ls fessin arribar les actes de
la comissió de govern que s’havien celebrat. En un to irònic,
Guinó va demanar a l’alcalde
Josep Romaguera que els fessin
arribar les comissions de govern, «si és que s’havien celebrat». A més, l’exalcalde es va
queixar que des que havien entrat el govern tripartit a l’Ajuntament ara fa uns quatre mesos
no els havien fet arribar cap dels
acords.Romaguera va prendre
nota i li va recirdar que quan ell
era a l’oposició havia estat molts
més mesos que Guinó sense rebre cap dels acords de les comissions de govern. J.C.
■ MAÇANET DE LA SELVA.-

