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HABITANTS DEL BARRI HAN RECOLLIT FIRMES PER EVITAR QUE UNA FAMÍLIA MAGRIBINA VAGI A VIURE A LA ZONA

Blanes Solidari titlla de «racista»
un grup de veïns de Los Pavos
L’entitat de SOS Racisme creu que atempten contra els Drets Humans i la Constitució
TAPI CARRERAS

C.GONZÁLEZ
BLANES

L’entitat Blanes Solidari-SOS Racisme ha qualificat de «xenòfoba i
racista» l’actitud d’un grup de
veïns del barri de Los Pavos de Blanes que s’oposen a l’adjudicació
d’un pis de protecció oficial a la
zona a una família de magribins.
Aquest grup de veïns va aconseguir més de 100 signatures en
contra de la incorporació d’aquesta família al barri durant la passada setmana. Per l’associació solidària «l’actitud dels promotors
d’aquesta protesta atempta greument, entre d’altres, contra articles de la Declaració Universal dels
Drets Humans i contra la Constitució».

TORDERA.- Ràdio Tordera ha
començat aquesta setmana un
nou espai radiofònic de tertúlies polítiques amb la participació de tots els grups municipals.
Les trobades, que s'organitzaran des de la mateixa emissora de ràdio, es realitzaran després de cada ple ordinari, per
parlar dels temes que s'hagin
tractat al llarg de la sessió.
La tertúlia, amb una durada
d’una hora, començarà amb un
torn d'intervenció per cada
grup i seguidament es realitzarà
un debat amb tots els participants. El nou programa s'emetrà en directe i començarà
després de l'informatiu de les
set de la tarda. DDEG

El pintor Narcís Sala
Gascons mostra les
Belles Parets de
Lloret de Mar

«Acte de segregació»

Els veïns van manifestar que
s’oposaven a aquesta adjudicació
per considerar que la família de
magribins, composta per set membres, tenia una cultura diferent i
això podia portar problemes de
convivència. Respecte a la declaració, l’entitat de SOS Racisme ha
indicat que afirmar això«representa un «evident acte de segregació i racisme diferencialista».
A més, els veïns van assegurar que
en l’actualitat a la comunitat, que
comprèn vuit blocs amb 104 habitatges, «s’avenen tots molt» i no
saben què passarà si aquesta família hi va a viure. Sobre aquesta
raó, l’entitat solidària ha assegurat que «pressuposar que la convivència actual de la comunitat
es trencarà significa incórrer en un

Ràdio Tordera inicia
tertúlies polítiques
amb tots els grups
municipals

Trobada de veïns. Els signants es van reunir per oposar-se a l’arribada de la família de magribins.

judici de valor que, a més d’atemptar contra l’honorabilitat de l’esmentada família, suposa un perjudici racista vers el col·lectiu magribí». Altres dels arguments dels
ciutadans van ser que preferien
que el pis l’ocupés algú de Blanes
i que el valor dels habitatges del
mateix edifici podia baixar. En
aquest sentit, l’associació Sos Racisme ha criticat aquests arguments perquè, segons l’entitat,
«són un judici d’intencions inadmissible» i representen una «actitud d’insolidaritat força preocu-

pant». Pel que fa al dubte dels veïns
sobre que la família de set membres «no estaria bé» en un pis de
84 metres quadrats, l’entitat blanenca ha assegurat que fer aquesta afirmació «és un sarcasme de
dubtós gust».
Blanes Solidari-SOS Racisme ha
anunciat que estudiarà les mesures pertinents al cas si es manté
l’actitud del grup de veïns promotors «d’aquesta malaurada iniciativa». En aquest sentit, l’entitat
entén que «els veïns poden incórrer en delicte tipificat en l’arti-

cle 115, apartat 5è del Codi Penal».
El Departament de Benestar i
Família de la Generalitat va atorgar el pis a la família magribina
mitjançant la propietària dels pisos, l’empresa Adigsa, segons el barem estipulat pel mateix Departament. A l’acta final van signar representants de Benestar Social,
l’Ajuntament i els veïns. El regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Blanes, Argemir González, va declarar que la petició
d’aquesta família «va aconseguir
el nombre de punts més elevat».

LLORET DE MAR.- El pintor lloretenc, Narcís Sala Gascons,
inaugura avui una mostra dedicada a les belles parets de la
localitat.
La mostra, que exhibeix les
velles parets de les places, carrers, avingudes i edificis del nucli antic de la localitat, pretén
mostrar un Lloret diferent, sorprenent i actual. Tanmateix,
l’autor, que ha exposat en altres
localitats veïnes com Blanes,
Tossa i Malgrat, pretén que el
visitant conegui a fons tots els
racons de la localitat lloretenca. L’exposició, que s’exhibeix
a l’Antic Sindicat romandrà
oberta al públic fins al proper
2 de novembre. J.A.G.

OPINIÓ

L’ACTE TINDRÀ LLOC AQUEST CAP DE SETMANA

JOSEP ALUM I VILABELLA

L’hereu i la pubilla 2003
es proclamaran a Tordera
C.G.
TORDERA

La proclamació de la pubilla i
l’hereu de Catalunya té lloc els propers dies 18 i 19 d’octubre a Tordera. Aquest acte està organitzat
pel foment de les tradicions catalanes i, per la regidora de Cultura
i Festes de l’Ajuntament de la població, Maria Àngels Cayro, «és
una satisfacció pels torderencs acollir aquest esdeveniment, aprofitant que el primer hereu de Catalunya proclamat l’any passat, Ivan
Güell, és del poble». La proclamació de la pubilla i l’hereu de Catalunya 2003 es farà a la una del
migdia de diumenge, al parc de
la Sardana.
El programa d'activitats s'iniciarà
dissabte, 18 d'octubre, amb l'arribada dels hereus i pubilles participants al teatre Clavé. Una hora
més tard començaran les avaluacions. També es farà el descobriment d'una Majòlica commemorativa de la celebració de l'acte de
pubilla i hereu de Catalunya, que
s'ubicarà a la plaça Joan Rabert. El
motiu d’haver escollit aquesta

plaça és per retre homenatge al desaparegut Joan Rabert, un dels
principals impulsors del pubillatge a Tordera. Ja a la tarda continuaran els exàmens per les pubilles i candidats participants. Tanmateix tindrà lloc un sopar de gala
al castell medieval, on es farà un
homenatge a les quatre pubilles
territorials, la pubilla de Catalunya, Núria Serra i a l'hereu de Catalunya, Ivan Güell. El conseller en
cap de la Generalitat, Artur Mas,
assistirà a l’acte de la nit de dissabte.
Pel que fa a diumenge, al matí
se celebrarà una missa i una benedicció de bandes i faixes. Durant el migdia tindrà lloc una cercavila dels assistents fins al parc de
la Sardana. Els gegants de Tordera faran l’acompanyament. El dinar fi de festa al castell medieval
serà l’últim dels actes de la jornada.
La pubilla i hereu de Tordera
2002, Ariadna Verges i Jordi Canals, seran els encarregats de representar el municipi en l'elecció
dels nous hereus i pubilles de títol nacional 2003.

Club Bàsquet Blanes 2008
n la pretemporada,
m’arribaven notícies
d’algunes petites picabaralles i dimissions que em
feien pensar que el Club Bàsquet de Blanes tornava a passar una de les seves minicrisis
cícliques de directiva. Sóc dels
qui creuen que si es parla de persones que ofereixen als altres
temps i energies de forma altruista o se les critica cal ferho sempre des d’un respecte immens. Que ningú no vegi doncs,
en aquestes ratlles res més que
voluntat d’estímul i encoratjament.
Sortosament la temporada ha
començat amb normalitat, però
em costa d’entendre, que una
entitat tan veterana i que aglutina un nombre tan gran d’esportistes, no aconsegueixi enganxar una etapa de vuit o deu
anys d’estabilitat.
Amables lectors, perdoneu la
sensibleria, però estimo aquest
club. Si no haguessin desaparegut en una etapa anterior, tindria un dels carnets de soci més
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antics. Amb dotze anys era un entusiasta seguidor del Blanes a la pista del Passeig. Després vaig seguir
l’equip al pavelló vell i quan els
meus dos fills començaren a jugar
vaig fer-ho a la pista actual i en moltes altres d’arreu del país.
He estat pare-taxista i he col·laborat a trobar i conservar entrenadors. Com a seguidor cridaner
i càustic, no sempre he estat a l’alçada. Com a professional de la salut
estic absolutament convençut dels
beneficis que l’esport i sobretot els
esports d’equip aportaven al jovent.
Aquests darrers tres anys, hem
tingut, tenim una directiva nova,
jove i treballadora. Moltes coses
s’han fet, es fan, bé i potser algunes, no tant.
Els equips sènior masculí i senior femení (miralls de jugadors i
jugadores dels equips joves) han
tingut trajectòries espectaculars
només amb jugadors i tècnics blanencs (chapeau!) i el club s’encamina cap el seu 50è aniversari. Per
això, a part del suport institucional que caldrà per celebrar aquesta efemèride, crec que necessita

també un projecte i un pla de treball a mig termini en el qual cadascú conegui i faci bé el seu paper. Els jugadors: jugar. Els entrenadors: entrenar i formar persones.
El cos tècnic i la directiva: planificar i dirigir. I tots ells comunicarse bé. Sobre el paper les coses sempre semblen més fàcils del que són
i tant de bo! hi hagués gent de sobres per cada funció; en tot cas
anar-se’n a casa i pensar que si hi
ha problemes algú ja els arreglarà
és una opció respectable però còmoda. En entitats en les quals la
gent dedica temps i esforç sense
afany de lucre les carícies verbals i
no verbals són molt més importants del que ningú no es pugui
pensar. Aquest és un aspecte que
en aquest club s’ha cuidat poc. Per
què no encarar aquests anys preaniversari començant a canviar algunes dinàmiques de comunicació
i relacions humanes?
Per cert, benvolgut Pere Molina,
després de tants anys de dedicació al club i passió pel bàsquet som
molts els qui trobem a faltar la teva
«pissarra» al carrer Ample!

