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AMB L’OBERTURA DEL CENTRE ES SUBSANA DE MANERA PROVISIONAL LA PROBLEMÀTICA DE LES PLACES

LA NOVA ESCOLA

Tordera posa fi a la polèmica de la
guarderia amb l’obertura d’El Caliu
Està adreçat a nens i nenes d’un i dos anys i funcionarà en horari de matins
J.C.MAS

DdeG/J.C
TORDERA

L’Ajuntament de Tordera posarà en funcionament a partir de
demà dilluns el nou servei municipal de la casa dels infants El Caliu, situat al carrer de Santiago Rusiñol i adreçat als nens i nenes d’un
i dos anys.
El primer dia d’obertura tindrà
lloc una jornada de portes obertes i dimarts començarà oficialment el servei. L’horari de la casa
dels infants El Caliu serà de dilluns
a divendres de nou a una del migdia. Amb aquest equipament
l’Ajuntament ha volgut donar una
solució provisional a la problemàtica generada fa uns mesos
per la limitació de places a l’escola que afecta els nens i nenes d’un
i dos anys.
L’objectiu d’El Caliu és ajudar
les famílies a compaginar la vida
laboral i familiar i, alhora, facilitar als infants la socialització en
grup. Des del mes d’agost passat
l’Ajuntament de Tordera s’ha encarregat d’adequar les instal·lacions de la casa d’El Niu del Xot i
el Casal d’Hivern, al carrer Santiago Rusiñol –al costat de ràdio
Tordera– per ubicar-hi aquest nou
servei. En aquest sentit, des de

A punt. El casal d’infants obrirà demà les noves instal·lacions.

l’Ajuntament de Tordera també
s’ha redactat la normativa d’ús de
la casa dels infants El Caliu i s’ha
informat els pares sobre el funcionament del nou servei.
Per altra banda, els Serveis Tèc-

nics de l’Ajuntament estan treballant des de fa unes setmanes en
el projecte de construcció d’una
Llar d’Infants Municipal de cara
al proper curs escolar.
L’objectiu de la nova Llar Mu-

nicipal 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 per al curs

Estarà ubicada
a Mas Ros i pot
estar en 3 anys
● Tal com va informar en el

seu dia la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament,
Maria 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.
El nou centre escolar s’ubicarà a la zona del Mas Ros,
prop d’on es construeix el
pavelló municipal.
L’escola, 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 l’augment de població que està registrant any
rere any la localitat, 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.
2005/2006. Per a la construcció
els serveis tècnics ja treballen en la
recerca de terrenys on ubicar-la i
en la sol·licitud de subvencions a
administracions superiors per fer
front al cost del projecte.

ENTREVISTA

Pepita Riera Brun

Guanyadora del Concurs de la Ratafia de Santa Coloma de Farners

«La meva ratafia tenia més de 55 productes»
CRISTINA GONZALEZ
SANTA COLOMA DE FARNERS

Pepita Riera Brun, de 55 anys,
és la guanyadora d’enguany de
la 22a edició del Concurs de la
Ratafia de Santa Coloma de Farners. El premi a la millor ratafia local ha estat per Marc Alsina. El segon i el tercer premi han
estat per Lidia Romero i Joaquima Roura.

«Aquest ha estat un
bon any de sol per fer
la beguda»

«Destaco el romaní, la
pinya i la ruda, que
s’usen molt»
DAVID ESTANY

Jo estic dins d’un grup de dones
a Sarrià de Ter que ens reunim
per fer diverses activitats, entre
elles anem a recollir les herbes
totes juntes, perquè de vegades
costa conèixer-les. Després ens
les passem.
I quantes són al grup?

Pepita Riera Brun. La guanyadora d’enguany del Concurs de la Ratafia.

ha estat un bon any, amb molt de
sol i les herbes han estat molt florides.
Quin ha estat el premi?

daurada que representa una garrafa
de ratafia. També he rebut una caixa de galetes de Santa Coloma de
Farners i una ampolla de ratafia.

El primer premi és una escultura

D’on és vostè?

varia. Ara la faig una mica per
rutina.
Quines són les herbes que destacaria?

El romaní, la pinya i la ruda
s’usen molt perquè són molt fortes. Les imprescindibles són la
maria lluïsa, la camamilla, la farigola i el fonoll que, juntament
amb la til·la i la tarogina són
molt aromàtiques i donen molt
bons resultats.
Hi continuaran participant en les
properes edicions des de la seva
associació?

Ja fa nou anys. Vaig començar perquè coneixia una senyora gran que
en feia i vam decidir, amb unes amigues, començar a recollir herbes per
fer-ne també.

La veritat és que al Centre Cívic
hi ha ganes, perquè durant dos
anys seguits hem guanyat dos
premis, l’any passat vam quedar
tercers. Arran d’això, des de fa
sis o set anys s’ha tornar a arrencar aquesta curiositat per fer
aquest licor.

I a on la fan, al mateix local de reunió?

Deu tenir molta feina per fer la
ratafia?

Normalment cadascuna la fa a casa
seva, tot i que ens reunim al Centre Cívic de Sarrià.

Sí, és feina, però com que ho fem
per gust, i quan anem a caminar les recollim i ens ho passem
bé. A més en trobes moltes, sobretot al maig i juny.

I quants anys fa que elabora aquesta beguda?

Com va decidir presentar-s’hi?

No, perquè no és la meva finalitat. Només volia fer ratafia i
passar-m’ho bé. A més, aquest

Més o menys des de fa dos anys.
Cada una fa la seva, que també
depèn del gust que tingui cadascuna.
Sí, 103 en total. També hi havia homes i es concedia un premi local a
Santa Coloma, que ha anat a un
jove. Igualment, s’ha donat un premi al programa «La Columna» de
TV3.

La veritat és que no m’ho esperava, però estic molt bé perquè
un premi sempre satisfà.

Es pensava que guanyaria?

Des de quan fan ratafia?

Déu n’hi do els participants d’aquest
any...

Com se sent després d’haver
guanyat el primer premi del Concurs de la Ratafia?

Som 19 dones, tot i que en
aquest grup hi ha un home. Jo
no em volia presentar, al principi, i al final dos membres del
grup hem rebut el primer i tercer premi.

Vinc de Sarrià de Ter i sóc filla de
Sils. El grup al qual pertanyo és el
grup Dones més que mai.

Quants productes ha incorporat a
la seva recepta?

Entre herbes, fruits i algunes espècies, unes 56 o 57. Després ha estat 50 dies a sol i serena, dins d’una
garrafa de vidre.
Podria tornar a fer la mateixa ratafia que va guanyar el concurs?

Fer-la exacte és molt difícil perquè

Què destaca de Santa Coloma
de Farners?

Tinc arrels a Sils però conec Santa Coloma des de petita. Destacaria les bones aigües que té;
les galetes, que són molt bones
i també el castell de Farners.

