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LA SELVA

Balliu (CiU) governarà amb
el PSC en minoria a Caldes
 9Maçanet assegura que si no es reedita el tripartit (PSC, AM, 9M)
«es dóna l’alcaldia a Guinó»  A Lloret la situació continua encallada
es pot veure en la taula.

CALDES DE MALAVELLA | E.BATLLE

La composició del futur govern
de Caldes de Malavella ﬁnalment
s’ha aclarit: hi haurà un govern en
minoria i sociovergent. Salvador
Balliu (CiU), per tant, serà l’alcalde d’un equip de govern format
per sis regidors de Convegència i
Unió i un de socialista, l’edil José
Fernàndez. Així doncs ﬁnalment,
com ja havia avançat Diari de Girona fa pocs dies, CiU no ha acabat convencent el grup municipal
d’ERC per tal que formés un govern tripartit i sumessin set regidors, el que comportava una majoria i un govern, al què no li calien
pactes puntuals. Ara per tant, CiU
i PSC goveraran i l’actual grup
que està en funcions al capdavant de l’ajuntament -també en
minoria- la PIC passa a l’oposició,
juntament amb ERC, ICV i PP.
Aquest fet provoca, com explicava ahir el futur alcalde Salvador
Balliu, que el seu govern tingui la
voluntat d’arribar «a acords puntuals amb altres formacions» i que
per això, ha decidit crear una ﬁgura
pel funcionament del consistori
que ﬁns ara Caldes no tenia: les

CARTIPÀS DE CALDES

Salvador Balliu (CiU). ALCALDE
 Àrees d’Urbanisme, Governació i
Aigua termal
Pere Oliveras (CiU). 1R T. ALCALDE
 Àrees d’Esports, Obres i Aigua
Potable
Gemma Alsina (CiU) 2N T. ALCALDE
 Àrees de Benestar Social, Entitats,
Joventut i Festes Populars
Mercè Rossell (CiU).
 Festes, Patrimoni cultural i
Promoció econòmica
Àngela Frigole (CiU).
 Àrees d’Hisenda, Sanitat i
Ensenyament
José Fernàndez (PSC).
 Policia municipal i urbanitzacions

juntes de portaveus, que se celebraran abans de les comissions informatives que es fan abans del ple.
Un altre dels punts que ja té clar
aquest futur govern és l’organització del cartipàs municipal i entre les àrees que encara manquen
per «adjudicar» hi ha Medi Ambinet però la resta, estan clares, com

Maçanet: 9M critica AM
El grup de 9Maçanet critica que
AM hagi dit que en el ple es decideixi qui serà l’alcalde i no es reediti
el tripartit del 2003, que van formar
9M, AM i PSC. Per tot això, el portaveu Josep Romaguera (9M) assegura que està treballant «per
refer l’unitat» i que si no hi ha pacte rtipartit això suposarà «acostar
l’alcaldia al senyor Guinó». El grup
de CiU liderat per Antoni Guinó va
guanyar a les eleccions cinc edils
i podria governar en minoria.
Lloret: el PSC manté l’oferta
A Lloret, tot continua igual. El
PSC assegura que manté la seva
posició de no pactar amb CIU si
aquests no aparten als regidors Josep Valls i Ignasi Riera i descarten
un acord amb el Millor. Segons el
seu cap de llista, Joan Bernat, tot es
manté en el mateix punt, tot i que
s’han de trobar amb els convergents avui i demà per aclarir la
qüestió deﬁnitivament. Una de
les opcions que agafa més força és
un govern en minoria de CiU.
CARLES COLOMER

La nova platja del centre de Blanes amb el Port de la localitat al fons.

Blanes ja té una «nova» platja
BLANES | JORDI VERA

Blanes compta des d’aquesta
setmana amb una nova platja al
centre de la vila. Es tracta de la continuació de la platja del centre, que
s’ha ampliat com a conseqüència
de les obres que s’estan fent al Port
de la localitat i el nou espigó que
s’hi construeix. Com ja va anunciar
el regidor d’urbanisme, Carles Gibert, Ports s’havia compromès a tenir aquesta «nova» platja a punt pel
bany la primera setmana de juny
i des de diumenge els blanencs ja
la poden utilitzar. De fet, només fal-

tava acabar de distribuir la sorra i
s’ha enllestit aquests darrers dies.
Des de divendres, a més, l’Ajuntament ja ha posat en funcionament el servei de dutxes perquè
els veïns i vistants ja puguin utilitzar-les. Aquest servei s’acostumava a posar en marxa a partir del 15
de juny, però en els darrers anys
s’intenta avançar, segons va explicar el regidor de platges, Celestino
Lillo. «En els darrers anys, sempre
he intentat avançar la posada en
marxa del servei de dutxes», va
apuntar Lillo, que va afegir el dia
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15 la resta de serveis (protecció civil, socorrisme, etc) estaran enfuncionament. Per altra banda,
Lillo va anunciar que a partir d’avui una empresa s’encarregarà
d’anivellar la sorra de la resta de
platges per deixar-les aptes pel
bany. Segons va explicar, els treballs costaran uns 9.000 euros a l’ajuntament, que ha aconseguit estalviar una part de la despesa,
perquè algunes de les feines les ha
fet la brigada municipal, com ara
posar les dutxes en marxa o instal·lar els cartells informatius.
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Breus
RECUPERACIÓ HISTÒRICA

Hostalric presenta
un DVD que recopila
la història del poble
HOSTALRIC | DdG

L’Ajuntament d’Hostalric ha presentat un DVD, que és el primer de
tres, que té com a objectiu recopilar part de la història recent del
poble. En aquesta primera fase
s’han fet 32 entrevistes a veïns
que han explicat els seus records
i vivències. Hostalric: l’evolució
d’un poble és una idea original de
l’Ajuntament que ha volgut recuperar la història del poble alhora
de fer un homenatge als homes i
les dones que van viure en un altre temps. L’alcalde en funcions, Josep Frias, va explicar que «la història és un dels valors més importants de tota societat, i per
tant, és fonamental la seva recuperació». El DVD costa 6 euros i es
pot trobar a l’oﬁcina de turisme.

BLANES

El Consell de la
Joventut presenta
el seu nou logotip
BLANES | DdG

El Consell Local de la Joventut de
Blanes (CLJB) va presentar el seu
nou logotip aquest passat divendres. L’entitat va iniciar un concurs
el febrer obert als joves de 14 a 35
anys per triar la nova marca. Es van
presentar una vintena de propostes i, ﬁnalment, el logotip guanyador ha estat de la blanenca de
16 anys, Cristina Lloveras, i els
dos ﬁnalistes han estat Antonio Puentes (35 anys) i Juan Luis Ronco
(29 anys). Des de CLJB valoren
molt positivament l’activitat, ja
que s’ha presentat gent de edats diferents i coneixements diversos.

ACTIVITATS

Lloret celebra la sisena edició del
campionat escolar de rem ergòmetre
LLORET DE MAR | DdG

Més de 300 alumnes de Lloret de Mar van disputar diumenge un campionat de rem ergòmetre, segons recull Nova Ràdio Lloret. És una modalitat que es practica en sec, a l'interior, amb una màquina que simula
el fet de remar. Tot i ser indoor, no impedeix que hi hagi competició i
que els escolars, d'11 a 18 anys, hagin donat el millor de si mateixos aquest
diumenge. La inciativa, encapçalada per l’Obreria de Santa Cristina, ﬁnançada i coordinada per la secció d’Educació, permet a l’alumnat des
de cinqué de primària ﬁns a batxillerat tingui l’oportunitat de conèixer
a través del rem la tradició històrica popular associada a aquest esport.
Prèviament al campionat s’han fet sessions teòriques i pràctiques.
LLORET DE MAR

RIUDELLOTS DE LA SELVA

L’Antic Sindicat acull una
exposició de Sampere

L’obra d’alumnes del Riu
d’Art, a la Casa de Cultura

LLORET DE MAR | DdG

RIUDELLOTS DE LA SELVA | DdG

La sala d’exposicions de l’Antic
Sindicat de Lloret de Mar acull
aquests dies una mostra sobre
Eusebi Sampere anomenada Sampere. Obra gràﬁca. Caja Mediterráneo ha organitzat diverses exposicions antològiques de l’artista i compta amb un gran fons documental, que integra més d’un
miler d’epístoles i fotograﬁes, a
banda d’altres documents. L’exposició es podrà visitar ﬁns al 3 de
juliol a la sala.

Els alumnes de l’escola Riu d’Art
de Riudellots de la Selva exposen
els seus treballs a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura.La
mostra que porta per títol Exposició de pintura, dibuix i escultura:
treballs dels alumnes de Riu d’Art
2011, es podrá visitar en horari de
matins, de dilluns a dijous de deu
del matí a una del migidia; i també a les tardes, de dilluns a divnedres de dos-quarts de cinc de la t
arda a les vuit del vespre.

Sortida per descobrir les
plantes d’Amer i del Brugent
El 12 de juny es farà una caminada guiada per descobrir plantes
d’Amer i riu Brugent. S’iniciarà a les
9 del matí i tindrà 9 quilòmetres i
forma part del Projecte Selwa.

TORDERA

La Cuina a Sils viatja cap a
Itàlia per fer plats tradicionals
El col·lectiu la Cuina a Sils marxa de nou a Forlimpopoli (Itàlia)
El proper dia 17 de juny seran a
Casa Artusi i cuinaran: vedella
amb bolets, ﬁdeus a la cassola, etc.

Els balls de primavera,
al juny, al Teatre Clavé
TORDERA | DdG

Com ja acostuma a ser habitual
en els darrers anys, el mes de juny
al Teatre Clavé de Tordera és sinònim de balls de primavera. Des
del 2008 ﬁns a l’actualitat, el nombre d’actuacions de música popular i tradicional ha augmentat .
Seran els divendres 10 i 17 de juny
a partir de les 22h a la plaça de Miquel Martí i Pol, just davant del
Teatre Clavé.

