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Divendres, 27 de juliol de 2007 ■ Diari de Girona

La Selva

EQUIPAMENTS

TORDERA

Lloret comença les obres del Centre
d’Interpretació Ambiental a Fenals

El PSC diu que va
votar a favor del
canvi de dia però
no està d’acord
amb la periodicitat

Les obres acabaran a l’estiu del 2008 i tenen un pressupost de 150.000 euros

DdeG, Tordera.
R.T.R, Lloret de Mar.

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha començat aquest estiu les
obres per convertir una edificació situada a la platja de Fenals
en Centre d’Interpretació Ambiental. Les obres que han començat en els darrers dies estan previstes que finalitzen l’estiu del 2008. El projecte té un
pressupost de 150.000 euros
que, de moment, assumeix l’ajuntament que espera rebre alguna subvenció.
El regidor de Medi Ambient,
Ignasi Riera, va manifestar que
el projecte «servirà per posar en
valor el patrimoni natural de
Lloret i, a més, donarà altres serveis al poble». El centre ambiental que s’ha començat a
construir servirà, segons explicava Riera, «perquè els vilatans
i els turistes que vinguin de fora
puguin conèixer més el municipi, la platja de Fenals on estarà
ubicat, l’entorn natural i marí
del municipi».
L’edificació de la platja de Fenals era la caseta que feia servir
el marqués de Roviralta al municipi i ara es rehabilitarà per fer
un centre d’interpretació ambiental i altres equipaments. El
projecte inclou un edifici de
dues plantes, on a la planta baixa hi haurà uns lavabos públics
perquè els facin ser vir els banyistes, una biblioplatja, on hi
haurà llibres, revistes i premsa
pels usuaris de la platja i una llar
d’infants petita. El regidor va
explicar que aquesta llar d’infants «serà igual que la que hi ha
a la platja de Lloret, que servirà
perquè els pares puguin deixar
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EDIFICACIÓ. El Centre d’Interpretació Ambiental estarà a la platja de Fenals.

L’edifici de la
platja és el que feia
servir el marquès
de Roviralta
■

Les obres les
realitzen joves de
l’Escola Taller del
Consell Comarcal
■

els nens durant unes hores i que
tindrà una par t interna i una
part externa amb un porxo».
Al primer pis de l’edifici es
construirà una sala polivalent
amb una terrassa, on es farà el
centre ambiental, «que encara
està per definir, però serà un espai ober t per donar a conéixer
l’entorn natural del lloc, la platja de Fenals, els jardins de Santa Clotilde, el fons marí», segons
el regidor.
Les obres del Centre d’Interpretació Ambiental just han començat aquest estiu i estan pre-

vistes que finalitzen l’estiu vinent. El pressupost del projecte
és de 150.000 euros i «l’Ajuntament, que és qui de moment assumeix el cost, ha demanat subvencions, però de moment no
n’hem rebut», segons Ignasi Riera.
Les obres de construcció del
centre les realitza l’Escola Taller del Consell Comarcal de la
Selva encarregada de formar a
joves de la comarca en l’ofici de
paletes. L’Escola forma als joves
perquè quan acabin el curs puguin treballar a com a paletes.

El PSC de Tordera va aclarir
que en el passat ple municipal
celebrat el dia 19 de juliol va
votar a favor de la proposta de
canvi de dia de celebració
dels plens, que passa dels dijous que eren fins ara als dilluns, però que no està d’acord amb la periodicitat d’aquestos, que són cada dos
mesos.
El por taveu del PSC de
Tordera, Josep Romaguera,
va explicar que «vam votar a
favor del canvi de dia i hora
dels plens perquè una de les
nostres regidores tenia problemes per arribar-hi quan es celebraven a les nou del vespre i
vam proposar que fosin a les
set de la tarda». Romaguera
va explicar que van votar a favor per aquest motiu, però
que el PSC estava en «desacord en què els plens siguin
cada dos mesos, perquè segons
diu l’equip de govern no hi ha
prou matèria per fer-los cada
mes i administrativament els
suposa molt d’enrenou i això
no és cert». Romaguera va manifestar que «es fan plens
pràcticament cada mes, però
els convoquen com plens extraordinaris, on tracta els temes importants pel municipi
perquè el públic que assiteixi
no pugui dir res al no tenir
dret a intervindre, en canvi als
ordinaris, on si pot intervindre el públic, tracten temes de
paperassa».
El plens ordinaris de l’Ajuntament de Tordera seran
els dilluns a les set de la tarda i cada dos mesos.

TOSSA DE MAR

ESPORTS

El Flamenco tanca definitivament les seves portes

Arbúcies engega
una campanya per
fomentar l’activitat
física saludable

A la mítica sala hi actuaven els artistes Paca la Ciclona i El Faraón de Jerez
R.T.R, Tossa de Mar.

DdeG, Arbúcies

Una de les sales emblemàtiques
de Tossa de Mar, el Flamenco,
va tancar les seves portes definitivament fa poques setmanes
després de la defunció del seu
propietari, Paulino Espela. La
sala, situada al carrer Sant Pere,
al centre del municipi, a prop de
l’església, tenia un aspecte una
mica kitch, i el local estava decorat amb diversos motius de
l’art del flamenc, amb cartells.
Els ar tistes assidus eren
Paca la Ciclona i El Faraón de
Jerez. Tots dos cantaven i ballaven, cadascun amb un espectacle particular i propi. El local,
segons van comentar algunes
de les persones que havien assistit alguna vegada, estava
sempre ple. Les actuacions de
Paca la Ciclona i del Faraón de
Jerez se centraven en l’art andalús com el flamenc, i també
cantaven cuplés de Sara Montiel, coples, feien zapateados flamencs. Una de les particularitats dels artistes era que treien
a ballar a l’escenari a la gent que
acudia a veure-ho.

La regidoria d’Activitat Física
i Espor ts de l’Ajuntament
d’Arbúcies ha engegat una
campanya per fomentar una
activitat física saludable entre
els esportistes del municipi,
amb accions com la realització de revisions mèdiques espor tives, la primera de les
quals es va fer el dimarts passat. Aquest nou servei, de moment és obert a les entitats esportives i a les persones que
tenen el carnet d’usuari de les
instal·lacions municipals i en
un futur es preveu ampliar-lo
a més persones.
A més de les revisions mèdiques, la regidoria també ha
previst acostar un servei de fisioteràpia als espor tistes,
apropar la formació permanent i inicial als monitors i entrenadors locals, així com les
activitats físiques esportives
per a tothom.
La propera revisió mèdica
es farà pel setembre al Pavelló de Can Pons del municipi
arbucienc.
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FLAMENCO. La sala de Tossa no obrirà més les portes.

La sala Flamenco, que tenia
capacitat per unes cent persones, segons alguns dels que van
poder assistir a alguna actuació
en el local, tenia previst que
aquest estiu seria l’últim que
obririen, però després de la
mort del seu propietari ha que-

dat tancada i aquest estiu ja no
obrirà. Els ar tistes que actuaven, Paca la Ciclona i El Faraón
de Jerez, van estar actuant fins
a l’últim moment, i tots dos
deuen tindre cap a setanta anys,
segons explicaven alguns assistents.

La sala va néixer cap als anys
cinquanta amb el nom de Flamenco Bar i després va passar
a nomenar-se només Flamenco.
El local obria els dissabtes durant tot l’any i a partir de la primavera obria tots els caps de
setmana.

