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LLETRES

AJUNTAMENT DE BLANES

TASTETS
DE CIUTAT
«Els nostres cuiners s’han
deixat anar i han ofert unes
tapes imaginatives, divertides,
originals i saboroses»
igueres podrà ser moltes
coses, però, per esperit i
manera de ser, no ha estat
mai una ciutat surrealista.
Tothom sap quin és l’únic racó de la
vila al qual podem col·locar l’adjectiu
surreal sense mentir.
Davant d’aquesta grisor endèmica,
cal aplaudir la iniciativa dels nostres
establiments gastronòmics que s’han
tret els Tastets surrealistes de la màniga. Sense trair l’essència del moviment artístic, els nostres cuiners
s’han deixat anar i han ofert unes tapes imaginatives, divertides, originals i saboroses.
Seria una llàstima que l’experiència no es consolidés. O que no produís altres derivades, com una oferta lligada amb el rock que podria coincidir amb l’Acústica.
Els ﬁguerencs, tot s’ha de dir, hem
mostrat una incompetència reiterada
a l’hora d’aproﬁtar el potencial dels
visitants interessats en Dalí. El pintor
és una ﬁnestra immensa que permet
explicar el segle XX als foranis i, al
mateix temps, iniciar-los en el nostre
patrimoni cultural, històric i artístic.
L’excusa per parlar-los de Monturiol i
Deulofeu, de Fages i Evarist Vallès,
del republicanisme federal o el franquisme, sense oblidar la nostra geograﬁa urbana o la gastronomia.
Figueres no és cap Camelot surrealista, d’acord; però hauria de saber connectar la vida i l’obra daliniana amb els diferents barris, carrers i
places, a través d’un discurs atractiu,
rigorós i accessible.
Potser així aconseguiríem que els
forasters descobrissin aquests racons, al temps que els ompliríem d’un relleu cultural i
sentimental que, de manera sorprenent, continua
silenciat i en l’oblit.

F

Sebastià
Roig

AMUNT
TRANSAERO
La companyia aèria
ha recuperat el vol
Girona-Moscou. Les
ciutats estaran
connectades per
tercer any
consecutiu amb
dues freqüències
setmanals.

AMUNT
SEMEGA
Cinc dels deu
millors toros
d’Espanya
pertanyen al centre
d’inseminació
artificial del qual
forma part Semega
de la Diputació de
Girona.

La Coral Veus Blanques es retroba 22 anys després
 L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BLANES VA ACOLLIR AQUEST DIUMENGE EL RETROBAMENT DE LA CORAL VEUS
BLANQUES 22 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA DISSOLUCIÓ (EL 1991). S’hi van reunir uns 60 cantaires en homenatge a la
seva directora, Maria Rosa Vidal. La Coral Veus Blanques va néixer el 1971 a l’escola El Viana, arran de la col·laboració musical
que hi feia la mestra directora Maria Rosa Vidal. Des del principi, aquesta iniciativa va tenir la complicitat i el suport de la
parròquia de Santa Maria de Blanes, que va cedir la rectoria com a local d’assaig durant els 20 anys de vida de la coral.

LA FINESTRA
PATRIMONI

La Frase

EL LLEGAT DELS IBERS, AL
DESCOBERT A PALAMÓS
El poblat iber de Castell, a Palamós, serà visitable amb guia durant cada dimarts de juliol i agost. El Museu de la Pesca vol que es conegui
aquest enclavament del segle VI a.C. per
explicar l’origen dels indigets –el primer
assentament a Castell–, l’urbanisme que
utilitzaven els ibers així com l’economica, la cultura material, la religió que
practicaven i els costums. A més, el Museu del Peix proposa un seguit de plats
de degustació de la cuina ibera.



SANTIAGO
NIÑO-BECERRA
ECONOMISTA

«Si tota la
immigració
marxés, la taxa
d’atur baixaria
10 punts»

SANT JULIÀ DE RAMIS
CEMENTIRI TANCAT PER
VANDALISME
Davant els continuats actes vandàlics que ha patit el cementiri de
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Sant Julià de Ramis, l’Ajuntament ha decidit tancar-ne l’accés lliure a peu i en
vehicle. Per accedir al recinte a partir
d’ara caldrà demanar la clau a la guàrdia
municipal o bé a la parròquia del poble.

TORDERA
HOMENATGE PELS VERSOS
QUE RECORDEN EL POBLE
«La Capsa de Records», sota
aquest títol es va emocionar tot
l’auditori de la biblioteca de Tordera
quan el passat divendres es va fer un
acte en honor a la vida i obra de Felicita
Sagrera. Els seus versos van ser-ne els
grans protagonistes, sobretot després
que «El Meu Poble» s’hagi inclòs a la
guia de recursos comarcal. La gent i els
paisatges de Tordera ja han quedat gravats en vers per la memòria de les futures generacions.



La web de Cassà, piratejada.

CASSÀ DE LA SELVA
PIRATEGEN EL WEB MUNICIPAL AMB
IMATGES DE LA GUERRA A SÍRIA
La pàgina web de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva presentava ahir
a la tarda un aspecte diferent de l’habitual. Durant unes hores, l’adreça del portal municipal redirigia els usuaris a una
web amb un missatge informatiu i imatges de la guerra de Síria.



