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La Selva
Jofre Sáez, Blanes.

Els veïns de Riudarenes podran
passar consulta a partir de demà
al nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al carrer de Sant Martí número 57. Ahir es va inaugurar de forma oficial el nou
equipament sanitari amb la
presència de l’alcalde de Sils,
Martí Nogué, el batlle de Riudarenes, Jordi Gironès i la consellera de Salut, Marina Geli. En
el moment dels parlaments, Geli
va demanar, primer de tot, «disculpes pel retard d’aquesta obra»
ja que ha estat «plenament conscient de les deficiències de l’antic
centre ubicat en els baixos de l’Ajuntament».
Segons va manifestar la consellera, el projecte del consultori es va començar a gestar al
2004. Aleshores, Gironès i la
Conselleria de Salut van començar a treballar en el nou centre sanitari però, segons va explicar, «el concurs per aquell
CAP va quedar desert».
Respecte al ja inagurat centre, Geli va ressaltar la seva ubicació i el seu disseny arquitectònic. «M’agrada molt la ubicació al costat del casal d’avis. A
més al davant hi tenim un espai
que l’Ajuntament convertirà en
un parc infantil i al darrere hi
ha l’aparcament per a cotxes», va
indicar. Respecte al disseny, la
consellera, va afegir que la seva
«estètica ajudava a l’arquitectura civil de l’entorn».
El Centre d’Atenció Primària
disposa de cinc consultes de
medicina general, pediatria i infermeria, amb una super fície
construïda de 269 metres quadrats. El pressupost de la inversió ha estat de 644.973,40 euros
i se’n va iniciar la construcció el
passat més de novembre de
2006.

SERVEIS

Geli demana disculpes pel retard en la
inauguració del nou CAP de Riudarenes
L’alcalde, Jordi Gironès (PSC), agraeix la feina feta des de la Conselleria de Salut
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ACTE OFICIAL. Geli i Gironès ensenyen la placa oficial del centre.

ACOMPANYADA. La consellera va visitar el centre amb gent de tot el poble.

Tinc les galtes vermelles de les bufetades»
Jofre Sáez, Blanes.

L’alcalde de Riudarenes, Jordi
Gironès, va aprofitar la inauguració d’ahir per, segons va manifestar, «fer un acte reivindicatiu» de la gestió municpal i autonòmica. El batlle, molest pels
darrers incidents en els quals
s’ha vist implicat, va indicar que
té «les galtes vermelles de les bufetades» que ha rebut. Tanmateix va voler deixar ben clar que

«sense la preseència dels socialistes això encara estaria a les beceroles».
Gironès tampoc va acceptar
les disculpes de la consellera,
sinó al contrari. L’alcalde de Riudarenes va donar-li les gràcies
per la feina feta. «Gràcies a ella
ha estat possible tenir aquest cap
en un temps rècord. Va prendre
possessió, ens va visitar, i hi va
posar fil a l’agulla», va replicar

l’alcalde.
Finalment, el representant
independent integrat a les files
socialistes va recordar l’antic
consultori que es va tancar divendres amb cer ta nostàlgia:
«Ahir vem tancar unes instal·lacions que ens han donat molt servei». Una nostàlgia però continguda, ja que va definir el nou
centre com «una de les grans esperades com alcalde i metge».

Per altra par t, la consellera
de Salut va col·locar la primera
pedra del futur consultori local
de Vilajuïga, que es construirà
al carrer de Sant Sebastià, 41. El
nou equipament, que suposarà
una inversió de 730.824 euros,
tindrà una superfície de 228,30
metres quadrats i estarà distribuït amb una àrea d'entrada,
una sala d'espera, dues consultes i una sala de tractament. El
consultori està previst que entri
en funcionament durant el segon semestre del 2008.

CULTURA

TORDERA

L’Ajuntament integra al
concurs de pessebres aquells
que s’hagin fet en família
Un jurat visitarà les cases per valorar-los
DdeG, Tordera.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tordera ha convocat el tradicional Concurs de
Pessebres. Aquest any, però,
hi haurà dues novetats respecte d’edicions anteriors, d’una
banda, un premi especial a la
par ticipació en pessebres familiars, i de l’altra, la visita de

Un dels premis es
lliurarà a la
participació i serà
per sorteig
■

La regidoria de
Cultura ha
incorporat diverses
novetats
■

valoració del jurat.
D’aquesta manera, la regidoria de Cultura ha convocat
aquest tradicional concurs local que com cada any s’estableixen quatre modalitats: familiars en cases par ticulars,
col·lectius com per exemple a
escoles, associacions o empreses, d’aparadors d’establiments que siguin visibles al públic des de l’exterior i pessebres dels grups de catequesi.
Premis especials

Un dels premis especials
es lliurarà a la participació, i se
sortejarà entre tots els participants en la modalitat de pessebres familiars. Aquest premi
consistirà en una càmera fotogràfica digital.
D’altra banda, el jurat només farà dos dies de visita per
valorar els pessebres participants, aquests dies seran el 27
i 28 de desembre.

CARLES COLOMER

Núria Feliu a la
Casa del Poble
de Blanes

Blanes va acollir un emotiu recital de sardanes a càrrec de la
polifacètica Núria Feliu. La popular cantant catalana va presentar el seu nou llibre-disc i va

oferir una lectura poètica de les
composicions sardanístiques en
motiu del centenari de l’emblemàtica sardana La Santa Espina.

