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La Selva
BLANES

TORDERA

La policia local detecta 10 positius per
consum de drogues en 4 caps de setmana

La biblioteca
obsequia els seus
usuaris amb un
llibre de contes
de Pere Caders

Un d’ells estava implicat en un accident però no va donar positiu en alcoholèmia

DdeG, Tordera.
Jofre Sáez, Blanes.

La policia local de Blanes fa controls als conductors per consum
de drogues, els drogotests. Una
iniciativa que s’ha posat en marxa des de l’estiu passat. En els
quatre caps de setmana que
s’han fet hi ha hagut 10 conductors que han donat positiu. En
un d’aquests casos el conductor
estava implicat en un accident
de trànsit. En canvi, aquest mateix conductor va donar zero en
la prova d’alcoholèmia. A tots 10
se’ls ha obert diligències penals.
Des de la regidoria de Governació (CiU) van informar
que tant l’Ajuntament de Blanes
cpm la policia local volen actuar
«de manera contundent en els delictes contra la seguretat en el
trànsit». Els accidents de trànsit, van afegir, «són una de les
principals causes de mort a Catalunya, sobretot de joves. Per
aquest motiu serà persistent en el
controls tant d’alcoholèmia com
de drogues».
El test Cozar, nom tècnic del
drogotest, és una novetat que
s’ha posat en mar xa des d’aquest estiu. La policia local de
Blanes ha demanat i ha conseguit formar part de les proves pilot destinades a la introducció
gradual d’aquest test de detecció del consum de drogues en
conductors.
De les dades de 2007 que la

OPINIÓ

CARLES COLOMER

CONTRA L’ALCOHOLEMIA I LES DROGUES. La policia enxampa 10 conductor sota els efectes de les drogues.

Durant el 2007,
57 conductors han
donat positiu per
sobre de 0,60


l’Ajuntament va facilitar al Diari de Girona destaca que quatre persones es van negat a bufar. Una decisió que implica
obrir les corresponents diligències penals per desobediència a

TORDERA

MEDI AMBIENT NARCÍS Serra

L’ACR Pere Cot prepara una
nova versió dels Pastorets

Apocalypto
otser el problema de pèrdua de sorra
que pateixen les
platges i cales de
Blanes i Lloret de
Mar, cada cop més
greu i agreujat any darrere any,
no te importància.

P

SI EL COMPAREM AMB EL DESGLAÇ

que pateix Grenlàndia, i que
afecta a la vegada el modus vivendi del seus pobladors els esquimals inuits.
O amb la desforestació del
boscos de l’ Amazones, i la destrucció de milers d’hectàrees
de selva a Mato Grosso, que
posa en perill l’hàbitat i la super vivència de les ètnies indígenes que hi conviuen, com els
Cayapós, els Sirionós, o els Ianomanis.
Davant de tot això, el nostre
problema és ridícul, al costat de
la manca d’aigua, causada per la
sequera que pateix tot el nord
de l’Africà, i la desertització del
seu territori, especialment del
Sàhara, poblat per tribus nòmades, beduïnes, berebers i tuaregs.

l’autoritat, a par t, del delicte
contra la seguretat en el trànsit.
Alhora 37 persones van donat
positiu administratiu i, 57 més
van donar positiu per damunt de
0,60.

Aquest Nadal, la biblioteca de
Tordera obsequiarà amb un
llibre de contes nadalencs de
Pere Calders a totes les persones que facin ús del ser vei
de préstec de la del 17 desembre al cinc de gener, en
una inciativa promoguda per
la Diputació de Barcelona
que es presena sota el títol
«Per Nadal, un regal».
En aquests 8 contes de Nadal, Pere Calders fa un ús intencionat i subtil de la fantasia i altres ingredients tan característics en aquest escriptor barceloní com ara la tendresa, l’humor i l’absurd. Els
contes que integren aquest
recull es van publicar entre el
1955 (Cròniques de la veritat
oculta) i 1992 (L'honor a la deriva). Premi Sant Jordi i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Calders és un dels escriptors més llegits de la literatura catalana, destacant especialment com a autor de
contes.
En anys anteriors, la campanya que promou la Diputació «Per Nadal, un regal» va
obsequiar els usuaris de les
biblioteques amb els llibres
El senyor Re sostingut i la
senyoreta Mi bemoll, de Jules
Verne, i El conte de Nadal de
l'Auggie Wren, de Paul Auster.

I no te gens de importància
al costat del greu problema de
l’escalfament del planeta, i la
puja del nivell del mar, que pateixen els territoris de la Micronèsia, i països com Tuvalu o
l’oceà Índic les illes Maldives,
amb l’erosió de la salificació que
afecta els conreus i que poden
desaparèixer properament sota
el mar.
I què dir de la desaparició i
deser tització del mar d’Aral,
amb la conseqüent extinció de
la seva fauna animal i vegetal, i

 «Cal buscar una
solució el més
urgent possible per
aquest problema»
 «La platja és una
eina imprescindible
per al turisme i la
nostra economia»

la ruïna econòmica de milers i
milers de kazakhstanesos i Uzbekistanesus.
No ens poden queixar, sortadament, perquè els termes municipals de Blanes i Lloret de
Mar, son agraïts per la natura,
no pateixen mai terratrèmols de
gran intensitat, forts huracans,
grans tsunamis o for tes inundacions. Tampoc patim grans
problemes, econòmics, medi
ambientals, ecològics o demogràfics, i menys encara guerres
i plagues.
Aleshores cal buscar una solució el més urgent possible per
aquest problema, perquè la
sorra de la platja és una eina imprescindible pel desenvolupament del turisme, i aquest és el
principal sustentament de la
nostre economia, que genera diners i riquesa, que ben administrats, i portats bé per les persones adequades, ens poden
ser vir per fer front als nostres
problemes locals, i ajudar i ser
solidàries donant un cop de mà
a altres poblacions del planeta
Terra, que tenen com he dit
abans problemes més grans,
greus i globals.

L’entitat ha organitzat la tradicional Quina
DdeG, Tordera.

L’Associació Cultural i Recreativa Pere Cot prepara, com
cada any, la representació dels
Pastorets al Teatre Clavé. Es
tracta d’una segona versió de
la Flor de Nadal, amb l’adaptació pròpia dels directors de
l´obra, Joan Surós i Lluís Puig
Aquest any hi haurà dues funcions, una serà avui, 30 de desembre, a les 18.30 hores, i l’altra, el dia sis de gener, a la mateixa hora.
A més, aquest any l’Assaciació Cultural i Rrecreativa
Pere Cot participa en una selecció que TV3 farà per escollir
els actors i entitats que participaran al programa Operació
Pastorets que s’emetrà durant
el Nadal de l’any vinent a la televisió autonòmica. Els actors
i actrius seleccionats par ticiparan en una representació
conjunta dels Pastorets que es
preveu fer l’any vinent al Teatre Nacional a Barcelona.
Per altra banda, l’entitat
també organitza el Joc de la

Quina al local que Pere Cot té
al carrer del Doctor Fleming,
númro 38. La Quina estarà
oberta els dissabtes i vigílies
de festiu a partir de les 22 h i
els diumenges i festius a partir
de les 19 h Finalment, en motiu del 25è aniversari de l’entitat, el Teatre Clavé acull una
exposició commemorativa que
es podrà visitar fins al 16 de gener.

L’ACR participa
en una selecció de
TV3 per «Operació
Pastorets»


Els seleccionats
faran un
representació al
Teatre Nacional


