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La Selva

BLANES

CULTURA

Marigó diu que el Pla Parcial
de Valldolig acabarà al març

Tordera vol implicar els
joves en el teatre fent
que paguin molt menys

L’alcalde reconeix que els treballs comporten moltes molèsties

S’ha impulsat recentment el projecte Ainda

J.Alonso, Blanes.

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC), va anunciar que les
obres del Pla Parcial de Valldolig s’enllestiran properament.
«Està previst que la seva urbanització acabi al mes de març»,
va assenyalar. Tot i que va reconèixer que ara els treballs
provoquen «moltes molèsties», a
causa de la concentració de maquinària, va demanar paciència
als residents ja que «l’accés al
barri de Mas Borinot quedarà
millor del que estava».
D’aquesta manera l’alcalde va
respondre a les crítiques del
Partit Popular que recentment
va denunciar que s’estiguessin
fent dues obres a l’alçada del giratori de Peixos Ros, fet que ha
creat «inseguretat», tant als vianants com als conductors, ja que
«s’han trobat amb les dues obres
de cop i s’ha reduït el pas». El fet
és que amb els treballs s’ha ocupat una part de la calçada amb
senyalització, reduint l’espai
d’entrada i sortida al veïnat de
Mas Borinot.
Com ja va publicar Diari de
Girona, el PP va criticar «la falta de seguretat, d’il·luminació i
neteja» del vial de serveis de la
zona compresa entre el giratori
de Peixos Ros i el de l’Hospital
Comarcal. El regidor popular,
Celestino Lillo, va lamentar el
mal estat del sector i, en concret, el que es refereix a la carretera d’accés a la Costa Brava,
pel que fa a la sortida de Blanes
en direcció a Lloret de Mar. Lillo va assenyalar que es tracta
d’un tram «molt transitat per
gent que va a l’hospital, al supermercat o als tallers». Tanma-

Jordi Meléndez, Tordera.
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SECTOR. El PP de Blanes va denunciar algunes deficiències a la zona.

teix, el regidor va explicar que
per sota d’aquest tram hi passa
una riera que queda embussada
quan plou, fet que provoca que
no hi hagi seguretat. Per aquest
motiu, en una comissió informativa, va qüestionar a l’equip
de govern de Blanes (PSC,
EUiA i ERC) sobre l’existència
de pluvials i va demanar que es
netegés la zona. Igualment, va
criticar que fa un parell de mesos es van tallar les canyes que
hi ha a la riera, «però s’han deixat sense recollir i la poden taponar en cas de fortes pluges».
A més de les restes del material vegetal, s’hi acumulen diversos objectes, per la qual cosa
va retreure la mala imatge de la
zona. «No es pot tenir l’entrada
del poble així», va dir.
Marigó va considerar que
aquesta problemàtica pot ser deguda al fet que «la mateixa activitat provoqui brutícia». No obs-

tant això, es va comprometre a
resoldre la situació. «Prenem
nota, ens ho mirarem», va manifestar. «Intentarem millorar-ho,
no s’ha fet res», va afegir.
Pel que fa a la il·luminació, el
regidor popular va explicar que
no existeix cap punt entre els
dos giratoris, i que només es
compta amb els seus fanals. «Si
véns a fer una gestió a dos quarts
de sis de la tarda, a ple hivern, és
com si et fiquessis a la gola del
llop», va manifestar. «No sabem
si l’Ajuntament ho té recepcionat
o no, però ells han de fer les trucades pertinents», va remarcar.
L’alcalde va aclarir que hi ha
una zona del sector que pertany
a Residencial Santa Cristina i
que el seu manteniment no
depèn de l’Ajuntament ja que no
està recepcionat. No obstant
això, va assegurar que s’està treballant per millorar l’il·luminació en una part del sector.

La Fundació Teatre Clavé, la
regidoria de Joventut i l’Associació d’Espectadors del Clavé
han impulsat el projecte Ainda,
una proposta adreçada als joves del municipi a partir de 3r
d’ESO fins als 25 anys, que pretén facilitar la seva participació
a l’oferta cultural que s’ofereix
des del Teatre Clavé.
Els eixos principals del projecte són, d’una banda, oferir
als joves diferents propostes
artístiques de qualitat; de l’altra, oferir-ho a preus accessibles a la seva economia i, finalment, activar la participació
juvenil a totes les activitats del
Teatre.
Per aquest motiu, tots els joves des de 3r d’ESO fins als 25
anys (sense prejudici d’incloure algun menor interessat) que
vulguin participar del projecte
Ainda, cal que s’apuntin al Teatre Clavé, on a través d’una
targeta personalitzada, gaudiran d’un preu d’entrada de 2
euros per a cadascuna de les
actuacions incloses en el pro-

La proposta està
adreçada als joves
a partir de 3r d’ESO
fins a 25 anys
■

Els que siguin
socis de l’Associació
d’Espectadors
tindran gratuïtat
■

jecte, amb l’obsequi de l’entrada per la darrera actuació
(aquesta temporada, la del
cantautor Ismael Serrano) per
a tots els que hagin assistit a totes les altres actuacions.
En el cas que es vulgui assistir a altres funcions, no incloses en el projecte, el preu
serà del 50% de l’entrada general amb dret a portar un convidat que tindrà l’entrada gratuïta. Finalment, els joves que siguin socis de l’Associació d’Espectadors tindran totes les entrades gratuïtes.
Reunions

Per tal de mantenir una bona
comunicació entre els promotors del projecte i els joves es
faran reunions puntuals amb
els delegats de curs dels centres escolars. Aquests joves seran els interlocutroors entre el
Teatre i els companys de classe, per tal d’informar de l’evolució del projecte, per intercanviar propostes i documentació.
Les actuacions d’aquesta
temporada a la població de Tordera incloses al projecte i per
les quals es pot gaudir de descomptes a l’entrada són la projecció del film d’animació La
novia cadáver (10 de febrer),
l’espectacle musical de Diego
Cortés (el 19 de febrer), la projecció de la pel·lícula El jardinero fiel (3 de març), la representació de Nom Solum, amb
l’actor Sergi López (5 de març)
i el concer t del cantautor Ismael Serrano (19 de març).

ACTIVITATS

CULTURA

Salitja farà coincidir la Fira de la
Botifarra Dolça amb Carnestoltes

Posen en marxa el III
Concurs Literari de Narració
Curta de Riudellots

Hi haurà una demostració gastronòmica de Núria Lladó

Els treballs hauran de ser escrits en prosa
Jordi Meléndez, Salitja.

Salitja celebrarà la IX Edició de
la Fira-Festa de la Botifarra
Dolça el pròxim dia 26 de febrer,
coincidint amb el cap de setmana de Carnestoltes. Enguany, els
INDEPS, organitzadors d’aquesta festa han programat un
seguit d’activitats que tindran
com a protagonista de la jornada un dels productes alimentaris més típics de la població i que
dóna nom a la Fira: la botifarra
dolça. Amb tot, però, com en els
darrers anys, a la festa s’hi ha
anat incorporant activitats que
es duran a terme durant tota la
jornada festiva a la plaça Major
de Salitja, que es convertirà en
el centre neuràlgic d’aquesta
Fira-Festa.
En l’edició d’enguany, la Fira
de la Botifarra Dolça s’iniciarà el
diumenge a dos quarts de nou
del matí amb la quarta edició de
la visita guiada al volcà de la Crosa. Els grups, que sortiran a les
nou del matí des de la plaça Major de Salitja, faran un recorre-

gut de sis quilòmetres. El preu
de la inscripció d’aquesta activitat, organitzada pels Amics de la
Crosa, és de tres euros amb esmorzar inclòs. D’altra banda, a
la mateixa hora, s’obrirà al públic la fira de productes artesanals i d’oficis artesanals, així
com també diverses exposicions. També està previst que
s’hi celebri la cinquena edició
del Concurs de Pintura Infantil i
l’exhibició del burro català, que
va ser una de les novetats que
presentava la Fira de l’any passat i que va comptar amb una
gran expectació entre els visitants.
Demostració

Pel que fa a les activitats gastronòmiques que s’hi han programat hi ha una demostració
gastronòmica que anirà a càrrec
de Núria Lladó. Sens dubte,
aquesta és una de les activitats
que, any rere any, té més èxit de
públic i compta amb més expectació. Per aquest motiu, els or-

ganitzadors han cregut oportú
que la convidada d’enguany, Núria Lladó, protagonitzi una exhibició d’elaborar un plat relacionat amb la botifarra dolça. Tanmateix, també es durà a terme la
sisena edició del Concurs de Coques, que compta amb un gran
nombre de participants. Un cop
es dóna a conèixer el guanyador
del concurs, hi ha la degustació
de coques per part dels visitants.
D’altra banda, i pel que fa les activitats més lúdiques, està previst una sessió de rondalles,
balls populars, un espectacle de
carrer, pirotècnica i, finalment,
una gran botifarrada popular
amb les tres variants que s’elaboren al municipi: la dolça, la picant i la volcànica.
Des de la seva creació, la Fira
ha experimentat any rere any un
major nombre de visitants que,
alhora, han comportat que cada
any els impulsors d’aquesta iniciativa, els INDEPS de Salitja,
anessin incorporant noves activitats.

Ernest Guerrero, Riudellots.

La Biblioteca Municipal de Riudellots de la Selva ha convocat
el tercer Concurs Literari de
Narració Curta amb la intenció
d’estimular a tothom l’hàbit i el
gust per la lectura i l’escriptura.
En aquest concurs hi podran
prendre part obres inèdites en
català, i dins d’aquest s’establiran les següents categories: infantil (3r i 4t de Primària); infantil (5è i 6è de Primària); juvenil, de 13 a 17 anys, i adults, a
partir de 18 anys.
Els treballs, de tema lliure,
hauran de ser escrits en prosa i
hauran de ser inèdits i presentats en llengua catalana. No podran participar premis guanyadors en altres concursos. Pel
que fa a la presentació dels treballs serà en DIN A-4, escrits a
màquina per una cara a doble
espai i amb lletra Times New
Roman de cos 12 i en els originals no hi podrà constar el nom
de l’autor, sinó un pseudònim.

El treball final haurà d’anar dins
un sobre amb el pseudònim i indicant en quina categoria participa. L’últim dia per entregar els
treballs (per quadruplicat) a l’Ajuntament serà el dia 20 d’abril
de 2006.
Els premis d’enguany s’han
classifcat segon les diverses categories. Les dues primeres rebran el premi d’un lot de llibres
i material escolar. En la categoria juvenil el guanyador s’endurà un premi d’un lot de llibres
i 100 euros (dipositats en un
compte bancari)i en la categoria d’adults el premi serà de 300
euros.
El veredicte final del jurat
serà inapel·lable, i aquest estarà
format per gent totalment acreditada en el món de les lletres i
la literatura. El premi es fallarà
el proper mes de maig. L’acte de
lliurament dels premis tindrà
lloc el divendres 26 de maig a
les vuit de la tarda a la Biblioteca Municipal de Riudellots.

