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La Selva

INFRAESTRUCTURES

TORDERA

Maçanet aposta per utilitzar la carretera
de Massanes com a alternativa a la C-35

El Teatre tanca
la programació
d’hivern «cobrint
les expectatives
d’ocupació»

L’Ajuntament ha fet aquest plantejament argumentant que és un traçat paral·lel

Jordi Meléndez, Tordera.
J.A.G., Maçanet de la Selva.

L’Ajuntament de Maçanet aposta per utilitzar la carretera de
Massanes (la C-555) com a alternativa al traçat del desdoblament de la C-35, al seu pas per
la població. Segons explica el regidor d’Urbanisme, Alfons
Soms, la carretera de Massanes
és «una via poc utilitzada on
s’han de fer obres de millora».
Igualment apunta que «el seu recorregut és molt paral·lel al de la
C-35», per la qual cosa amb la
utilització de la mateixa «es podrien estalviar traçats nous».
Soms va recordar que «Maçanet està castigat per les infraestructures: l’autopista, el desdoblament de la N-II, la carretera
comarcal i falta el tren d’alta velocitat». Per aquest motiu, en el
cas del desdoblament de la C35, «ens hem intentat avançar al
traçat definitiu». Tot i que en el
Pla General ja havia previst una
reser va de sòl, la proposta inicial del consistori ha passat per
buscar alternatives al proposat
per la Direcció General de Carreteres o «utilitzar les infraestructures existents». Per aquest
motiu, la utilització de la carretera de Massanes, «està a Planejament de Carreteres, que ho
està valorant».
Les carreteres i la necessitat
d’aquestes infraestructures van
ser debatudes ahir a una taula
rodona que va organitzar l’entitat ecologista la Plataforma en
Defensa del Patrimoni Natural i
Cultural de Maçanet de la Selva,
(Planacuma). Amb el títol de
Planificació del Territori. Fins a
quantes carreteres necessitem?»,

CARLES COLOMER

XERRADA. L’entitat ecologista Planacuma va organitzar la taula rodona que va comptar amb força assistència.

l’acte va informar la població
dels projectes presents i futurs
que afecten el municipi.
La taula rodona va comptar
amb la participació de Francesc
Canosa, arquitecte i urbanista
del Pla Director de la Garrotxa,
Sergi Nus, membre de l’Associació dels Naturalistes de Girona, i els caps de llista de tots
els partits amb representació a
l’Ajuntament de Maçanet. Així
hi van inter venir l’alcalde, Antoni Trinxeria (AM), el mateix
Soms (PSC-PSOE), el regidor
de Medi Ambient, Josep Roma-

guera (9M), que va criticar que
amb el projecte de la C-35 «ens
vénen a trinxar el que ens queda,
sense dir que és necessari realment» i el cap de l’oposició, Antoni Guinó (CiU), que va criticar
que l’acte es faci «fora de lloc,
quan no hi ha res a fer ja que la
setmana vinent els veïns ja estan
convocats per les expropiacions
del desdoblament de la N-II».
Els membres de la Planacuma
també van fer un balanç de les
actuacions realitzades per l’entitat, així com la seva postura envers aquestes infraestructures.

Després d’una primera part
d’exposició es va donar pas a les
qüestions del públic, ja que un
dels objectius de la taula, segons va explicar una de les organitzadores, Núria Gil, era «establir un diàleg entre la ciutadania i els agents polítics».
Un cop va finalitzar l’acte, al
qual també van assistir membres d’entitats ecologistes d’altres poblacions com Sils, Vidreres i Santa Coloma, es va fer una
trobada per determinar la constitució d’una coordinadora de la
Plana de la Selva.

El Teatre Clavé de Tordera va
tancar diumenge la Programació Estable d’Hivern amb
el concert del cantautor madrileny Ismael Serrano. En
els darrers mesos han passat
per l’escenari del Clavé artistes com Sergi Lopez, Ferran
Rañé o Diego Cortés.
El director del Teatre Clavé, Josep Navarro, ha assegurat en declaracions a Ràdio
Tordera que s’han cobert les
expectatives d’ocupació previstes en la programació d’hivern. D’altra banda, ja s’ha
presentat la seva nova programació estable per aquesta
primavera. L’equipament torderenc segueix en la línia d’oferir diversos espectacles de
música, dansa, teatre i cinema on hi destaquen dues producció d’alt nivell. El proper
2 d’abril arriba El Hombre de
Teatro amb Lluís Homar i el 7
de maig «la Cabra» amb Josep
Maria Pou.
Dins el Cicle de música popular i tradicional està previst
el 23 d’abril un concer t de
l’orquestra simfònica del
Vallès i el 28 de maig arriba el
conjunt de música tradicional
El Pont d’Arcalís.
El Cicle de Teatre Familiar
ofereix un espectacle de la
Companyia Sim–Salabim i
Enric Magu amb una proposta entre la màgia i el teatre. Finalment el Cicle Cine-Club
presenta Match Point, Siete
vírgenes i Paradis niu. A més,
no cal oblidar, que la instal·lació ser veix per fer-hi actes
puntuals.

TORDERA

PROMOCIÓ

El Fòrum pel Teatre i la Cultura
presenta avui l’obra «Fuita»

Anglès crea un logotip turístic per
promocionar els valors identitaris

Jordi Meléndez, Tordera.

El Fòrum pel Teatre i la Cultura
de Tordera presenta aquest cap
de setmana l’obra Fuita de Jordi Galceran. La representació
compta amb un repartiment de
cinc actors i actrius de l’entitat,
sota la direcció de Lluís Moner.
El director de l’obra assegura
que la funció representa un canvi radical respecte les obres
ofertes anteriorment per l’enti-

tat i avança que la sinopsi tracta
sobre un exconseller de la Generalitat que està a punt de suicidar-se, però l’arribada d’una
venedora canvia la situació. La
representació de Fuita serà avui
dissabte, 25 de març a les deu de
la nit i demà diumenge, 26 de
març a les set de la tarda. Entre
el repartiment, hi ha Pilar Serra,
Miquel Pujol, Mercè Andreu i
Pere Mancho.

ACTIVITATS

Núria Feliu ofereix un recital de
poesia al Centre Catòlic de Blanes
Jordi Meléndez, Blanes.

La polifacètica Núria Feliu ofereix aquesta nit a les deu un recital de poesia catalana a les instal·lacions del Centre Catòlic de
Blanes. L’acte, que té un cost de
sis euros, forma part del centenari de l’entitat. Així, cal destacar que el Centre compleix 100
anys amb la renovació de les
instal·lacions situades en el número 16 del Carrer Roig i Jalpí
–també hi ha entrada pel pas-

seig del Mar–, interpretable
com a voluntat de continuar
oferint serveis culturals al municipi adaptant-se al nou context social. El bisbe de Girona,
Carles Soler i Perdigó, va inaugurar l’adequació del recinte el
diumenge 11 de desembre
amb el descobriment d’una placa i una benedicció. Tanmateix, durant l’any, es portaran
a terme un seguit d’activitats
de celebració.

Se centrarà a destacar el patrimoni cultural i natural de la vila
Jordi Meléndez, Anglès.

Anglès disposa ja d’una nova
identitat corporativa, concretament del logotip turístic, per a la
promoció dels seus valors naturals i culturals. La imatge resultant, que sorgeix de la fusió dels
elements més representatius del
municipi –el patrimoni natural i
patrimoni cultural o arquitectònic–, pretén identificar la vila
d’Anglès mitjançant la il·lustració
d’una arcada –que representa el
patrimoni arquitectònic– inserida
en un entorn natural únic –plana
del Ter i Guilleries–.
D’altra banda, també s’han creat dos eslògans promocionals
que intenten aglutinar els diferents valors que la vila d’Anglès
vol projectar a través del seu logotip. La marca ha estat concebuda per utilitzar-la en la seva versió compacte, tot i que també
s’han creat diferents versions per
a múltiples aplicacions (papereria, cartellera, web, etc). La iniciativa, que ha sorgit de l’Àrea de
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LOGOTIP. Aquesta és la nova imatge de la vila d’Anglès.

Comerç, Indústria i Turisme de
l’Ajuntament d’Anglès, esdevé un
dels eixos centrals de l’estratègia
de promoció turística endegada
un any enrere. D’aquesta manera, el nou logotip turístic ha de
servir per a la potenciació de les
diferents actuacions que ja s’han
posat en marxa (rutes de sende-

risme, senyalització i visites guiades pel barri antic, obertura del
Vapor de la Burés, etc.), així com
de les previstes per a aquests propers mesos i de les activitats que
anualment se celebren a la població i que poden tenir un cert
interès per al visitant (Fira de
Sant Antoni, per exemple).

