16

Dimecres, 19 de juliol de 2006 ■ Diari de Girona

La Selva

CONSELL COMARCAL

ECONOMIA

Santa Coloma inaugura la nova oficina
d’acollida per aplicar el Pla de Ciutadania

Hostalric engega
una campanya
per potenciar el
seu teixit
comercial

La secretària d’Immigració assisteix a l’acte per conèixer de primera mà els avenços

DdG, Hostalric

ment. Per la seva part, la regidora de Benestar i Família de
l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners, Dolça Iglesias, va
expressar que aquesta oficina
d’acollida a immigrants anirà
molt bé perquè «tothom tingui
un referent d’on és serveis socials» i perquè «quan els immigrants arribin puguin adreçars’hi i començar a fer els passos necessaris». Durant la trobada, la
regidora també va aprofitar per
demanar un augment de les ajudes, i va informar a la secretària
de les propostes que es porten
a terme a nivell local. D’aquesta
manera des del consistori colomenc es vol aconseguir disposar de «més hores dels tècnics de
serveis socials» i més ajudes pel
que fa al «pla d’integració de
nouvinguts», entre d’altres.

M. Vivas, Santa Coloma de Farners.

La secretària per a la immigració de la Generalitat de Catalunya, Consol Prados, va visitar
ahir a la tarda el Consell Comarcal de la Selva per inaugurar
la nova oficina d’acollida de la
vila. Durant l’acte, Prados va assistir al Consell de Presidència
per tal de conèixer de primera
mà el Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració que li van explicar el president del Consell
Comarcal, Jordi Iglesias (CiU) i
els altres membres del Consell
i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i d’Arbúcies
presents a l’acte.
A nivell comarcal, el pla es va
desenvolupar a finals de l’any
2000 pel Depar tament de Benestar i Família, el Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament
de Blanes i, com a entitat gestora, el Ser vei Gironí de Pedagogia Social.
Tal i com va expressar la secretària, l’objectiu de la trobada
va ser el de «conèixer de primera mà els programes que se segueixen en polítiques d’immigració» a nivell comarcal, per tal
de «conèixer de prop els plans de
les administracions i polítiques
d’integració». Cal destacar que
la comarca de la Selva compta
amb més de 143 mil habitants i
que el 15,42 per cent, són immigrants.
Si es desglossen les dades
per poblacions de menys de
20.000 habitants, Santa Coloma
és la que compta amb el major
nombre de persones immigrants, concretament 1.499, seguidament Arbúcies amb 1.436

Fins a 16 milions d’ajudes
CARLES COLOMER

CONSOL PRADOS. La secretaria d’Immigració de la Generalitat.

i Tossa de Mar amb 1.106. Les
poblacions selvatanes amb el
menor nombre d’immigrants
són Massanes i Osor.
Aquest Pla d’Immigració, és
el nou pla articulador de les polítiques que actuen sobre l’impacte de la immigració en la societat catalana en el seu conjunt
i el seu principal objectiu és el
de contribuir en la plena integració dels col·lectius immigrants a la societat catalana, potenciant la convivència, la cohesió i la igualtat d’oportunitats.
Tal i com va apuntar Prados, «la
nostra responsabilitat és la de

mantenir la cohesió de la societat», amb la resta d’administracions, i entitats de la comarca.
Pel que fa a l’arribada massiva d’immigrants a poblacions
com Cassà de la Selva o Salt,
Prados va expressar que «s’hi va
treballar en el seu moment i en
funció de cada cas» i que el que
s’ha de fer és «mantenir la cohesió». També va expressar que
hi ha una voluntat de coordinació entre els municipis que tenen pla local i els que s’adhereixen al pla comarcal. De tota
manera, va fer una «valoració
molt positiva» del seu segui-

Relacionat amb les ajudes,
Prados va dir que per aquest any
hi havia destinades ajudes de
fins a 16 milions d’euros entre
tot Catalunya i que el passat mes
de juny es va obrir la convocatòria als ens públics locals per
sol·licitar subvencions. Fins al
moment, a nivell comarcal, han
rebut les sol·licituds de poblacions com Santa Coloma, Arbúcies, Blanes i Lloret de Mar, a
més del Consell Comarcal de la
Selva.
Tot i això, segons va explicar
Prados, encara no es poden fer
valoracions de les aportacions
concretes ja que depenen de
dades demogràfiques, nombre
d’immigrants i els plans locals o
comarcals.

L’Ajuntament d’Hostalric ha
iniciat recentment un projecte
global que, sota la marca «Hostalric avança», vol impulsar el
creixement econòmic de les
empreses i els comerços de la
vila per fer-los més competitius
i dinàmics. Amb aquest objectiu s’han anat desenvolupant
iniciatives encaminades a fer
això realitat. Una de les més
importants serà l’edició del
primer número del butlletí informatiu empresarial Hostalric
avança, que s’editarà de forma
trimestral i serà un nou instrument per informar els comerciants de les actuacions realitzades i dels projectes futurs.
Una altra iniciativa serà la confecció d’uns desplegables que,
sota el nou lema, donaran a
conèixer els 10 motius principals per comprar al municipi.
L’Ajuntament pretén que els
comerciants
reparteixin
aquests fullets entre els seus
clients per tal de conscienciar
la gent que val la pena comprar
a la vila.

Aclariment
La confraria de pescadors de
Blanes ha fet saber que en la
notícia apareguda en l’edició
de dissabte es parlava de «forat» quan es referia només a un
deute econòmic. Les comissions detectades apareixien
quantificades en euros (0’5, 2 i
3 euros) i, en realitat, feien referència a tants per cent (0’5%,
2% i 3% ) per vendes.

COMUNICACIÓ

TORDERA

TV Blanes retransmetrà els set dies
de focs i oferirà diversos reportatges

El Rusc potencia la
interpretació entre els
discapacitats del poble

S’emetrà una peça diària amb informació sobre les pirotècnies
DdeG, Blanes

Seguint la tradició encetada l’any
2000, la XXX edició del Concurs
Internacional de Focs d’Artifici
de la Costa Brava i Trofeu Vila de
Blanes tornarà a ser retransmesa
per la televisió local de Blanes,
que oferirà als seus teleespectadors les set nits de focs en directe i diversos reportatges relacionats amb els focs.
El programa especial començarà cada nit a un quart d’onze amb un mateix format de contingut: en primer lloc s’emetrà un
reportatge al voltant d’algun dels
temes relacionats amb la Festa
Major de Santa Anna i del Concurs de Focs d’Artifici. Tot seguit,
un membre de la Comissió Tècnica del Jurat Qualificador del
Concurs introduirà algun detall o
característica de l’espectacle pirotècnic que s’estarà a punt de
veure, o bé de l’empresa que s’eencarregarrà de disparar-lo.
La inclusió d’una pinzellada
relacionada amb els espectacles

pirotècnics que s’ofereixen cada
nit és la principal novetat del programa especial d’enguany en relació a edicions anteriors.
El programa especial culminarà amb l’emissió íntegre i en directe de l’espectacle pirotècnic
que dispararan cada nit les set
empreses que han estat destriades per participar a la XXXVI edició d’aquest 2006.
El divendres 21 de juliol, dia
inicial del Concurs Internacional
de Focs d’Artifici, el reportatge
oferirà una visió general d’alguns
dels actes més destacats que ens
esperen amb motiu de la Festa
Major de Santa Anna i el mateix
concurs de focs.

S’han preparat
dos documentals
sobre el Centre
Catòlic i l’Aplec
de l’Amor

■

Dissabte 22 de juliol, el reportatge recollirà alguns consells
per apreciar millor els espectacles pirotècnics, a càrrec de
membres de la Comissió Tècnica
del Concurs.
Sota el títol Guaitant els focs
també es coneixeran alguns detalls més al voltant d’aquest esdeveniment blanenc.
El tema triat pel reportatge de
la nit del diumenge 23 de juliol
també està directament relacionat amb l’espectacle pirotècnic
d’aquella nit. També es podran
conèixer detalls de l’empresa valenciana Europla, encarregada de
disparar-los.
Un altre aspecte destacat de la
graella serà l’emissió de dos reportatges relacionats amb la vida
cultural blanenca. Un a l’entorn
del Centre Catòlic, entitat centenària que enguany pronunciarà
el pregó d’inici de festes, i l’altre
sobre l’Aplec de l’Amor, que es va
celebrar per primer cop el 28 de
juliol del 1906.

Ho fa oferint una mostra de curtmetrages
Cristina González, Tordera

L’Associació de discapacitats intel·lectuals el Rusc de Tordera
ha organitzat una mostra de
curtmetratges a la població per
tal de potenciar l’art de la interpretació entre les persones discapacitades de Tordera.
L’experiència, qualificada
com a «molt positiva» pel director del projecte, Jorge Herrera,
ha consistit en la projecció de
tres curtmetratges, un d’ells realitzat pels mateixos membres
de l’associació i que portava per
títol Videoclub el Rusc.
Els altres dos curtmetratges
provenien de dues associacions
similars. L’Agrupació Alquimista de Santa Coloma va presentar
la cinta 2+2=5, un treball premiat al Festival de curtmetratges de Sant Sebastià. Per la seva
part, la companyia Divendres
d’Arbúcies va exhibir Diferents.
Aquest curtmetratge va ser també premiat al Certamen Nacio-

nal Especial de Curtmetratges
d’Alacant.
De cara al proper any, l’Associació El Rusc de Tordera treballarà per aconseguir subvencions de diverses organitzacions
i administracions per tal de dur
a terme un projecte més ambiciós, que passaria per poder projectar els curtmetrages al Teatre Clavé de Tordera, superior
en capacitat al Teatre Fòrum, on
s’han vist els darrers.
Contacte amb actors professionals

El Rusc també està en contacte amb actors professionals
que vulguin participar en el futur projecte i amb diverses entitats catalanes. Del que finalment
hi pugui sortir, va destacar Herrera, «depèn molt de les subvencions que rebem». De moment,
l’Associació El Rusc planeja començar a treballar en els tallers
de teatre a partir del proper novembre.

