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AMER

CULTURA

La Bombolla aconsegueix un local i rep una
subvenció de 3.000 € per a diversos projectes

La II edició dels
premis PrAAT
d’Arbúcies
mostrarà nou
obres de teatre

✓ L’organització juvenil disposa d’un nou local des de principis d’estiu ✓ Faran
una gimcana, participaran al Correllengua i coorganitzaran un acte ecologista

CARLES COLOMER

CAN BOLES. Des del juny, l’associació disposa d’un espai cedit per l’Ajuntament en aquest edifici.
Germán Sierra, Amer.
L’Associació Juvenil La Bombolla
d’Amer ha rebut una subvenció de
la Secretaria General de Joventut
de la Generalitat amb la que pretén dinamitzar l’oferta cultural de
la vila mitjançant diferents projectes, molts dels quals ja tenen data.
L’entitat, que és l’única de les seves característiques a Amer, va
néixer a finals de setembre de l’any
passat gràcies a l’impuls d’uns
quants joves que consideraven

que el jovent d’Amer no tenia gaires alternatives culturals i d’oci un
cop acabat l’esplai. Tot va començar amb un sopar i un concert
i amb el pas del temps ha anat agafant cos fins a convertir-se en un
del projectes associatius més actius d’Amer.
Primer van lluitar per aconseguir un local i l’Ajuntament els va
facilitar, fa tres mesos, un espai a
can Boles, l’edifici del consultori
mèdic. També van arrencar el

compromís consistorial d’obtenir
un ordinador, un acord que també
es va materialitzar.
Els veïns del poble han volgut
participar i els han anat proveint
d’un mobiliari que ara decora el
seu local. La Bombolla continua,
però, fent una crida a tots aquells
que vulguin col·laborar amb alguna donació.
Amb la subvenció rebuda, l’entitat vol portar terme diferents projectes. Al setembre prepararan

una gran gimcana, a l’octubre tenen previst fer una Festa de l’arbre
en col·laboració amb una altra entitat local, Projecte Rius. Es tractarà d’una jornada amb plantada
d’arbres als marges del riu Ter. El
21 del mateix mes participaran
amb altres entitats de la vila a la
campanya de defensa de la llengua
catalana Correllengua. Un altre
dels seus objectius de cara a la tardor és comprar un equip de vídeo
i tele per fer passi de pel·lícules i
documentals al local.
Una de les membres de La Bombolla, Núria Cabezas, reconeix que
poden semblar, encara que ells no
ho volen, una comissió de festes
permanent perquè fins ara han organitzat «sobretot actes festius», un
fet degut a la necessitat de generar beneficis immediats per tal de
començar a dissenyar altres projectes culturals que no generen
guanys.
El passat 5 d’agost, La Bombolla va participar en activitats esportives amb l’organització d’un
campionat de voleibol i d’un de futbol. El 18 d’agost, en plena Festa
Major d’Amer, l’Ajuntament els va
deixar organitzar tots els actes de
la jornada: un sopar popular, una
xupitada i un concert al qual, segons Cabezas, van assistir prop de
1.000 persones. L’entitat, que no es
considera política, està contenta
amb la resposta del poble, sobretot dels joves, encara que afirmen
que s’han de guanyar la confiança
de la gent gran amb activitats serioses. A llarg termini, volen que
el jovent d’Amer s’aplegui per fer
activitats conjuntes i que no tot sigui «anar de festa».

DdeG, Arbúcies.

La segona edició dels Premis
de Teatre Amateur d’Arbúcies
(PrAAT) es celebrarà a Arbúcies entre el 23 de setembre i
el 18 de novembre oferirà una
selecció d’obres no professionals d’alt nivell i que serviran
per mesurar l’estat de l’escena amateur catalana. Com a
novetat principal cal destacar
que s’han seleccionat set
obres de sengles companyies,
dues més que l’any anterior,
d’un total de 27 grups presentats.
El proper 16 de setembre es
farà la presentació del festival
a Can Cassó amb l’assistència dels grups participants en
un acte amenitzat per l’humorista Lagi.
La companyia arbucienca
Xcèntric Teatre repetirà actuació al festival amb l’estrena de Dits en joc, creada per
David Ribera i dirigida per Albert Mañé, una història sobre
la relació personal entre tres
dones molt peculiars. No obstant, aquesta obra estarà fora
de concurs.
Pel que fa a la resta de participants, cal destacar a les
companyies Quatre per Quatre (Granollers) i Teatre de la
Selva (Lloret), que ja van participar a l’edició inaugural.
Les obres es representaran
els dissabtes al vespre al Teatre el Centre d’Arbúcies.
Tots els grups participants
rebran 500 euros com a subvenció i l’obra guanyadora
mereixerà 500 euros més,
atorgats per l’Ajuntament
d’Arbúcies.

EDUCACIÓ

CULTURA

L’IES Serrallarga de Blanes es converteix
en el primer institut català de la vela

El Club Filatèlic de Tordera dedica un
segell als 25 anys de la ràdio municipal

L’especialitat d’aquesta disciplina esportiva s’impartirà tres trimestres
DdeG, Blanes

L’Institut d’Educació Secundària de Blanes (IES) Serrallarga
serà el primer institut català de
vela gràcies a un conveni per a
la promoció i tecnificació d’aquest esport en l’àmbit escolar
signat per l’Ajuntament, el Consell Català de l’Espor t, la Federació Catalana de Vela, l’Insititut d’Educació Secundària
(IES) Serrallarga i el Club de
Vela de Blanes.
Ja fa nou anys, i gràcies a un
conveni anterior, que l’assignatura de vela es troba dintre
del programa de crèdits variables dels instituts de Blanes,
amb una durada d’uns mesos.
Gràcies al nou conveni, els
alumnes rebran hores de classe dins de l’escola i també fora,
amb dues hores d’educació física. A nivell curricular, el curs
es desenvoluparà durant tres
trimestres i els estudiants que
escullin aquesta especialitat
seran reconeguts com a espe-

JOAQUIM ROBERT

CONVENI. Representants de les institucions participants signant l’acord.

cialistes en l’àmbit de la vela.
A més, l’especialitat s’adaptarà
al programari educatiu de l’alumne. El president del Club
de Vela, Amadeu Nualar t, va
destacar el fet que es vol donar
una sor tida als joves perquè
«s’ho passin bé practicant l’es-

port». Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Vela, Segimón Obradors,
va agrair el fet que Blanes hagi
acostat la vela a l’escola i ha
destacat que aquest projecte
pot comportar l’aparició d’esportistes d’elit.

DdeG, Tordera.

El club filatèlic de Tordera organitza aquests dies l’habitual exposició filatèlica Expotor, que
aquest any està dedicada als 25
anys de Ràdio Tordera. El president del Club Filatèlic Tordera,
Joan Isern, explica que l’Expotor
se celebra des de l’any 1975, ara
fa 31 anys, i que aquest any es farà
un matasegells especial dedicat a
Ràdio Tordera.

A més d’aquest segell, entre les
103 vitrines que conformen la
mostra s’hi poden observar
col·leccions dedicades als cent
anys de passió blaugrana, als presidents dels Estats Units, a l’automobilisme, als personatges catalans i les dues col·leccions juvenils que representaran Tordera a la propera Juvènia que se celebrarà a la ciutat de Calahorra, a
la Rioja.

