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Els actors Jordi Bosch i Jordi Boixaderas, a «El Crèdit» de Jordi Galceran.

DIARI DE GIRONA

El Teatre de la Costa Brava Sud,
que uneix les sales de Lloret  i Bla-
nes, ha programat per a la nova
temporada del primer semestre
del 2015 una trentena d’espectacles
amb reconeguts intèrprets de to-
tes les disciplines artístiques que
ompliran el teatres fins al juny. 

Segons la regidora de Cultura de
Blanes, Lara Torres, «amb aques-
ta quarta programació que hem
preparat conjuntament» es pot
«considerar el projecte del Teatre
de la Costa Brava Sud plenament
consolidat en els seus objectius».
Per la seva part, el regidor de Cul-
tura de Lloret, Arseni Frigola, va
posar de relleu la varietat de pro-
postes amb «muntatges de gran
qualitat per a tots els públics».

El Teatre de Lloret serà el primer
en aixecar el teló el 7 de febrer amb
la comèdia Losers, amb Alba Flo-
rejachs i Jordi Diaz. El 21 de febrer,
després de l’èxit a Blanes el passat
novembre, es programarà Iaia!,
de Montserrat Carulla.  

La programació al febrer es tan-
carà a Blanes el dia 28 amb la co-
mèdia La farsa Walworth, estrenat
al Festival Temporada Alta 2014. El
7 de març, a Blanes s’oferirà la co-
mèdia Confessions de dones de 30,
amb Meritxell Huertas, Annabel
Totusaus i Ota Vallès. La setmana
següent s’ha programat
M.A.R.I.L.U.LA. (Lloret, 14 de
març) un monòleg que ofereix
l’actriu Mònica Glaenzel, i Cremats
(Lloret, 20 de març) una comèdia
dirigida per Roger Peña, guanya-
dor del IV Torneig de Dramatúrgia
del Festival Temporada Alta. Aquí
destaca la presència de Guillermo
«Willy» Toledo, Maife Gil, Isaac
Alcayde i Tilda Espluga. Comple-
tarà la programació d’aquest mes

una altra comèdia a Blanes el 21 de
març, Idiota, amb  Ramon Ma-
daula i Anna Sahun. 

A Blanes, el 23 d’abril, s’ha pro-
gramat Barcelona/Roda de Ter, la
crònica d’una amistat que esce-
nifica la correspondència entre
Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli.
Dos actors de l’obra passaran per
Lloret el 8 de maig amb l’especta-
cle de Jordi Galceran El Crèdit. 

Música i Dansa
La música i la dansa també tenen
un paper rellevant. Destaquen el
concert del cantautor granadí Paco
Damas, el 17 d’abril a Lloret, amb
l’espectacle Que a todas las balas
se les haga de noche. El 15 de
març, Blanes allotjarà l’òpera per
a joves L’Impresario in angustie. El
2 de maig, la Cobla Ciutat de Gi-
rona celebrarà a Lloret el seu 40è
aniversari i l’Orquestra Jove de la
Selva no faltarà a la seva cita a Llo-
ret, on actuarà el 16 de maig. Pel
què fa la dansa, el 24 de maig a Bla-
nes s’oferirà One-hits wonders de
Sol Picó i Ernesto Collado. 

Teatre amateur i familiar
A Blanes destaquen la celebració
del Dia de Andalucía el 21 de febrer
i 28 de març, la commemoració del
30è aniversari de la Banda Musi-
cal Mossèn Joan Batlle el divendres
20 de març i i finalment l’especta-
cle, Records per a tu que oferirà el
Grup Nabac l’11 d’abril. A Lloret,
destaca l’obra de Lluís Coquard,
Ens ha caigut la sogra, de la com-
panyia «Sempre anem tard» (29 de
març), l’estrena de l’obra Temps era
temps al Casal Municipal de la
Gent Gran el 19 d’abril o el musi-
cal Mamma mia! el 21 de juny dels
alumnes del grup de teatre de
l’Institut Rocagrossa.
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El Teatre de la Costa
Brava sud presenta
la nova programació
amb 30 espectacles
Entre els protagonistes, Ramon Madaula, Willy

Toledo, Jordi Díaz, Jordi Boixaderas o Anna Sahun


L’Alcalde de Lloret de Mar i el
president de les Associacions Xi-
neses d’Espanya, Lam Chuen Ping,
van signar ahir un conveni de
col.laboració per organitzar, el
pròxim 22 de febrer, l’Any Nou Xi-
nés. En l’acte també hi va assistir el
vicecònsol a Barcelona, segons va
informar l’Ajuntament.

En concret, segons va explicar
Lam Chuen Ping, el dia de la ce-
lebració hi haurà una cercavila
d’animals mitològics, com els
dracs, de gran format i amb la
participació de més d’un centener
de xinesos amb vestuari tradicio-
nal que passaran pels principals
carrers comercials de Lloret de
Mar, a partir de les 11 del matí, i
que finalitzaran a la Plaça Pere Tor-
rent amb un gran final de festa. 

Aquesta activitat es comple-
mentarà amb una fira artesanal de
productes catalans i la presencia de
les Colles Geganteres de Lloret
de Mar. Els actes continuaran al
vespre amb un sopar benèfic al
Gran Casino Costa Brava en la
qual s’espera la participació de
diferents empresaris xinesos i ca-
talans per establir contactes i in-
tercanviar experiències de negoci.

Pel president de les associa-
cions xineses d’Espanya, l’any nou

xinès, conegut també com a Fes-
ta de la Primavera, és la festivitat
tradicional més important de la
Xina. Segons recollia ahir Nova Rà-
dio Lloret, l’objectiu de la cele-
bració és rebutjar els mals esperits
i invocar el cel per tenir més for-
tuna de cara a l’any que comença.

Segons va explicar ahir el regi-
dor de Promoció Econòmica, Co-
merç i Turisme, Jordi Orobitg, «fa
diversos mesos que des del de-
partament de Promoció Econò-
mica i Comerç estem treballant
aquesta iniciativa que pensem
que té un gran potencial tant des

del punt de vista social i cultural
com des de la perspectiva turísti-
ca i empresarial». I va afegir que
«vull agrair també la implicació del
Gran Casino Costa Brava que és
també uns dels principals col·la-
boradors d’aquest esdeveniment». 

Per la seva part, l’alcalde de
Lloret, Romà Codina, va voler des-
tacar que «Lloret de Mar és una
ciutat en la que hi ha presencia de
persones de més de 100 naciona-
litats diferents i aquest carácter cos-
mopolita sempre s’ha vist com
un tret diferencial positiu», va dir.
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Lloret celebrarà l’any nou
xinès el 22 de febrer amb
una rua de 120 persones 
La cercavila serà el principal acte, amb dracs de colors i un centenar

de xinesos amb vestits tradicionals, a més d’intercanvis culturals


L’alcalde de Lloret, Romà Codina, ahir durant la signatura del conveni. 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

L’equip de govern de Tossa ha
convocat per divendres una reunió
amb empresaris del sector turístic
per consensuar el pla especial
que regularà els apartaments d’ús
turístic. En la reunió s’exposarà la
proposta de l’Ajuntament i es de-
batrà. El consistori  ja  va aprovar
la suspensió per un any de noves
llicències d’habitatge per a ús tu-
rístic a la població, incloses urba-
nitzacions, com a mesura cautelar
i prèvia a la redacció d’un pla es-
pecial urbanístic que regulés i or-
denés l’activitat. Segons l’alcal-
dessa, Gisela Saladich, es vol «pre-
servar la convivència i la qualitat
de vida dels veïns i garantir la pro-
fessionalització dels allotjaments»
i adequar-se al turisme familiar.
Avui dia hi ha 2.648 places regu-
lades d’aquest producte a la vila.
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El govern de Tossa
i el sector debatran
la regulació dels
habitatges turístics

La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, va confirmar ahir que
el seu departament ha eximit de-
finitivament una nena musulma-
na  de fer natació en una escola de
Santa Coloma de Farners. El cas va
saltar fa unes setmanes quan una
mestra de l’escola Sant Salvador
d’Horta va denunciar en un escrit
als serveis socials de l’Ajuntament
que es tractava d’un cas de discri-
minació sexual, ja que els pares de
la menor li haurien prohibit treu-
re’s el xador, una peça de roba
que només deixa la cara al desco-
bert. Tot i això, el germà de la ma-
teixa noia sí que fa l’assignatura. 

Ahir, la consellera va respondre
una pregunta sobre la qüestió a e-
notícies, el portal que havia avan-
çat la informació fa uns dies. Rigau
va confirmar el que en el seu mo-

ment ja va respondre el delegat
d'Ensenyament, Albert Bayot, pre-
guntat sobre aquesta polèmica.
Així, Rigau va confirmar que la na-
tació en aquesta escola «no és
una matèria lectiva» i, per tant, no
obligatòria, va dir en la roda de
premsa posterior a la reunió del
govern català. Segons recull e-no-
tícies, per Rigau la polèmica s’ha
solucionat «fent mediació, que és
com han d’acabar aquests temes»
i va afegir que «cal replantejar una
activitat que no és lectiva». «La na-
tació és una activitat comple-
mentària i pot haver-hi nens que
la fan i d’altres que no», va relatar. 

Amb tot, va recordar que Ense-
nyament vol que «tothom partici-
pi de manera col·lectiva en les ac-
tivitats i això s’aconsegueix a través
de la mediació, però quan no és
lectiva no pots obligar», va dir.
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Irene Rigau confirma que han
eximit de fer natació la nena
musulmana de Santa Coloma


