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a començat una nova
temporada teatral a
Blanes i Lloret. Un
any més, el Teatre de

la Costa Brava Sud ha endegat
una programació amb nombro-
ses i variades propostes. Teatre,
música, dansa, clown... Una pro-
gramació que es reparteix entre
les instal·lacions dels dos muni-
cipis. Però que, pel que s’ha vist

en els primers espectacles pro-
gramats, ha tingut un seguiment
de públic diferent a un lloc i a un
altre. Si bé a Lloret es va aplegar
un nombre remarcable d’espec-
tadors per veure l’emotiu espec-
tacle Solitudes de la companyia
basca Kulunka Teatro, a Blanes
La banda del Teflón de Cascai
Teatre va atraure molt poca gent. 
Tampoc hi va haver l’entrada que
es mereixen el cantant blanenc
Isaac Ulam i el prestigiós i bla-
nenc Cor Sota Palau en la pre-
sentació del nou disc de l’Isaac.

Possiblement són moltes i di-
verses les causes de la davallada
de públic que, almenys de mane-
ra subjectiva m’ha semblat per-
cebre, especialment al teatre de
Blanes. Durant la tardor, no no-
més s’ha de competir amb la pro-
gramació barcelonina, sinó que
molts afeccionats reserven una
part del seu pressupost de lleure i
cultura per a algunes de  les
nombroses propostes de Tempo-
rada Alta. És de sobres coneguda
la meva afecció pel món de l’es-
pectacle en general. I per això,
em dol enormement que tot i el

públic potencial que sumen Bla-
nes i Lloret, els espectadors no es
mobilitzin en major nombre. Cal
fer-ne una anàlisi. Potser un dia-
gnòstic. I, sobretot, estratègies
per atraure tota aquella gent que
no fa gaires anys omplia, i sovint,
el Teatre de Blanes.  

He fet una minienquesta, d’a-
quelles d’estar per casa! Pregun-
tant a amics i coneguts sobre el
tema. Almenys pel que fa a Bla-
nes, molts han coincidit a dir-me
que no han vits això o allò perquè
no s’havien assabentat del que es
fa o es programa! Que la informa-
ció no els arriba amb prou fluïde-
sa. Tinc diferents idees sobre es-
tratègies que es podrien desen-
volupar per canviar la dinàmica.
Algunes, potser un pel barroeres
i/o antiquades, com la que utilit-
zen els circs anunciant-se, pels
carrers, amb la megafonia a tot
drap. Sigui com sigui, cal fer arri-
bar més bé i de manera més
atractiva la programació a la
gent. Si tot i així, el públic no ve,
caldrà anar a buscar-lo. I quan
vingui, sobretot, seduir-lo perquè
repeteixi! 
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ANEM AL TEATRE!

«Possiblement són moltes
les causes de la davallada
de públic que m’ha semblat
percebre, especialment al
teatre de Blanes»

METGE

Josep Alum

Una veïna de Breda assegura
que el Centre d’Atenció Primària
(CAP) de la localitat va tardar més
de  hores a atendre d’urgència a
domicili el seu avi, de  anys, que
patia «un dolor molt fort a la
cama». 

Segons va denunciar a Diari
de Girona la bredenca Marta Sala,
el seu avi té una minusvalidesa re-
coneguda del , motiu pel qual
no es pot moure de casa. «Di-
marts a les nou del matí vam tru-
car al CAP demanant una visita
d’urgència a domicili perquè tenia
un fort dolor a la cama i necessi-
tava medicació» va explicar Sala.
«El metge no va passar fins l’en-
demà a la tarda i durant més de 
hores, el meu avi va estar esperant
i patint» va lamentar aquesta ve-
ïna qui va expressar la seva «im-
potència i indignació» amb aques-
ta situació. «Quan trucàvem ens
deien que tenien molta gent es-
perant a la consulta i poc personal»
va criticar Sala qui va subratllar que
el seu avi, encara que no fos a la
consulta «també estava esperant».
«Si no era allà, és perquè no es pot
moure» va afegir. 

La veïna també va explicar que
va trucar el  en diferents oca-
sions i que li van oferir recollir el
seu familiar amb una ambulància.
«Volíem que l’atenguessin, però

tampoc ens semblava correcte
mobilitzar una ambulància amb
els recursos que això suposa» va
afegir, puntualitzant que en cap
moment els van «avisar que no hi
anirien». Per tot plegat, Sala ha po-
sat una queixa al Departament
de Salut de la Generalitat, ja que el
CAP de Breda-Hostalric, pertany
a l’Institut d'Assistència Sanitària
(IAS) i a l’Institut Català de la Sa-

lut a Girona (ICS).
Per la seva part, l’IAS va infor-

mar que aquesta usuària va rebre
la primera atenció i valoració per
part del personal metge, per telè-
fon, el mateix dia que va trucar i
que l’atenció al domicili se li va do-
nar al dia següent.

El Cap de Breda ja va centrar, el
mes de març, una reivindicació ve-
ïnal, en la qual es demanava la res-

titució del tercer metge de família,
entre altres qüestions. Aquesta
plaça va quedar descoberta el pas-
sat  de desembre, arran de la ju-
bilació del doctor Jihad Aboul, i des
de llavors –segons el consistori–
només s’havia cobert de forma
parcial, amb la dedicació de la
coordinadora del centre del  de
la seva jornada a l'atenció mèdica
i la resta a tasques de coordinació.
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Denuncia que el CAP de Breda va
tardar un dia i mig a fer un domicili

L’afectada diu que el seu avi va patir «més de 30 hores» i Salut afirma que se’l va valorar per telèfon�

Riudellots i Campllong firmen un
acord per dinamitzar l’ocupació

Amb l’objectiu de dinamitzar el
desenvolupament local, els ajun-
taments de Riudellots de la Selva
i de Campllong, van signar diven-
dres passat, un conveni de col·la-
boració per tal d’afavorir l’ocupa-
ció aprofitant les potencialitats
d’ambdós municipis. 

Així, segons va informar el con-
sistori de Riudellots de la Selva, el

conveni signat, preveu l’organit-
zació d’actuacions conjuntes de
promoció, suport empresarial i
de difusió d’actes d’interès per a les
empreses i per als polígons de la
zona així com la gestió conjunta
d’ofertes laborals i processos de se-
lecció mitjançant les respectives
borses locals de treball i l’organit-
zació d’accions formatives con-
juntes.
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El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Breda-Hostalric. 

CARLES COLOMER 

Els prop de  passatgers d'un
tren de Rodalies que circulava ahir
a la tarda entre les estacions de Mal-
grat de Mar (Maresme) i Blanes van
haver de ser evacuats en quedar
aturada la circulació per un atro-
pellament.

Segons van informar fonts de
Protecció Civil i de Renfe, aquesta
incidència va passar cap a tres
quarts de quatre de la tarda, en un
tram de via única entre les estacions
de Malgrat i Blanes, de la línia R-
de Rodalies.

Trasllat per carretera
Aquest incident va obligar a inter-
rompre la circulació de trens entre
les dues estacions, que es va efec-
tuar provisionalment per carretera,
mentre que els  passatgers que
anaven al tren van haver de ser eva-
cuats i traslladats en autocar cap a
l'estació més pròxima per poder re-
prendre la marxa.

El tren afectat havia sortit a les
. de Maçanet de la Selva i ha-
via d’arribar a l’Hospitalet de Llo-
bregat a les ..
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Un atropellament va
obligar a aturar el
comboi i a traslladar els
viatgers amb autocar
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Evacuen 150
passatgers
d’un tren
entre Blanes i
Malgrat de Mar
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