
Diari de Girona DIVENDRES, 8 DE SETEMBRE DE 2017 23

LA SELVAlaselva.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

DdG BLANES

■ El Teatre de la Costa Brava Sud
aixecarà el teló de nou el  de se-
tembre en la vuitena temporada
consecutiva d’aquest projecte en
comú que suma esforços dels
Ajuntaments de Lloret de Mar i
Blanes. El projecte es va posar en
marxa fa quatre anys amb l’objec-
tiu d’aproitar sinergies i comple-
mentar l’oferta cultural a les dues
poblacions veïnes. Per a la confec-
ció de la programació del  el
Teatre de la Costa Brava Sud ha
comptat amb un pressupost de
. euros: . correspo-
nen a Lloret i ., a Blanes. 

La nova programació inclou 
propostes,  de les quals són es-
pectacles professionals. Recone-
guts intèrprets i directors de totes
les disciplines artístiques, junta-
ment amb la programació que
ofereixen les entitats locals, han
contribuït a poder comptar amb
uns continguts atractius, a mida
per a tothom. En aquest darrer
sentit, cal recordar en especial la
qualitat dels espectacles infantils
i familiars.

La programació professional al
Teatre de la Costa Brava Sud s’en-
cetarà al Teatre de Blanes el  de
setembre amb el músic blanenc
més internacional: Jordi Molina,
que resentarà Matèria del Temps.
El pòquer d’asos, Arquillué, Orella
i Villanueva a Art o Alberto San
Juan, són alguns dels noms propis
que es veuran en la programació
a Lloret.

El Teatre de la
Costa Brava
Sud de Blanes
i Lloret comptarà 
amb «Art»

La programació arrenca 
el 24 de setembre,
en el  que serà la 
vuitena temporada  

DdG VILOBÍ D’ONYAR

■L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
sortejarà un viatge en avió entre
els assistents al pregó de la Festa
Major. Serà un vol d’anada i torna-
da per a dues persones a una ciu-
tat europea i s’haurà de realitzar
abans del  de desembre. El guan-
yador haurà de ser present entre
el públic durant el sorteig.

Amb motiu de la Festa Major de
Vilobí, i en el context del è ani-
versari de la inauguració de l’Ae-
roport Girona Costa Brava, l’Ajun-
tament de Vilobí d’Onyar ha orga-
nitzat el sorteig d’un vol en avió –
anada i tornada– per a  persones
a una ciutat europea entre les se-
güents opcions: París, Pisa-Flo-
rència, Frankfurt o Brussel·les.

Vilobí sorteja un
viatge en avió en el
pregó a la Festa Major

DdG LLORET DE MAR

■ Crear una xarxa amb jardins
històrics de diferents països, per
tal de rebre el reconeixement
d’Europa com a itinerari cultural.
Amb aquest objectiu ambiciós,
ins aquest divendres es duu a ter-
me a Lloret de Mar el primer fò-
rum Europeu de Jardins Històrics.
El regidor de Cultura Albert Ro-
bert i el director general de patri-
moni de la Generalitat, Jusèp
Boya, van mostrar-se convençuts
que la creació d’una xarxa euro-
pea de jardins històrics serà molt
positiu tant per Lloret com pels
municipis que la integrin. Ho van
assegurar durant la inauguració
del fòrum, on van donar la ben-

vinguda als participants. Robert i
Boya els van animar a crear
aquesta xarxa d’àmbit europeu i
que més endavant tingui reconei-
xement com a itinerari cultural.

Al fòrum hi participen més de
 representants de jardins pú-
blics i privats d’àmbit internacio-
nal, com els de Boboli a Itàlia, i
també d’empreses especialitza-
des. L’Ajuntament de Lloret ha
destacat el nivell dels ponents, en-
tre ells, José Tito Rojo, conserva-
dor del departament de botànica
de la Universitat de Granada i una
eminència en l’àmbit dels Jardins
Històrics qui va assegurat que el
turisme vinculat als jardins és un
fenomen cada cop més fort.

Lloret aposta per crear una xarxa
europea de jardins històrics

DdG

Imatge de l’obertura del fòrum.

CARLES TORRAMADÉ HOSTALRIC

■ La Comissió de veïns del nucli
antic d’Hostalric, constituïda per
canalitzar el malestar vers els can-
vis circulatoris en aquest sector
arran de les obres que es desen-
volupen a la plaça dels Bous i
l’aparcament de Can Llensa, ha
entrat aquesta setmana a l’Ajun-
tament unes  signatures per-
què «una vegada inalitzades les
obres» es «retorni a l’antiga orga-
nització del trànsit». També de-
manen que hi hagi «una senyalit-
zació decent mentre es desenvo-
lupin les obres del nucli antic que
permeti entre d’altres que els ca-
rrers Raval, Ravalet i Major no ab-
sorveixin tot el trànsit rodat de
l’avinguda Coronel Estrada».

Els altres dos punts que sol·lici-

ten és «el suport del consistori a
l’activitat comercial del nucli an-
tic» i «tenir en compte l’opinió i les
necessitats concretes dels veïns i
veïnes del nucli antic en totes les
futures intervencions que s’hagin
de realitzar».

La recollida de signatures ex-
posa que impedir aparcar vehi-
cles a la plaça dels Bous no és «cap
millora pels vilatans ni pels co-
merciants»; i que els canvis de
sentit de la circulació provoquen
«molt malestar» als veïns dels ca-
rrers Ravalet, Raval i Major. A més,
apunta que els vehicles que circu-
len per aquests carrers «no res-
pecten el límit de velocitat esta-
blerts» i que hi ha contaminació
sonora molt gran, ambiental, mo-
lèsties constants per la càrrega i

descàrrega i falta de neteja al cos-
tat dels aparcaments del Ravalet. 

L’alcalde, Josep Antoni Frias, ha
precisat que les obres encara es-
tan en curs i que, quan aquestes
estiguin enllestides, «plegats –
Ajuntament, comerciants i veïns–
decidirem» si l’organització circu-
latòria actual es manté o es canvia.
El batlle ha airmat que «no tenim
cap més interès que els comer-
ciants puguin treballar» i que és
necessari que convisquin espais
de tranquil·litat en aquest sector.
Frias ha recordat que la plaça dels
Bous té poca rotació de vehicles –
hi havia  places– i que l’aposta
de l’Ajuntament és un aparca-
ment amb un centenar de places
a cinc minuts del centre en format
de zona blava, però gratuïta.

400 irmes perquè la circulació al
nucli antic d’Hostalric es restableixi
L’alcalde exposa que el seu compromís és que, un cop acabades les obres, es decidirà «plegats»

ANIOL RESCLOSA

Josep Antoni Frias.


