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Blanes promou el consum
cultural amb RegalART
a El projecte es durà a terme per Nadal i inclourà ofertes d’obres d’artistes
locals i paquets d’entrades per al teatre a S’ha ampliat un espai d’exposició
Algunes de les assistents al sopar de dones solidàries dut a
terme ahir a Lloret de Mar ■ GUITART HOTELS

N. Forns
BLANES

Dones solidàries a
Lloret per recaptar
fons contra el càncer
Redacció

LLORET DE MAR

L’alcalde, Miquel Lupiáñez, al centre, amb l’artista Antoni Calderó ■ AJUNTAMENT DE BLANES

gons va explicar Torrecillas. Per participar en
aquesta promoció, l’Ajuntament va obrir una convocatòria per a artistes visuals i plàstics que estiguin interessats en la iniciativa, amb prioritat per
als residents a Blanes.

Aquests artistes participaran en una exposició el
dia 16 d’aquest mes a l’espai expositiu de la sala
García-Tornel (al carrer
Ample), que justament ha
estat ampliada recentment i ara comunica amb
la sala Casa Oms que hi ha

just al seu costat. Les
obres han tingut un cost
de 9.300 euros, i els departaments de Cultura i Arxiu Municipal s’encarregaran dels continguts de
l’espai, que ha de servir
per difondre el treball dels
artistes blanencs. ■

Guitart Hotels i l’Associació Espanyola Contra
el Càncer (AECC)-Catalunya Contra el Càncer
van fer ahir el IX Sopar
de Dones Solidàries a favor de la lluita contra el
càncer, que recapta fons
per al programa Molt x
Viure, que dóna suport a
totes les dones amb càncer de mama. En el sopar
hi van col·laborar una

trentena d’empreses locals, les quals van fer
possible l’organització
del sopar i els sortejos solidaris i, d’aquesta manera, van contribuir a recaptar fons per la causa
solidària. L’AECC porta a
terme el programa Molt
x Viure des del 1987, en
suport a les dones amb
càncer de mama per
aconseguir millorar la seva qualitat de vida, per
mitjà de l’atenció psicològica. ■

178667-1149095w

L’Ajuntament de Blanes
vol impulsar el projecte
RegalART durant el Nadal
amb l’objectiu d’afavorir el
consum cultural, sobretot
local. El projecte RegalART, segons va explicar el
regidor responsable de
l’àrea de Cultura, Quim
Torrecillas, té per finalitat
afavorir el consum cultural en l’àmbit de les arts
plàstiques, les arts escèniques i el patrimoni blanenc. Es preveu enllestir
la setmana vinent RegalART, en què es preveu facilitar a la gent, a banda de
comprar obres dels artistes locals, l’adquisició de
paquets d’entrades de teatre i altres equipaments
culturals “amb importants descomptes”, se-
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UCIN, el partit dels escindits
de C’s, aterra a la Selva
amb una agrupació a Sils
És el primer col·lectiu local d’aquesta formació que es crea a la província
de Girona i, de moment, compta amb una cinquantena d’afiliats
R.A. SILS

■El partit polític Unió de Ciutadans Independents (UCIN), que
vol acabar amb el bipartidisme en
la política espanyola i que incorpora exafiliats i exmilitants de C’s,
ja compta amb representació a la
província de Girona, i més concretament, a Sils. Segons va avançar La Selva Informació, dimecres
passat es va presentar a Sils la primera agrupació local, que dirigirà
Agustín Valdés, exregidor del PSC
a la localitat selvatana i apoderat
de C’s en les darreres eleccions
Autonòmiques i Generals.
UCIN va néixer el  de la
unió de més de  agrupacions independents de Castella-la Manxa,
amb l’objectiu d’acabar amb el bipartisdisme que ha «provocat un
fort descrèdit dels polítics».
Aquesta formació, que es presenta com «un partit de regeneració
necessari davant l'abandó dels
ciutadans, constantment defraudats i menyspreats» està encapçalada per Ángel Montealegre, com
a coordinador i Rafael Valle com
a secretari d’Organització. A més,
té coordinadors provincials a Toledo, Ciudad Real, Àlaba, Guipúscoa, Biscaia, Àvila, Madrid, Ceuta,

FACEBOOK UCIN SILS

El logotip del nou partit a Sils.

Màlaga i Alacant (en aquesta última, estaria formada per exafiliats
i persones descontentes amb C’s).
En l’actualitat, el partit compta
amb  regidors i diversos alcaldes a més de diputats provincials.
«Combatre la corrupció al poble»
A Sils, aquesta agrupació que no
es defineix «ni de dretes ni d’esquerres» pretén «acabar amb la
corrupció i les injustícies» i «trencar amb l’actual dinàmica municipal». «Fa massa anys que governen els mateixos, i el poble no pot
seguir com està» va dir Valdés subratllant que a Sils estan passant
«coses molt estranyes». «Els últims plens municipals han estat
un xou amb partits que abando-

nen la sala i on no es decideix res»
va criticar el portaveu del nou partit afegint que el que volen és
«combatre la corrupció que hi ha
al poble i canviar les coses d’una
vegada» amb mesures «realistes i
concretes» com: la municipalització dels serveis, la promoció del
lloguer social o la participació ciutadana. El portaveu també va ressaltar que el posicionament del
nou partit és contrari a la independència de Catalunya.
Segons va puntualitzar Valdés,
la idea és poder presentar-se a les
pròximes eleccions municipals, i
de moment, ja compten amb una
cinquantena d’afiliats de totes les
edats. A més, en l’àmbit comarcal,
ja compten amb embrions de futures agrupacions locals a cinc
municipis més: Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Vidreres,
Maçanet de La Selva i Caldes de
Malavella. «Després de les festes
de Nadal tenim previst organitzar
actes per donar-nos a conèixer»
va afegir Valdés. En aquest sentit,
el portaveu es va mostrar convençut que en les pròximes eleccions
municipals hi haurà candidats
d’UCIN a totes les poblacions selvatanes.

Hostalric decidirà
on invertir 40.000
euros entre una
desena de propostes
La votació dels primers pressupostos participatius
començarà demà i s’allargarà fins al 18 de desembre
DdG HOSTALRIC

■Els veïns d’Hostalric podran decidir, a partir de demà i fins al 
de desembre, on invertir una partida de . euros entre una desena de propostes incloses en els
primers pressupostos participatius de la localitat. Segons va informar ahir l’Ajuntament d’Hostalric, els projectes que finalment
s’han inclòs són: l’ampliació de la
bancada de davant de l’Escola
Mare de Déu dels Socors (. );
la instal·lació de nou enllumenat
públic davant del camp de futbol
(. ); una zona de pícnic al
castell des del final de l’Avinguda
Fortalesa fins a la Via Romana
(. ); la renovació i ampliació del parc infantil de la plaça del
Bon Repòs i instal·lació d’una estructura multijocs (. ); la
creació d’una xarxa senyalitzada
de camins escolars (. ); el
tancament perimetral del parc
urbà de davant del pavelló esportiu (. ); la reparació i adequació de l’escala de baixada des
de l’avinguda Coronel Estrada fins
a la plaça Dr. Riera (. ); la
creació d’una xarxa d’itineraris
saludables a la riera d’Arbúcies i

instal·lació d’aparells d’exercici
moderat (.), la construcció
d’un rocòdrom a la zona esportiva
(. ); i la creació d’un parc
per a nadons al carrer Poeta Marquina (. ).
Entre les propostes més votades, s’escollirà la que tingui més
nombre de vots, i si sobren diners
es realitzarà també la segona i així
successivament fins que es gasti
el total de la partida econòmica.
Recompte a la sala de plens
Al procés podran votar tots els
veïns i veïnes de la vila majors de
 anys. Les votacions es podran
fer els dies laborables a l’Ajuntament de nou del matí a dues del
migdia, i al Punt d’Informació Juvenil, de nou del matí a dues del
migdia i de les cinc de la tarda a
les vuit del vespre. També s’han
marcat parades itinerants que
s’instal·laran al carrer. Demà, es
podrà votar a la plaça dels Bous,
el  de desembre al carrer Mossèn Cinto Verdaguer i el  de desembre, davant del Casal de la
Gent Gran. El recompte de vots es
farà el dia  de desembre a les
vuit del vespre a la sala de plens.

Lloret acull a novena edició
del Sopar de dones solidàries
DdG LLORET DE MAR

■Més de  dones van participar
ahir a la nit, a la novena edició del
sopar de dones solidàries que organitzen Guitart Hotels i l’Associació Espanyola Contra el Càncer
(AECC) – Catalunya i que es va fer
a l’hotel Guitart Central Park de
Lloret de Mar. La cita va servir per
recollir fons pel programa «Molt x
viure», que dóna suport a totes les

dones diagnosticades de càncer
de mama.
Entre les assistents s’hi trobaven personalitats com: la periodista Ana Boadas; l’actriu i periodista Ivana Miño o la política catalana membre d’Unió Democràtica de Catalunya Joana Ortega. Estava previst que hi assistís la consellera d’Afers Socials Dolors Bassa, que finalment no hi va anar.

Al sopar hi van assisitir actrius, periodistes o polítiques catalanes. ROBIN TOWNSEND

