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Rebequeria política

J
Els premiats de la fundació Climent Guitart i autoritats, dijous a la nit a l’hotel Guitart Central Park Aqua Resort ■ CEDIDA

Premien Aspronis, Paula
Espinal, la Polifònica de
Puig-reig i Cafès Cornellà
a La Fundació Climent Guitart de Lloret de Mar distingeix una jove estudiant i
tres entitats, en la seva festa anual a Recull fons per a Proactiva Open Arms
J. Ferrer

LLORET DE MAR

La Fundació Climent Guitart va encarregar-se directament de l’edició
d’aquest any dels premis
que van arrencar el 2015 i
que duen el mateix nom
(en memòria a l’empresari
hoteler). La Fundació va
premiar Cafès Cornellà,
l’estudiant Paula Espinal,
la Polifònica de Puig-reig i
la fundació Aspronis. Cafès Cornellà va rebre el
premi a l’Emprenedoria a
la Costa Brava - Pirineu de
Girona per la seva campanya i línia de producte Decoding Coffee.
Els organitzadors van
distingir professionals i
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anys fa que se celebren els
premis Climent Guitart, que
des d’aquest any van a càrrec
de la mateixa fundació.

persones dels àmbits en
què Guitart va fonamentar la seva activitat personal i empresarial: la música, la solidaritat, l’emprenedoria i la formació. A Aspronis, que commemora
el seu 50è aniversari
aquest 2018, li van valorar
la feina per a les persones
amb discapacitat intel·lec-

tual i perquè els col·lectius
vulnerables tinguin òptimes condicions de vida.
També fa 50 anys la Polifònica de Puig-reig (Berguedà), que va rebre el premi a
la música i que va actuar
durant l’acte, igual que la
coral filipina Ateneo
Chamber Singers.
Espinal és la premiada
en la categoria en què cada
any es distingeix l’estudiant amb millor nota del
cicle formatiu d’Hostaleria i Turisme de l’institut
Coll i Rodés de Lloret. El
jurat li ha atorgat una beca
al Campus Internacional
de Turisme, Hoteleria i
Gastronomia, adscrit a la
UB, perquè continuï els
seus estudis en formació

superior de sala. En el jurat, hi són, entre altres,
Marian Muro, directora
general del grup Julià a
l’Estat i Cristina Pinto, directora del serveis educatius de l’Ajuntament de
Lloret.
La Fundació Guitart,
que presideix Cristina Cabañas, va recollir fons per
a l’ONG Proactiva Open
Arms. Part dels ingressos
dels assistents –uns 150–
seran per ajudar l’ONG a
evitar morts al Mediterrani. És el primer cop que els
premis Guitart inclouen
un sopar solidari. El director de la fundació, Enric
Dotras, ha donat per molt
bona la resposta dels participants en l’acte. ■

a han passat uns quants dies del circ que es va
muntar al ple de Figueres, en què bona part de
l’oposició no va deixar plegar l’alcaldessa Marta Felip –diana de les seves crítiques i culpable, segons ells,
del desgovern de la ciutat–. I no la van deixar marxar
perquè van votar en contra de la urgència del ple en
què s’havia de fer efectiva la renúncia. I el ple no es va
fer. I Felip encara és alcaldessa. Per pocs dies més, però ho és. És a dir, l’oposició va evitar que plegués qui
consideren que feia temps que ja hauria d’haver plegat. Vostès ho entenen? Des de la distància, es fa molt
i molt complicat. Perquè, més enllà de les males relacions polítiques, de ponderar si Felip ha estat una bona o mala alcaldessa, de si el govern actua o no amb
prepotència malgrat estar en evident minoria, de si la
ciutat està o no en regressió... més enllà de tot això,
l’acció de dilluns es veu, des de fora, com una rebequeria política. I si el que buscaven era posar en evidència el govern de la ciutat,
acabat aconseguint
L’oposició de han
l’efecte totalment contrari.
Figueres no va Aquest és el perill de fer sedeixar marxar gons quins gestos polítics
més de cara a la galeria,
qui consideren pensant en l’efecte mediàtic,
que ja fa molt que no pas en un resultat
pràctic efectiu. Perquè, en el
de temps que cas de Figueres, Felip acabahauria d’haver rà plegant, evidentment. I
aquesta mena de mostra de
deixat el
força de la majoria de l’opocàrrec. Vostès sició, ni servirà per formar
una alternativa de govern, ni
ho entenen?
millorarà les relacions amb
qui ara l’ostenta –tot al contrari–, ni ha contribuït a millorar la imatge de la ciutat.
Marta Felip, però, també hauria de fer el seu propi
exercici d’autocrítica. Si l’oposició està disposada a
aquesta teatralització, a tirar per terra el teu comiat
com a alcaldessa –segurament l’acte més institucional, després del de presa de possessió del càrrec–, si
no es pot mantenir un mínim de cordialitat, és que alguna cosa no s’està fent bé. La confrontació política
és, no només lícita, sinó totalment necessària. Però
l’ambient a Figueres fa massa temps que està excessivament enterbolit i amb massa personalismes. I a
l’hora de buscar culpables segur que en trobaríem
més d’un. El resultat ha estat un mandat poc brillant i
una ciutat que se n’ha ressentit. L’arribada de les eleccions municipals, en aquest cas, hauria de ser una bona notícia. És una oportunitat per trencar dinàmiques
i fer net. Però, ara per ara, no sembla que hi hagi gaire
ningú amb predisposició de girar full.

BREDA

SANTA COLOMA DE FARNERS

Primer niu de
vespa asiàtica
trobat al poble

Exemplars de
ratafia per a la
història
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Operaris d’una empresa contractada pel Consell Comarcal de la Selva van retirar dijous al matí un niu de vespa
asiàtica de nucli urbà de Breda (al carrer Josep Aragay). El
niu, d’un metre de llargada i
80 cm d’amplada, era a uns 5
metres d’alçada. És el primer
que es localitza al poble, diu
l’edil de Medi Ambient, Josep
Amargant (ERC). ■ J.F. / CED.

En el sopar de la Festa de la
Ratafia, la Confraria de la Ratafia colomenca va lliurar ampolles de l’edició Waterloo
(per l’exili de Carles Puigdemont) i Prat de la Riba (seguint la recepta de l’antic president de la Mancomunitat) al
president Quim Torra. A més,
va lliurar 19 ampolles de la ratafia Llibertat a familiars de
presos i exiliats. ■ J.F. / D.R.

Paula Lasheras
Diari de Girona
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Detingut per
robar a l’interior
de tres vehicles
en una sola a nit
a Hostalric
Magda Tolosa, de la pastisseria Trias, va ser nomenada confraressa d’honor. DdG

!Els agents van descobrir l’home perquè en

veure’ls va mostrar un comportament sospitós
i va intentar fugir amb els objectes sostrets

DdG HOSTALRIC

■ La Policia Local d’Hostalric va
detenir, dijous passat, un home
per robar a l’interior de tres vehicles en una sola nit. Els fets es van
produir la matinada de dijous,
quan els agents van observar una
persona que en veure’ls va tenir
un comportament sospitós i va intentar fugir. Per aquest motiu, els
agents van identificar l’home, el
van escorcollar i li van localitzar
diversos objectes susceptibles
d’haver estat sostrets, els quals es
van intervenir.
Posteriorment, tres veïns de la
localitat van denunciar a la policia
que hores abans havien robat a
l’interior dels seus vehicles. Els
denunciants van donar informació detallada dels objectes sostrets dels seus vehicles, que coincidien amb els intervinguts a la
persona detinguda.
La Policia Local d’Hostalric es
va fer càrrec de les diligències que
finalment van acabar amb la detenció d’una persona, com a presumpte autor de dos delictes de
robatori amb força a l’interior de
vehicle i un delicte de furt a l'interior de vehicle. Tot seguit, la policia va fer el traspàs de les diligències del cas i del detingut a la co-

missaria dels Mossos d’Esquadra
de Santa Coloma de Farners, cos
que seguirà amb les corresponents diligències, amb les tasques
d’investigació i posaran el detingut a disposició judicial.
Segona detenció en pocs dies
Aquesta va ser la segona detenció
feta per la policia local d’Hostalric
en pocs dies. El passat  de novembre, els agents van interceptar
una furgoneta que transportava
 quilograms de marihuana i van
identificar i detenir el conductor
del vehicle per un delicte contra
la salut pública.
Segons va informar aquest cos
policial, els fets van tenir lloc al
voltant de les cinc de la matinada
del  de novembre a l’avinguda
Coronel Estrada quan una patrulla es va creuar amb una furgoneta
que desprenia una forta olor de
marihuana.
La policia local va seguir el vehicle fins que el van aturar. Els
agents van procedir llavors a identificar el conductor i van escorcollar tant l’home com la furgoneta
on van trobar diners en efectiu i
una gran quantitat de marihuana
ja tallada i preparada per a la seva
venda.
CAAS

Polèmica entre el PSC i ERC
per les invitacions al sopar
de la Festa de la Ratafia
!Els socialistes critiquen que l’equip de govern els va atorgar «només dues

places» i els republicans precisen que cada regidor podia portar un acompanyant

ROSER ALBERTÍ SANTA COLOMA DE FARNERS

■ El que havia de ser l’acte més
destacat de la a edició de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma
de Farners, el sopar de gala, es va
convertir ahir en objecte de polèmica entre el PSC i l’equip de govern (ERC). Segons van criticar els
socialistes a través d’un comunicat, el motiu de la discòrdia van
ser les invitacions per assistir a
l’acte, atorgades pel govern colomenc. «ERC va limitar a només
dues places la presència del PSC
al sopar» va explicar el grup municipal en el document, en el qual
es precisava que aquest oferiment
«no s’ajustava a la representació
que es mereixen els socialistes de
Santa Coloma».
Segons aquesta formació, van
intentar, sense èxit, «equilibrar les

invitacions i ajustar-les a la representació que tindran altres
col·lectius». Per tot plegat, el PSC
va decidir organitzar un sopar alternatiu en un restaurant del centre de Santa Coloma. Actualment,
els socialistes tenen un regidor al
consistori, Jesús Mora, qui va
prendre possessió del càrrec en el
ple del passat  d’octubre i després de la renúncia de Manel Roqueta.
Per la seva part, l’alcalde, Joan
Martí (ERC) va precisar ahir que
cada regidor del consistori podia
portar un sol acompanyant al sopar. «Les entrades estan tan demanades que ni convidem els alcaldes dels altres pobles, a no ser
que siguin ratafiaires com Sarrià
de Ter o Besalú», va explicar Martí,
afegint que per aquest motiu, avui

al matí es farà un esmorzar amb
els batlles de la zona i els regidors
municipals.
Confraressa d’Honor
La Nit de gala de la Ratafia es va
celebrar ahir al Pavelló de la Nòria. En el transcurs del sopar, es va
nomenar confraressa d’Honor a
Magda Tolosa, de la pastisseria
Trias per la seva dedicació a la festa i a la promoció d’aquest licor.
També es van entregar el premi a
la millor ratafia de l’any, escollida
per un jurat format per: la periodista gastronòmica, Mar Calpena
el portaveu de Ratafia Russet, Xavier Codina o la sommelier, Natàlia Roig, entre altres. L’acte va
comptar amb la presència del
president de la Generalitat, Quim
Torra.
FUNDACIÓ CLIMENT GUITART

Riudellots Abandonen cinc cadells dins una caixa Lloret Atorguen els premis Climent Guitart a Cafès Cornellà i a Aspronis
! Dins una caixa i al costat d’un contenidor. Així van ser trobats, dimecres passat, cinc cadells de gos al carrer Onyar de Riudellots de la Selva. Segons va informar el Centre d’Acollida d'Animal de la Selva (CAAS) els animals tenen un
parell de mesos i seran de raça mitjana-gran. A través d’un escrit, el centre de
Tossa va recordar que abandonar els gossos és «un delicte i una covardia».

! Lloret de Mar va celebrar, dijous a la nit, la quarta edició dels Premis Climent Guitart fundats en memòria de l’hoteler lloretenc. Enguany, els guardonats van ser: Cafès Cornellà, que va rebre el premi a l’Emprenedoria a La Costa Brava-Pirineu; la
Polifònica de Puig-Reig que va obtenir el premi a la música i Paula Espinal que va ser premiada a la formació. El premi a la
solidaritat es va atorgar a la Fundació Aspronis que treballa per contribuir a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. La vetllada es va fer a l’Hotel Guitart Central Park Aqua Resort i va comptar amb un centenar d’assistents.

