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LA VIDA SOCIAL

El Foment de Turisme de Platja d'Aro
acorda que la Trobada Màgica sigui biennal
El mag Xevi diu que aquest any no es farà perquè l'Ajuntament hi té poc interès
NÚRIA FORNS

• Platja d'Aro.— La Trobada Màgica, que se celebrava a Platja d'Aro des de
feia vuit anys, no es farà
aquest any, segons va manifestar Ricard López, regidor de Turisme de l'Ajuntament de la població. La
decisió respon a un acord
pres pel Foment de Turisme
de la població que estableix
que la trobada se celebri
cada dos anys. Com que
l'any passat ja es va fer, ara
ja no s'hauria de tornar a
organitzar fins a l'any que
La peça, que porta per nom Cérvol i ha estat dissenyada per Lluís ve.
Aquesta versió contrasta
Vila, és un dels objectes que es van presentar a la fira de Milà.
amb els motius exposats pel
màgic Xevi, que ha estat
l'organitzador de la trobada
durant aquests vuit anys.
Xevi va afirmar que desconeixia l'existència d'un
Va participar en la Fira de Disseny de la ciutat acord que establís que la
trobada se celebraria cada
M.P.
dos anys, i que per la seva
empreses.
• Girona.— L'empresa
Colur va participar en la part el motiu pel qual no
Colur, de Banyoles, va ser mostra amb dissenys d'O- l'organitza ha estat el poc
l'única representant de les riol Bohigas, Martorell, interès que té l'Ajuntament
comarques gironines a la David Mackay, Lluís Pau i per la trobada i la poca
Fira de Disseny de Milà, Lluís Vila. La línia presen- col·laboració que ha ofert.
que es va celebrar del 12 al tada per l'empresa banyoli- Xevi també posa en dubte
17 d'abril en aquesta ciutat na va des d'un moble com- que la trobada s'organitzi
italiana. Aquesta fira és una ponible amb diferents aca- l'any vinent. «Si l'any que ve
de les mostres més impor- bats i colors amb una se celebrés jo ja hi hauria
tants del sector,.tant per la àmplia gamma de serveis d'estar treballant, i no és
selecció i qualitat dels expo- fins a un senzill tamboret, així», va dir. Xevi va explisitors com per ser-ne la pio- passant per una sèrie de dis- car que no acceptarà organera. De l'Estat Espanyol hi senys fets amb planxa d'a- nitzar-la novament en «sevan assistir un total d'onze cer.
gons quines condicions», tot

Colur, de Banyoles, mostra
els seus dissenys a Milà

GIRONA

El cònsol general xinès hi va ser present
OLGA SANTOS

tenir un m e n j a d o r a
tenir-ne tres. L'acte d'inauguració va ser un sopar al
qual van assistir més de cinquanta convidats, entre els
quals hi havia, a més de Luo
Daoguang, l'alcalde de
Girona, Joaquim Nadal, i el
governador civil, Pere
Navarro, entre altres personalitats tant de Girona com
de la cultura oriental.

regidor de Turisme, s'hi
invertien set o vuit milions,
mentre que segons el màgic
la inversió era de quatre o
cinc. Ricard López va manifestar que el Foment va
acordar organitzar-la cada

La XVII edició de
la Pujada a la Salut
a Peu se celebrarà
aquest diumenge

Aspecte d'una de les sales de la nova residència.

Presenten un habitatge per a disminuïts
Té set habitacions i cabuda per a deu persones
MÒNICA CABRUJA

• Girona.— L'ampliació
del restaurant xinès Gran
Muralla, situat al carrer
Eiximenis de Girona, es va
inaugurar dimecres amb
l'assistència del cònsol
general de la Xina a Barcelona, Luo Daoguang. Les
reformes al restaurant han
consistit en una ampliació
del local, que ha passat de

i que no va especificar quines són aquestes condicions.
Tampoc no estan d'acord
Ricard López i el màgic
Xevi en el cost de la Trobada Màgica. Segons el

GIRONA

El cònsol xmès, amb altres convidats, durant el sopar d'inauguració.

inauguren l'ampliació del restaurant
xinès Gran Muralla amb un sopar

Un màgic realitzant un exercici durant la trobada de l'any passat.

• Girona.- L'associació
Minusvàlids Físics Associats
(MIFAS) va fer la presentació ahir de la primera
miniresidència per a disminuïts físics que s'ha creat a
les comarques gironines.
L'habitatge, situat al carrer
Emili Grahit de Girona, té
cabuda per a deu persones
i està pensat, fonamentalment, per acollir disminuïts
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que per diferents raons no
visquin amb la família i els
calgui el suport d'un professional per portar a terme les
seves necessitats primàries.
També acollirà disminuïts
que necessitin el servei de
manera transitòria per
resoldre temporalment la
seva situació, com és él cas
de persones que necessitin
un tractament de rehabilitació o estudiants que hagin

dos anys perquè va considerar que «no era prou interessant turísticament», tot i
que les seves paraules sobre
aquest tema van deixar
entreveure que hi va haver
algun conflicte entre el
Foment i el màgic Xevi.
Sobre aquest fet va manifestar: «No ho sé, però puc dir
que a l'hora d'organitzar
coses a altres llocs tot va
perfecte i et donen facilitats, en canvi aquí no et
donen ni les gràcies». Xevi
va queixar-se, fins i tot, que
havia hagut de posar-hi
diners de «la seva butxaca».
El màgic Xevi també
considera un gran error del
Foment no considerar la
trobada prou interessant
turísticament «perquè
vénen prop de mil màgics
de tot el món, que es
paguen ells mateixos l'estada a la població. A més,
després es parla de la trobada en revistes estrangeres
i és un acte de molta categoria i prestigi que crec que
fa falta a la Costa Brava».
Xevi considera que, ara
per ara, la Trobada Màgica
de Platja d'Aro és un gran
interrogant, i creu que no
només s'hauria de finançar
des de l'Ajuntament, perquè entén que és molt costosa, sinó que hauria de
rebre ajuts de la Generalitat
i d'altres institucions.

de viure un temps a Girona.
La miniresidència està dotada del personal necessari
per atendre els disminuïts
les vint-i-quatre hores del
dia. MIFAS està pendent
ara de signar un conveni
amb l'Institut Català d'Assistència Sanitària (ICASS)
per al manteniment de la
residència, el pressupost per
al qual és de 15 milions de
pessetes l'any.

• Sant Feliu de Pallerols.— La XVII edició de
la Pujada a la Salut a Peu,
que organitza el grup Péscallunes de Sant Feliu de
Pallerols, se celebrarà
aquest diumenge. La sortida s'anirà donant a partir de
les 8 del matí, al Firal, amb
una diferència de mig minut
entre els participants que
vulguin competir a la prova,
mentre que la resta de
marxaires podran sortir a
partir de les 7 del matí. Un
cop acabada la prova, a la
plaça del Santuari de la
Salut, s'entregarà a cada
participant una samarreta
de record i es farà un
esmorzar al Firal, on es lliuraran els trofeus als tres
guanyadors de cada categoria. / D.B.

Fan un curset sobre
l'art floral japonès, a
la Fontana d'Or
• Girona.— La Fontana
d'Or, de la Caixa de Girona,
acollirà els dies 22, 23, 24
i 25 de maig l'exposició Ikebana i Kimono i un curset
d'iniciació a l'art floral japonès a càrrec de Maria
Dolors Guilera, amb la
col·laboració dels ikebanistes de Girona. A més, cada
dia tindrà lloc una sessió de
diapostives sobre la història
de l'ikebana i els costums i
la vida al Japó. / D.B.

