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La llegenda de Sant
Silvestre en teatre

Jornada avui sobre
cooperativisme

Estrena de la mostra
de Dalí i els flequers

Un llibre mostra el
tarannà del poble

L’espai de davant de l’ermita
de Sant Silvestre de Llançà
acollirà diumenge vinent una
representació teatral de la
Llegenda de sant Silvestre,
amb text original de Joan M.
Pau i adaptació de Jaume Comellas i Josep Maria Salvatella, dirigida per Toni Godoy.
Tot seguit s’oferirà un concert de cançó popular i tradicional a càrrec d’Empordà
Fusió.

El programa de promoció del
cooperativisme des del territori se celebra avui amb l’objectiu de donar a conèixer la
Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, informar del funcionament de les
cooperatives i presentar una
escola, Apsota, SCCL. La jornada tindrà lloc a la seu del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà a partir de les sis de la
tarda.

Castelló d’Empúries va estrenar aquest cap de setmana
l’exposició «Dalí i els mestres
flequers». La mostra estarà a
l’Ecomuseu Farinera. L’exposició se centra en el vincle
que va mantenir amb L yonel
Poilâne i Pau Massó i Fàbrega, mestres flequers, que van
col·laborar en les obres Mobiliari comestible (1960) i Pa
de crostons de la façana de la
torre Galatea (1972).

El municipi de Escala presentarà properament un nou
llibre sobre la seva història i
alguns dels aspectes de les seves tradicions. El llibre es titula «L’Escala, el tarannà d’un
poble (testimonis, indrets i
tradicions», una obra que ha
elaborat l’escalenc Ricard
Guanter. El nou llibre es presentarà divendres a les vuit
del vespre a la Sala Polivalent
del Casal.
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El PSC canvia l’ajut pel Palau Firal i el
destina a remodelar el passeig Nou

La presó acull els
III Jocs Olímpics
als centres
penitenciaris de
Catalunya

Els treballs tenen un cost de 991.000 euros i pel Firal es busquen altres tipus de finançament

DdeG, Figueres.
C.Vilà,Figueres.

L’Ajuntament de Figueres ha
considerat que la subvenció rebuda per a l’obra del Palau Firal,
un mig milió d’euros, és insuficient i ha decidit buscar una altra fórmula de finançament i
aprofitar l’ajuda per a l’obra de
reforma del passeig Nou.
L’obra de construcció del Palau Firal de Figueres, a la ronda
firal, té una inversió de 3,3 milions d’euros que l’Ajuntament
no pot assumir. Per això es va
demanar una subvenció que
permetés engegar una obra que
des de fa anys està projectada i
més tard modificada per ajustarse a un canvi de perspectives. El
projecte inicial, més ambiciós,
va ser desestimat i es va optar
per una reducció.
L’equip de govern (PSC) va
obtenir una subvenció de
454.934,48 euros per iniciar l’obra, malgrat que finalment no
s’utilitzarà pel Palau Firal. Ahir
es va celebrar un ple extraordinari per acordar el canvi de destí de l’ajuda.
L’alcalde de Figueres, Joan
Armangué, va remarcar el fet
que la subvenció «ens sembla
de tot insuficient i per no condicionar inversions futures d’aquest ajuntment s’està estudiant
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REMODELACIÓ. Una imatge del passeig Nou, que rebrà les ajudes del Palau Firal per ser remodelat.

altres fórmules financeres». En
aquests moments s’estan a punt
de finalitzar uns estudis sobre la
viabilitat de les fórmules que
s’estudien. Armangué va fer
aquests aclariments després
que el regidor d’ERC, Francesc
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PREINSCRIPCIÓ CURS 2004-2005
Del 14 al 23 de Juny
Oferta Formativa adreçada a majors de 18 anys
G.E.S. (Graduat en Educació Secundària)
Formació Instrumental: alfabetització, neolectura, certificat d’escolaritat.
Aula d’autoformació: Aula Oberta de Català, Iniciació a les Llengües
estrangeres: Francès i Anglès.
Cursos de Castellà.
Cursos de Català.
Curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (matèries comunes).
Curs d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys (matèries comunes).
Informàtica Inicial.
Taller de Dibuix i Pintura.
Horari d’atenció al públic: de 17 a 20 hores.
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Canet, posés de manifest que
des del seu grup consideraven
que la pèrdua d’uns diners per
a l’obra té un cost pel Palau Firal, malgrat insistir que entenen
la necessitat de la maniobra.
Els prop de mig milió d’euros

es destinaran a l’obra de remodelació del passeig Nou, que té
un cost de 991.948 euros, dels
quals 582 mil seran de les ajudes, 204.649 de constribucions
especials i 204.649 d’una operació de crèdit.

La presó de Figueres acollirà
del 19 al 3 de juliol la tercera
edició dels Jocs Olímpics de
Centres Penitenciaris de Catalunya que donaran el tret de
sor tida des de Sant Mar tí
d’Empúries amb l’encesa de
la flama olímpica i el primer
relleu.
A l’acte de presentació es
donaran a conèixer els països
participants i es farà l’espectacle d’obetura. L’encesa del
pebeter anirà a càrrec de la
campiona d’Espanya de Decathlon i atleta olímpica, Imma Clopés.
Les competicions s’iniciaran diumenge amb la participació dels equips d’Europa,
Àfrica-Marroc i Itàlia.
Durant la setmana de jocs
olímpics es podrà veure al
pati general i a la biblioteca,
futbol sala, voleibol, escacs,
frontennis, exhibició de bàsquet-mifas, ping-pong, petanca, peses, exhibició de badminton, de tai-chi, tennis o
marató.
L’acte de cloenda tindrà
lloc el 3 de juliol a les sis de la
tarda amb l’entrega de medalles per les autoritats, la baixada de banderes i l’actuació
de la Colla Castellera.

LLANÇÀ/COLERA

Un estudi científic debat el futur de
cap Ras, des de Llançà a Portbou
Okeanos, amb 80 ONG, hi realitzarà la campanya internacional
DdeG, Llançà/Colera .

L’Associació Okeanos i la Institució Altempordanesa per
l’Estudi i Defensa de la Natura
(Iaeden) realitzaran la campanya anual a Colera i Llançà
amb una campanya de neteja
dels boscos i platges de cap Ras
i badia de Garbet, prèvia a presentar un estudi científic sobre
la seva gestió.
La campanya es porta a terme des de fa cinc anys. Aquest
any es concentren de nou a cap
Ras,«lloc de citació mil·lenària
entre els monestirs de Sant
Pere de Rodes i Sant Miquel de
Colera, subpenínsula molt articulada i interessant pel fet

d’estar envoltada de petites zones escassament transformades i amb ecosistemes prioritzats segons l’annex I de la directiva 92/43/CEE (Directiva
Habitats)», diu l’entitat, «però
que està sota una pressió urbanística i humana principalment
a l’estiu». Aquest esdeveniment formarà part de la campanya internacional Clean-Up

La campanya té
la intenció de ser el
marc inicial per la
gestió de cap Ras
■

the Mediterranean Sea, la qual
és promoguda any rere any per
l’organització italiana Legambiente i es realitza sota la bandera de l’ecologia i la pau amb
cooperació de mes de 80 ONG
de 20 països mediterranis i la
implicació d’uns 10.000 voluntaris a tot el Mediterrani. La
campanya té la intenció de ser
el marc inicial d’estudis més
amplis de seguiment científic
aplicats a la gestió de cap Ras
fins als penya-segats de Portbou, que seran desenvolupats
per col·laboradors del món universitari, professionals, estudiants d’ESO i voluntaris.

