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Tres exalcaldes de Lloret de CiU i PSC
demanen la protecció del Casal de l’Obrera

Lloret i Tossa
repartiran més
de 4.000 vacunes
per la campanya
antigripal

La plataforma Contratemps recull signatures per refrendar la petició davant Urbanisme

DdeG, Lloret de Mar.
David Quintana, Lloret de Mar.

Tres exalcaldes de Lloret de
Mar han signat un manifest de
suport a la proposta de la Plataforma Ciutadana per a la Defensa de la Singularitat –Contratemps– on es demana a la Direcció Territorial d’Urbanisme
de Girona la protecció integral
del Casal de l’Obrera de Lloret
de Mar. Joan Domènech(CiU),
Josep Sala (PSC) i Lucía Echegoyen (PSC) han signat al costat d’altres protagonistes de la
vida pública lloretenca per demanar a Urbanisme la protecció
de l’única icona històrica de Lloret que per Contratemps encara no està protegida de manera
integral.
El Casal de l’Obrera actualment dóna servei com a sala polivalent en virtut d’un conveni
signat per la Junta del Casal i l’Ajuntament l’any 2004. Gràcies a
aquest conveni l’edifici es va poder restaurar i actualment serveix per desenvolupar des d’exposicions fins a obres de teatre
passant per tallers i xerrades d’iniciativa tant pública com privada.
Per Contratemps és un greuge que el Casal de l’Obrera estigui protegit parcialment mentre les altres dos icones del desenvolupament urbà del Lloret
del segle XX, el Xalet Rosa i l’antic escorxador El Puntet, ho estant íntegralment. La protecció
que actualment regeix el casal
de la carretera de Tossa és el
mateix que defensava la Plaça
de Braus i que diu que una edificació es pot enderrocar sempre que l’Arxiu Municipal tingui
constància documental que en
algun moment de la història de
Lloret ha existit en aquest emplaçament. Aquesta protecció
urbanística per Contratemps és
escassa ja que si bé de moment
no hi ha cap interès per voler enderrocar el casal, un cop estigui
construït el Nou Teatre Municipal i l’equipament deixi de te-
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ESCOLA DE LES NOIES PROLETÀRIES. Durant els anys vint va servir com a centre de formació d’obreres.

CARLES COLOMER

TEATRE. El local polivalent acull les obres de teatre a Lloret de Mar.

nir una utilitat pública evident,
«sí que podrien despertar alguns
especuladors», temia ahir el portaveu de la plataforma, Josep
Blanch, qui va dibuixar en un al-

tre escenari que podria posar en
perill la verticalitat del Casal de
l’Obrera. «Un cop s’hagi construït la ronda de circumval·lació
de Lloret i el centre deixi d’aco-

llir el trànsit de pas l’Ajuntament
voldrà reurbanitzar la zona construint una rambla per a vianants on el Casal s’ubica ara mateix», proposava Blanch com a
possible escenari futur.
El Casal de l’Obrera va ser
fundat a principis del segle XX
per les germanes de la Immaculada Concepció, les monges
franceses. Durant els anys vint
va esdevenir escola taller de les
Noies Proletàries i des de llavors no ha deixat d’estar vinculat a la societat civil associativa
de Lloret. «És una icona viva de
la història de Lloret durant el
passat segle», argument Blanch
qui diu que «això Urbanisme ho
hauria de tenir en compte».
Sobre aquest tema el PSC ja
va presentar una al·legació durant la redacció del Pla General
lloretenc que va ser rebutjada
en considerar que l’edifici no tenia cap valor arquitectònic.

L’ambulatori de Lloret de
Mar repar tirà més de 4.000
vacunes aquests dies, en motiu de la campanya antigripal.
Ha començat aquesta setmana i s’allarga tot un mes segons va informar ahir Nova
Ràdio Lloret.
Així, la població que pertany a un grup de risc té
temps per vacunar-se contra
el virus de la grip. Els grups
de risc són, sobretot, persones grans, dones embarassades i els afectats amb malalties cròniques que són més
dèbils.
En aquests grups, s’hi ha
d’incloure les persones que
es consideren personal de
risc, com els que treballen en
hospitals, o les que proporcionen ser vei a la comunitat,
com policies, bombers i mestres, entre altres. Els centres
d’atenció primària proporcionen vacunes contra la grip.
Estan inactivades i fan que el
cos de la persona generi defenses concretes contra el virus.
Un bàlsam modern

Tot i que la vacuna no garanteix el fet de no agafar la
grip, el cert és que, en la major par t dels casos, ser veix
per reduir la virulència del virus.
La vacuna de la grip és del
tot gratuïta. El telèfon de l’ambulatori de Lloret és el 972 37
29 09. Tinguin en compte que
la campanya, que ha començat aquest dilluns, acaba
el 17 de novembre.
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Mas Romeu dedica la
III Nit Gastronòmica
als restaurants de les
comarques de Lleida
DdeG, Lloret de Mar.
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EXPOSICIÓ

DdeG

Èxit de la Jornada
de Tecnificació de
BTT de Freebike

Més de cinquanta persones van
participar diumenge durant més
de tres hores a la primera Jornada de Tecnificació sobre BTT
que va organitzar el Club Amics
de Freebike de Blanes.
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Blanes mostra la
relació de Mifas
amb l’esport

La Sala Municipal d’Exposicions
Maria Lluisa García-Tornel acull
des d’ahir i fins al proper dia 29
d’octubre una exposició sobre la
relació que Mifas ha tingut amb
l’esport durant 25 anys.

La direcció del restaurant
Mas Romeu ofereix des d’inici d’aquest any 2006 amb motiu del seu 25è aniversari quatre nits gastronòmiques en
les quals convida cuiners de
restaurants de cada una de les
comarques de les diferents
províncies catalanes. La primera Nit Gastronòmica, dedicada a les comarques de Barcelona, va tenir lloc al mes
d´abril i la segona Nit Gastronòmica, dedicada a les comarques de Tarragona, el
mes de juny. Demà a les nou
de la nit tindrà lloc al restaurant Mas Romeu el sopar de
gala per celebrar la tercera
Nit Gastronòmica. En aquesta nova nit gastronòmica els
assistents podran gaudir d’un
complert menú de degustació
amb els plats representatius
de les comarques de la província de Lleida. Durant l´acte
es farà entrega d’un guardó a
una mítica cuinera, en reconeixement de la seva tasca culinària.

