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5.500 euros per Sant Bonós

L’Obra Social La Caixa entrega els diners compromesos a Mifas i la Fundació Aspronis per la

Caminada Popular, malgrat que no es va celebrar arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils
DdG BLANES

■ La Ciutat Esportiva Blanes va
acollir aquest dijous el lliurament
d’una col·laboració econòmica
que ha fet enguany l’Obra Social
La Caixa a dues associacions de
caire social del municipi: Mifas i
la Fundació Aspronis. L’entitat financera s’havia compromès a donar suport social a la a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, que
s’havia de celebrar el passat dissabte  d’agost. Tot i que finalment es va suspendre en senyal de
dol pels atemptats de Barcelona i
Cambrils, l’Obra Social La Caixa
va voler mantenir el seu compromís i va lliurar a les dues entitats
socials de Blanes sengles talons
que sumen la quantitat econòmica màxima que estava previst,
. euros.
Igual que ja es va acordar i dur
a terme l’any passat, es tractava
d’aportar  euro per cada inscrit a
la caminada, uns diners que es
destinarien a finalitats solidàries.
Com que la quantitat màxima
d’inscrits estava fixada en les
. persones, La Caixa va lliurar
aquesta quantitat en euros dividida en dues parts, que van rebre els
representants de la Fundació Aspronis i Mifas, és a dir, . euros
cadascun d’ells. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde Miquel Lupiáñez; de la directora de
Banca Institucions de CaixaBank
a Girona, Gemma Batlle; els regidors d’Esports i Acció Social, Joel
Comas i Mario Ros, respectiva-

Tossa de Mar
dona el primer
semestre més de
cinc tones de
roba usada
L’entitat Humana reutilitza
el tèxtil i duu a terme
programes de cooperació a
l’Àfrica, Àsia i Amèrica del sud
DdG TOSSA DE MAR

Imatge de la donació dels talons a les entitats socials. AJUNTAMENT DE BLANES

ment; el director de l’Àrea de Negoci de la Selva marítima, Tomàs
Xavier Subirà; i el director de l’oficina del carrer Muralla de Blanes,
Marc Reixach. Per la seva banda,
en representació de les dues entitats hi van participar Maria Dolors
Oms, presidenta de la Fundació
Aspronis, i Julio Merino, president
de MIFAS.
Durant l’entrega, Lupiáñez va
agrair el gest solidari que ha tingut
l’entitat financera envers la població, un agraïment al qual també

s’hi han sumat els representants
de les dues entitats solidàries. En
aquest sentit, Julio Merino i Maria
Dolors Oms van manifestar que
es tracta d’uns diners molt ben rebuts que es destinaran als serveis
d’atenció que ofereixen en els
seus respectius àmbits.
Aspronis és una fundació sense
ànim de lucre creada fa prop de 
anys que treballa per generar iniciatives, suports i serveis perquè
principalment les persones amb
discapacitats intel·lectuals i els

seus entorns familiars gaudeixin
d’unes condicions òptimes de
qualitat de vida i igualtat. Per la
seva banda, MIFAS també és una
entitat sense afany de lucre que
treballa per a la integració social i
laboral de les persones amb discapacitat física de la demarcació
de Girona, i es va crear fa gairebé
 anys. L’àmbit d’actuació tant
d’Aspronis com de Mifas no se circumscriu tan sols a Blanes, sinó
que abasten altres poblacions de
la Selva i de l’Alt Maresme.

■ Humana Fundación Pueblo
para Pueblo, organització que des
del  promou la protecció del
medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme
programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més
proper, ha recollit . quilos de
tèxtil usat a Tossa de Mar durant
el primer semestre de l’any.
Aquesta xifra confirma la tendència a l’alça de la reutilització
del residu tèxtil, la fracció recollida selectivament amb més potencial d’aprofitament, per sobre del
vidre, el paper o el plàstic. Les donacions al municipi de Tossa de
Mar representen un augment del
, respecte al mateix període
de l’any anterior (en què van recollir . quilos).
Humana hi té instal·lats sis contenidors on els ciutadans dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no
utilitzen i als quals Humana dona
una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les
despeses de recollida i eliminació
de residus sòlids urbans.

ARBÚCIES-SANT HILARI, ESPECTACLES,
COL·LABORACIÓ I SOLIDARITAT
Josep Alum
METGE

a pocs dies, el cap de
setmana de l’ de setembre, Arbúcies i Sant
Hilari ajuntaven esforços per
oferir en cadascuna de les dues
viles selvatanes una gala del projecte «Para los valientes». Un
projecte que té per objectiu recaptar diners per al «Pediatric
Cancer Center Project» de Sant
Joan de Déu (Barcelona). Amb
aquestes gales, s’afegien a tants
altres llocs on el projecte «Para
los valientes» s’ha donat a conèixer i ha aconseguit aportacions
econòmiques més o menys significatives. Unes aportacions
destinades al nou servei superespecialitzat que es vol endegar
en el que, des de fa molts anys,

F

és l’hospital pediàtric de referència a Catalunya.
No és, però, aquesta l’única
col·laboració cultural que
aquestes setmanes haurà sumat
energies de les dues viles, possiblement, més selvatanes de totes les viles selvatanes. A finals
de mes ( i  de setembre) el
grup de Teatre del Centre d’Arbúcies i el Grup de Teatre de
Sant Hilari estrenaren El Testimoni, un nou muntatge teatral
sorgit del treball conjunt de les
dues entitats. Amb tota certesa,
més endavant es representarà
també a Sant Hilari.
Les activitats esmentades fan
palès, una vegada més, que l’antiga dita «la unió fa la força» no

ha perdut ni una engruna de vigència. I que, sovint, sumar esforços i energia a nivell municipal, tant en allò que sorgeix del
teixit social com el que pugui
sorgir des de l’àmbit públic, acaba tenint un ressò més ampli i
ajuda a racionalitzar les despeses.
El de la col·laboració entre
municipis no és sempre un tema
fàcil. Depèn de molts factors i no
només de la proximitat geogràfica. Pensava en la nova temporada que ben aviat començarà als
teatres de la Costa Brava Sud.
Una entitat que aplega els teatres de Lloret i de Blanes i que
amb una oferta àmplia i interessant tornarà a tenir com a repte,
d’una banda, intentar superar
les dades d’ocupació de temporades passades i, de l’altra, generar i fidelitzar un flux significatiu
d’espectadors en els dos sentits:
Blanes-Lloret, Lloret-Blanes.

Un dels actes d’ahir va ser la cercavila de gegants. DAVID APARICIO

Riudarenes celebra aquest cap
de setmana la seva Festa Major
DdG RIUDARENES

■Riudarenes està de Festa Major,
que es concentra aquest cap de
setmana, si bé va arrencar divendres amb el pregó a càrrec de la
Fundació Emys i es clourà demà
amb ball, botifarrada popular i
havaneres. El dia d’ahir va comen-

çar amb el concurs de dibuix i va
seguir amb el campionat de botifarra, espectacle infantil, cercavila
de gegants i audició de sardanes
amb la cobla Baix Empordà. La nit
va ser per al jovent. Avui segueix
la festa amb concert i ball amb la
Principal de la Bisbal.

