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MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ I ORDENACIÓ A
LA URBANITZACIÓ DE MAS MORA I BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES FIBRA
Des del departament de Via Pública seguim amb el
compromís de treballar amb el màxim rigor per mantenir una bona seguretat viària.
És per aquest motiu que continuen els treballs de millora amb la pintura viària i de senyalització vertical.
Aquestes actuacions permeten controlar periòdicament el funcionament i l’estat de la via pública de
totes les zones del municipi.
A la urbanització de Mas Mora de moment s’han
realitzat les següents tasques:
* 8 stops
* 2 cediu el pas
* 8 passos de vianant elevats

* 4 zones d’estacionament
prohibit
* 4 guals

L’OFICINA DE CATALÀ
OFERIRÀ NOUS CURSOS
DIRIGITS A ADULTS

L’Oficina de Català oferirà quatre cursos de català per
a adults a la tardor.
Enguany s’afegeixen dos cursos més respecte al curs
passat augmentat l’oferta fins a quatre i en un d’ells
també hi ha la possibilitat de fer-lo durant els vespres.
Les classes es faran els dimarts i dijous en diferents
sessions. De 9.30h a 10.30h es farà el curs Bàsic 1,
d’11 a 13h tindrà lloc el curs de Suficiència.
Els cursos de nivell Elemental seran de 15h a 17h i els
de nivell Intermedi de 19 h a 21h.
Per a més informació, cal adreçar-se a l’Oficina de
Català (Pl. Concòrdia s/n)
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ES REALITZEN DIVERSOS
TREBALLS DE MANTENMENT
I NETEJA DE LA COBERTA
DE LA PISTA DE L’AMISTAT

LA REGIDORIA DE CIVISME
I ELS AGENTS CÍVICS
PRESENTEN LA CAMPANYA
“RECULL LA KK SI US PLAU”

Des de la regidoria d’esports seguim treballant pel
bon funcionament i manteniment de les diferents
instal·lacions esportives del nostre poble. La pista
de l’Amistat des de fa diversos anys enrere s’ha convertit en una ubicació clau a la hora d’acollir multitud
d’actes diversos, no només esportius, sinó també culturals, festius i lúdics com ara concerts i balls de la
festa major entre d’altres.
Aprofitant l’aturada del mes de juliol i gràcies a la
subvenció de la diputació de Barcelona, l’empresa
“Italfires” s’ha encarregat de fer una neteja de les lones de la coberta i s’han canviat les que estaven més
deteriorades per tal de que la pista presenti un bon
estat. Aprofitant la feina dels professionals de neteja
també s’ha fet una revisió de l’estructura i els tècnics
han valorat que es troba en un bon estat malgrat els
seus quinze anys de vida.

Amb el principal objectiu de seguir lluitant per
conscienciar als propietaris de gossos perquè recullin
les deposicions que les seves mascotes puguin fer a la
via pública o als espais comuns del municipi, la regidoria de civisme ha creat la campanya “Recull la KK
Si us plau”.
Els Agents Cívics estan realitzant un treball intens
diàriament a peu de carrer, recordant als ciutadans
de l’existència de la tinença d’animals aconseguint
una bona convivència entre el gos i l’humà.
El fet de no portar els gossos deslligats o l’obligatorietat
de censar-los són alguns dels missatges més repetitius que expliquen a la via pública. Paral·lelament, amb
la campanya de recollida dels excrements s’aniran
penjant de forma estratègica els cartells de la iniciativa i també s’afegiran alguns dibuixos que alumnes de
diferents casals han realitzat durant aquest estiu.

Al veïnat de Fibracolor s’han creat dues noves
rampes d’accés que permeten millorar l’accessibilitat

EL PERIODISTA
TORDERENC DE RAC1
ALBERT BASSAS SERÀ EL
PREGONER D’ENGUANY
Seguint amb la línia
dels últims anys de
reconèixer la tasca
i el talent de torderencs/ques que
triomfen amb allò
que fan, el pregó
del 2016 anirà a
càrrec del PERIODISTA TORDERENC
ALBERT BASSAS.
Actualment forma part de l’equip d’esports de RAC1
i és el presentador diàriament als migdies del programa “100 metres”. També és locutor i redactor de
l’equip del programa de tardes líder de la seva franja, el “Versió RAC1” presentat per Toni Clapés, on el
podem escoltar fent un espai esportiu. L’Albert és
llicenciat amb periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005). Ràdio Tordera va ser la
seva primera casa de formació on va tenir el primer
contacte amb un micròfon fent de comentarista a les
retransmissions esportives de futbol i hoquei fins
arribar a ser el cap d’esports de la mateixa emissora
torderenca la temporada 1999-2000. Dins la seva trajectòria també ha estat director/coordinador de Ràdio
Martorell, tertulià del programa “La nit del lloro” de
Barça TV i corresponsal del FCBarcelona per la UEFA
Champions League. Va seguir l’equip blaugrana pel
Departament d’esports de Punto Ràdio (2006-2007)
amb Josep Pedrerol. Durant el curs 2010-11 va treballar com a Redactor i locutor al Departament d’esports
de Catalunya Ràdio dins del magazine “El Matí de Catalunya Ràdio” amb Manel Fuentes. Des de la temporada 2009-10 és l’speaker del Girona FC a Montilivi en
els partits de 2ª divisió A.

LES INTERIORITATS DE LA ORGANITZACIÓ DE
LA FESTA MAJOR
Un any més la programació de la festa major 2016
presenta una gran varietat d’activitats. Això és gràcies a tres blocs: Les entitats locals que s’impliquen
i organitzen una multitud d’actes en els diversos dies
de festa. La regidoria de joventut també treballa intensament pels esdeveniments adreçats a un públic més
jove. I la regidoria de festes amb la comissió de festes
s’encarreguen de tirar endavant els actes més tradicionals però també els més innovadors . Si ens endinsem
amb alguns detalls més curiosos, us podem explicar
que les orquestres musicals es contracten entre 7 i 8
mesos abans depenent del volum, del ressò que elles
tinguin i fins i tot es té en compte que hi treballi o hi
actuï algun component que sigui de Tordera. El Sopar
Popular és una de les cites importants de la festa i des
de ja fa força temps (25 anys) no falta a la programació.
Dos mesos abans es comença la planificació del sopar i en un mes i mig la comissió de festes ja es posa mans a
l’obra per lligar la decoració que s’utilitzarà, plats, gots, tovallons i la compra dels productes alimentaris de proximitat i qualitat que s’hagin d’adquirir.
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“

“ soc de

Tordera i ...
Mercè

Vinc de comprar peix. A l’estiu no canviem molt els hàbits a la cuina, si que fem més amanides i coses més
fresques però comprem coses semblants, el mateix peix
i carn acaben entrant a casa.
M’agrada cuinar i no espero a moments determinats o
festes per fer plats especials, com que sé el que agrada
als de casa quan els convido els hi faig el que els hi agrada: canelons, pollastre rostit amb anís ...No espero pas
a que sigui festa major.
Aquest any l’economia no acompanya prou com per
marxar així que sortirem a prendre una copeta a pobles
d’aquí a prop.

Pol i Elena
E: Som monitors del casal Vedruna Tordera i ens hem
parat aquí a esmorzar, cada dia anem amb els nens a
un lloc diferent.
P: Normalment fem algunes propostes i ells acaben
triant on anem.
E: Els nostres nens fan 1er i 2on ESO, 11, 12 anys.
P: Estem acabant els dies de casal. Aquest és un grup
nou, abans es feia fins a 6è. Hem pecat d’algunes coses
però d’altres han anat molt bé.
E: Acabo d’arribar de Brasil, hi he estat vivint un any i
el repte d’aquest estiu a banda del casal era readaptar-me. Pensava que em costaria més, sobretot pel
tema horaris, però com que vaig arribar i directament
em vaig posar a treballar no he tingut temps de tenir
son. Aquest proper any no tinc previst marxar.
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P: a mi treballar amb nens m’agrada però portar aquest
grup era un repte i m’ha ajudat molt per agafar experiència. Ara a l’agost aniré de voluntari a una granja a
Dinamarca, quan torni marxaré un parell de dies amb
la família i al setembre tornaré a la Universitat.

