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LA SELVA

actormadrilenyCar-
los Hipólito explica-
va en una entrevista
que en J. M. Flotats

acostuma a dir una frase que a
ell li famolta gràcia: «Hi ha dies
que el públic témés talent que
altres dies». Desconec la valora-
ció que l’exdirector del Nacional
deu haver fet del talent del pú-
blic que dissabte el va anar a
veure (escoltar?) al Teatre de
Blanes. Sembla que, tot i l’èxit
d’assistència, no va tenir una
funció fàcil. La lipotímia d’una
espectadora amitja representa-
ció i la tos compulsiva d’una al-
tra, varen interferir en la con-
centració necessària per seguir
diàlegs tan elevats com els que
en l’obramantenenDescartes i
Pascal. Potser fins i tot el talent
d’en Flotats se’n ressentís. És di-
fícil esbrinar-ho. Ell pot avaluar
molts públics en cadascuna de
les representacions que fa. Els
espectadors, sovint, tenim no-
més una ocasió per avaluar un
muntatge i la feina dels actors.
A banda del que ens aporti la

restadeprogramacióprofessional
del primer trimestre, l’activitat
teatral de grups blanencs ha vis-
cut aquestsdarrersmesosunmo-
ment dolç. A finals de novembre
El Mirall estrenava el muntatge
Cru. Tres setmanesmés tard,des-
prèsd’unanysabàtic, tornavenels
Pastors i MisterisdeP. Puig i Llen-
sa amb renovat i il·lusionat equip
actoral.
I fa pocs dies, el mateix cap de

setmana, dos grups també bla-
nencs, omplien el teatre: el de la
Llarde Jubilats ambBlanca vidua
per un viu, dissabte i la gent de
BlanesCabaret Teatre (vinculats
alC.C.CanBorell) quedebutaren
amb una excel·lent acollida, di-
umenge.
No s’espantin, ni Diari de Gi-

ronam’haproposat fer tasquesde
cronista o de crític teatral ni tinc
cap intenció de fer-ho per inicia-
tivapròpia.Entrealtres coses per-
quèencaraestic vinculat al fet tea-
tral demanera activa. Per si no se
n’haguessin assabentat, l’esmen-
tat grupblanencElMirall, elmeu
grup, un grup a punt de complir
vint-i-cinc anys, vamestrenar un
noumuntatge:Híbrid, represen-
tat el dissabte 23 i diumenge24al
Teatre de Blanes.
Des de la nostra condició d’a-

mateurs, però, també des de les
nostres certeses i les nostres pos-
sibilitats vamprocurar estar a l’al-
turadel vostre talent, intentant ar-
rencar-vosun somriure, sorpren-
dre-us i/o emocionar-vos un xic.

l

d’en flotats
i altres
«teatreros»
de Blanes

METGE

Pep Alum

Lamatinada de diumenge a di-
lluns, passaven vint minuts de les
quatrequanlapolicia localdeTos-
savarebreunatrucadad’unaveïna
quealertavade lapresènciad’uns
delinqüentsque l’havienemprèsa
copsdemallcontrales llunesdel’a-

paradordelsupermercatMaxiDia,
entreel carrerdelCapitàMestres i
l’avingudaPauClasals.Unavegada
alseuinterior,vananardirectament
a lazonaonestavaamagadalacai-
xa forta, lavanarrencardesoca-rel
ambunapalancadepotadecabra
i després de carregar-la dins un

Opel Kadett de color vermell van
emprendre la fugida en direcció
Llagostera.
Enarribar al llocdels fets la po-

licia va adonar-se de la fugida del
vehicleperòl’avantatgedelspròfugs
vaimpediratrapar-losdurantlaper-
secució,motiupel qual es va aler-

tarelsMossosd’Esquadra iagents
localsdeLlagostera iLloretperquè
efectuessinelspertinentscontrols
de trànsit.
DesdelacomissariadeTossain-

formenqueprobablement els lla-
dres van seguir una pista forestal
donat que cap dels controls de
carretera efectuats va trobar un
cotxe que coincidís amb la des-
cripció donada pels policies mu-
nicipals.
Elcas l’està treballantara laUni-

tat Regional d’Investigació dels
Mossos d’Esquadra que ahir va
estar-sea l’establimentperobtenir
empremtes i altres indicis que
aportin dades sobre la identitat
delsassaltants.Esdóna laparticu-
laritatqueenaquestamateixazona
jaesvaproduirunaltre robatori el
passatdilluns18degener.Enaque-
llaocasió,elsmalfactorsvanoptar
per robar al bar RincóndeGalicia
rebentant-ne la reixa i enduent-se
unaimportantquantiatdematerial
del seu interior.

Les pistes forestals
La policia no descarta que els de-
linqüents coneguessin bé el mu-
nicipi i els camins forestals que hi
haalmargede la carreteradeLla-
gostera.Estableixenaquestahipò-
tesitenintencomptequeellocales-
collitperalfurtestrobavaenunem-
plaçament de difícil bloqueig i en
un carrer que permetia lamanio-
brabilitat dels fugitius en ser més
amplequeels situatsalnucli antic
iestarpràcticamenta lasortidadel
poble.
D’altrabanda, lapoliciadeTos-

sarecentmenthaenxampattreslla-
dresdenacionalitatespanyolaque
haviencarregatunafurgonetaamb
ferros, puntals i material de cons-
trucció sostret del magatzem de
l’empresa Construcciones Costa
Brava. En elmoment de la deten-
ció tenien el vehicle completa-
ment ple dematerial robat.
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Els assaltants van rebentar un vidre de l’aparador a cops demall per entrar dins l’establiment a la matinada.

CARLES COLOMER

Roben en un supermercat
de Tossa de Mar i fugen en
cotxe per una pista forestal

Els lladres rebenten a cops de mall les llunes de l’aparador, arrenquen
de soca-rel la caixa forta i la carreguen al seu vehicle sense obrir-la
�

El regidor de Medi Ambient,
Medi Natural, Educació, Festes i
Hisendade l’AjuntamentdeMas-
sanes, FrancescDuque (CiU), ha
presentat la sevadimissió i aquest
dijous, enpleordinari, es ratificarà
la seva decisió. Aquest edil que
forma part del govern bipartit
massanenc, formatperCiU iPSC,
plega després que el PSC sol·lici-
tés la sevadimissió enassabentar-
seque treballa a lapolèmicaplan-
ta d’asfaltatge que hi ha almuni-
cipi i on el grup hi veia una clara
incomptaibilitat amb el seu càr-
rec.
I també, segons explica la re-

gidoradeSanitat, TrinidadGodoy,

(PSC) perquè «la mateixa em-
presa li ha demanat, en no saber
que era regidor i per ells, era una
posició incòmoda». Cal recordar
que ICV, a l’oposició aMassanes,
va denunciar l'Ajuntament d’a-
quest municipi per un pres-
sumptedelictedeprevaricacióur-
banística perquè va atorgar una
llicència a aquesta empresa, Eu-
ropead'AsfaltatgeSA,perquèdes-
envolupés la seva activitat in-
dustrial a Can Thos.

Alcalde: no és incompatible
Tot i la dimissió de Duque, l’al-
calde de Massanes Jordi Porta
(CiU)mantéque«nohihacap in-
compatibilitat» entre la feina que
fa l’edil i el seucàrrec i ressaltaque
la decisió presa per l’edil es deu a

què«havaloratqueprimereraes-
tar en aquesta feina i no a l’Ajun-
tament».
D’altra banda, la secretaria de

l’Ajuntament està elaborant un
informe sobre la suposada in-
compatibilitat del càrrec i ell lloc
de feina que ocupa Duque, però
ara, ja no servirà demassa enha-
ver presentat la seva dimissió.
Francesc Duque és el primer

mandatqueocupael càrrecde re-
gidor a l’AjuntamentdeMassanes
i va entrar a treballar a la planta
d’asfaltatge famolt poc. Plegar de
l’ajuntament, al parer de la so-
cialista Trinidad Godoy suposa
que «ha fet el que era correcte, tot
i els que d’altres ho vulguin ma-
quillar» i ressalta que també que
l’empresa de la planta «no sabia
que era regidor i s’ha vist forçat
per part d’ells a escollir».
El relleu de Duque és el nú-

mero 6 de CiU deMassanes a les
eleccions municipals del 2007,
l’independent Marc Fernández,
que per primer cop serà regidor.

MASSANES

E.B.

El PSC, soci al bipartit,
assegura que plega per la
seva pressió i la de l’empresa
que no sabia que era regidor

�

L’edil de CiU vinculat a la polèmica
planta d’asfaltatge dimiteix dijous

L’alcalde manté que l’edil no
ha de dimitir ja que la feina al
consistori no és incompatible
amb la de la planta d’asfalt

El Ministeri de Foment ha
adjudicat les obres de remo-

delació de l’estació Maçanet-Mas-
sanes per un total d’1,2 milions
d’euros a l’empresa Arción S.A.
Les obres es preveuen executar
en cinc mesos i comprenen l’ade-
quació d’aquesta infraestructura
per permetre l’accessibilitat a les
persones amb discapacitat, així
com la remodelació de l’edifici de
l’estació. També, es construirà un
edifici de viatgers a la zona d’ac-
cés, es dotarà de marquesines les
andanes i se senyalitzaran passos
a nivell per a vianants amb pavi-
ment de cautxú. I d’altra banda,
s’habilitarà un aparcament per a
usuaris, per a autobusos, taxis i
bicicletes. El projecte inclou tam-
bé la modificació del pas sota vies
amb la instal·lació d’un ascensor.
L’actuació s’emmarca en el pla de
Rodalies de Barcelona 2008-
2016, segons l’acord entre el Mi-
nisteri de Foment i el departa-
ment de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat.
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1,2 milions per a
l’estació de tren


