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SELECCIÓ DE NOTÍCIES DE PREMSA 
 

PARTICIPACIÓ 
El Bus de la Festa de la Selva arriba a Arbúcies, Anglès i Vidreres. El Bus de la 
Festa, una iniciativa del Consell Comarcal de la Selva, traslladarà els joves de la comarca a les festes 
majors d'Anglès i Vidreres i a la festa dels músics d'Arbúcies, totes tres el pròxim 2 de setembre. Les 
inscripcions es poden realitzar fins al mateix dia a les dues del migdia. Els busos sortiran a les deu del 
vespre de Santa Coloma i recorreran diversos municipis per recollir els joves que hagin demanat el 
servei. La tornada serà a les quatre de la matinada. Per a més informació podeu consultar el web 
www.selva.cat/busfesta. Font El Punt 
 

CULTURA  
L'orquestra jove dels Països Catalans torna a la Catalunya Nord. L'Orquestra 
Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC), dirigida pel mestre Salvador Brotons, 
gravarà aquest vespre a partir de les nou a Sant Miquel de Cuixà el seu primer disc, en un directe en 
què interpretaran cançons d'Enric Morera que no s'havien tocat des del 1894. A més d'aquests temes, 
també s'interpretaran una serenata de Richard Strauss i Romeu i Julieta de Txaikovski, així com una 
sardana d'Eduard Toldrà i una altra de Pau Casals. Font El Punt. Més informació... 
 
Quinze grups participen en la Mostra Estable de Teatre Amateur de Sant 
Feliu. Quinze grups d'arreu de Catalunya, d'entre els quals només n'hi ha un de gironí, el Grup Teatral 
Vidrerenc, participaran, del 8 d'octubre d'aquest any al 20 de maig de l'any que ve, en la segona Mostra 
Estable de Teatre Amateur de Sant Feliu de Guíxols. 
La majoria d'obres presentades ja han passat per altres mostres i han guanyat diversos premis, com ara 
El florido pensil del CCR de Pineda de Mar, estrenada l'any 2004. El grup vidrerenc posarà en escena 
l'obra Draps bruts . La mostra està organitzada per l'Agrupació Teatral Benet Escriba, que ha anunciat 
que en la primera mostra es van arribar als 1.500 espectadors. Font El Punt 
 
Terra de Trobadors guanya espai i un dia més de festival. El festival medieval 
Terra de Trobadors, de Castelló d'Empúries, durarà aquest any un dia més i s'han creat més activitats en 
altres punts del municipi per dispersar el nombrós públic. Aquesta edició es dedica als nobles i cavallers 
medievals i, sobretot, al comte Ponç Hug IV, que va liderar un dels moments de més esplendor del 
comtat d'Empúries. Font El Punt. Més informació... 
 
El cinema en català a Girona, sota mínims. De vint-i-quatre pel·lícules, 
només tres es poden veure en català. La Candidatura d'Unitat Popular de Girona ha fet un 
mural reivindicatiu just davant del complex dels cinemes Oscar, al Pont de la Barca, al barri de Fontajau. 
Amb aquesta acció, els independentistes gironins volen denunciar el baix nombre de pel·lícules en català 
que s'emeten a les sales de la ciutat i arreu del país. Dels 24 films que es projecten aquests dies a 
Girona, 21 són en espanyol, 2 en català i espanyol, i només 1 en versió únicament catalana. 
La situació s'agreuja si es miren els títols de les pel·lícules i els horaris. Pel que fa a aquests darrers, les 
tres pel·lícules que es poden veure en català només es projecten un cop al dia, en la sessió de tarda. El 
motiu és que tots tres s'adrecen al públic infantil: són 'Jordi el curiós', 'Cars' i 'Astèrix i els víkings', que 
és l'única que només es projecta en català. Segons un portaveu de la CUP a Girona, 'ens tracten com a 
menors d'edat, com si els adults no tinguéssim dret a veure cinema en la nostra llengua'.  
Moció fracassada  
La CUP gironina ha intentat entrat a tràmit, dues vegades en els darrers tres anys, una moció per instar 
l'ajuntament de la ciutat a assumir la situació i intentar millorar-la. Els independentistes denuncien que 
l'equip de govern format per PSC, ERC i ICV ha demostrat 'una nul·la voluntat política d'intervenir i 
sancionar el sector privat, i això s'ha demostrat, més encara, quan en cicles subvencionats o 
directament organitzats per l'ajuntament, la llengua del país ha estat absent en favor del castellà'. Font 
Vilaweb 
 

POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
Èxit del pla d'ocupació estiuenca per a joves de Sils. L'Ajuntament de Sils ha 
organitzat per segon any consecutiu un pla d'ocupació estiuenca per a joves de la població. I com l'any 



passat, l'experiència ha estat un èxit. Aquesta iniciativa permet que quatre joves s'incorporin a la 
brigada municipal durant l'estiu, realitzant una jornada de cinc hores diàries. I es busca una doble 
finalitat: ampliar temporalment la plantilla en una època de l'any en què les tasques s'acumulen i ajudar 
el jovent perquè conegui el funcionament de l'administració local i les tasques de manteniment que es 
fan al poble. Font El Punt 
 
El Bus de la Festa de la Selva arriba a Arbúcies, Anglès i Vidreres. El Bus de la 
Festa, una iniciativa del Consell Comarcal de la Selva, traslladarà els joves de la comarca a les festes 
majors d'Anglès i Vidreres i a la festa dels músics d'Arbúcies, totes tres el pròxim 2 de setembre. Les 
inscripcions es poden realitzar fins al mateix dia a les dues del migdia. Els busos sortiran a les deu del 
vespre de Santa Coloma i recorreran diversos municipis per recollir els joves que hagin demanat el 
servei. La tornada serà a les quatre de la matinada. Per a més informació podeu consultar el web 
www.selva.cat/busfesta. Font El Punt 
 
Un Bus de la Festa portarà joves de la Selva a concerts d’Arbúcies, Anglès i 
Vidreres. Els joves de la comarca de la Selva podran gaudir el primer cap de setmana de setembre 
de les festes i els concerts que tindran lloc a Arbúcies, Vidreres i Anglès sense patir per la tornada en 
cotxe. Ho podran fer gràcies a una iniciativa del Consell Comarcal de la Selva, que ha preparat per al 
dissabte 2 de setembre un Bus de la Festa amb origen a Santa Coloma de Farners i diferents itineraris 
en funció de la població de destí.  
Els viatges començaran a les deu de la nit i sortiran en sentit invers a partir de les quatre de la 
matinada.  
A Arbúcies hi ha prevista l’actuació d’Habeas Corpus i Net Flanders en el marc de la Festa dels Músics. 
L’autobús d’aquest itinerari recollirà joves a Santa Coloma, Riudarenes, Massanes, Fogars, Hostalric, 
Sant Feliu de Buixalleu, Viabrea, Breda i Sant Hilari Sacalm. 
Una altre autobús farà el servei cap a la Festa Major de Vidreres, on hi ha prevista l’actuació de Kiko 
Veneno, Rauxa, La Banda Puig i 4 Crazy Horses. Les parades d’aquest servei seran: Santa Coloma, 
Vilobí, Riudellots, Caldes de Malavella, Sils i Maçanet  
A Anglès, en el marc de les Gales 2006, els joves podran assistir al concert de Burman Flash. L’itinerari 
del servei d’autobús circularà per: Santa Coloma, Brunyola, Amer, la  
Cellera de Ter, Sant Julià de Llor, Bonmatí i Osor. 
Els joves que vulguin utilitzar el Bus de la Festa tenen temps fins el dissabte 2 a les dues del migdia per 
fer la inscripció. Font Diari de Girona 
 
Sarrià rep un ajut de 6.700 euros per desenvolupar el pla local de joventut. 
Els dos projectes presentats pel pla local de joventut de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, Joves + Salut i el 
Punt Infojove, han rebut una subvenció de la Generalitat de 6.700 euros. Els projectes rebran 4.500 
euros, i 2.200 euros seran destinats a la millora i el condicionament d'espais de la població que són 
utilitzats per joves. 
El projecte Joves + Salut té per objectiu potenciar actituds positives per assolir hàbits saludables. El 
repte de Punt Infojove és esdevenir el punt d'informació, assessorament i orientació per als joves 
(habitatge, món laboral, oci...), fomentant la promoció de valors i la participació. Font El Punt 
 
 
 

FEM XARXA!!! 
Bus de la Festa a la Selva. Adjunt us fem arribar informació sobre el servei de Bus de la Festa 
pels concerts del dia 2/9/2006: Habeas Corpus + Net Flanders,  (Arbúcies), Kiko Veneno+Rauxa 
(Vidreres), Burman Flash (Anglès).Les inscripcions es poden fer a www.selva.cat/busfesta  
L’activitat consisteix en un bus que recull als joves d’alguns municipis de la comarca de la Selva en uns 
punts ja determinats de tota la comarca i els porta a la festa major del pobles que han col·laborat en el 
projecte (està pensat per assistir als concerts del divendres o dissabte a la nit). Durant el recorregut hi 
ha un agent de salut o responsable del viatge que informa els joves de determinats temes de salut i 
hàbits saludables. En el concert hi ha una paradeta anomenada "Paradeta de la Festa" amb entitats que 
treballen temes de salut i on reparteixen informació. Per fer-ho més atractiu per als joves es porta a 
terme un joc en el bus i un altre a la festa, on els participants han de respondre una preguntes o passar 
unes proves relacionades en temes de prevenció de drogues i accidents. Al final dels jocs aconsegueixen 
obsequis o consumicions sense alcohol gratuïtes. Finalment el bus retorna als nois i noies a cada un dels 
punts de recollida. 
 

PUBLICITAT JOVE 
Palamós Terramar de 2006. Des de l’Ajuntament de Palamós ens complau informar-vos que el 
cap de setmana del 16 i 17 de setembre de 2006 tindrà lloc la segona edició del festival marítim 
“Palamós, Terra de Mar”. 
Durant aquestes jornades bots a rem, llaguts, veles de tot tipus i embarcacions a motor navegaran per 
la nostra badia amb l’objectiu de retre un homenatge a les embarcacions, grans i petites, que han sabut 
superar el temps i les modes. 
Com la primera edició, aquesta vol ser també un reconeixement a la gent que fa possible mantenir els 
nostres referents culturals vinculats a la mar, els autèntics protagonistes d’aquestes diades. 



I com que volem que aquest festival i el seu missatge arribi a tothom, trobarem també tot un plegat 
d’activitats en terra que ens aproparan a la mar des de les dimensions culturals, gastronòmiques, 
lúdiques, esportives... 
Volem, necessitem, el vostre compromís per fer d’aquest “Palamós, Terra de Mar” una gran festa dels 
que estimem la mar, aquesta costa i la seva gent. Per això us demanem la vostra participació en una 
experiència que de ben segur us farà gaudir d’aquesta terra de mar. 
Desitjant poder tornar a saludar-vos ben aviat, rebeu una salutació ben cordial, 
 
M. Teresa Ferrés i Àvila 
Alcaldessa 

 

PALAMÓS 
T E R R A MA R DE 

2006 
1 6 - 1 7 - S E T E M B R E 

P ROG R AMA D I S S A B T E 1 6 
ARRIBADA I RECEPCIÓ D’EMBARCACIONS 

TRADICIONALS I CLÀSSIQUES 
Formalització d´inscripcions, acreditacions i informació. 

9.30 a 11.00 
Esplanada del port, davant del Museu de la Pesca 

La Mar d’Amics i Museu de la Pesca 

ESMORZAR 
Cafè i pastes per als participants en el Terra de Mar. 

10.00 
Esplanada del port, davant del Museu de la Pesca 

La Mar d’Amics 

INICI DE LES VISITES GUIADES 
A EMBARCACIONS D’ESTAMENTS 

OFICIALS I DE PESCA. Possibilitat de visitar les embarcacions 
de treball del port de Palamós i altres embarcacions 

visitants: pailebot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona, 
remolcador d’altura Punta Mayor de Salvament Marítim, 

llanxa ràpida de la Guàrdia Civil del Mar, Far de Barcelona del 
Consorci El Far, embarcacions de pesca de la Confraria de Palamós... 

11.30 a 13.30 
Port de Palamós 

Amics del Museu, Confraria de Pescadors de Palamós i 
Museu de la Pesca i Ajuntament de Palamós 

SORTIDA I DESFILADA DE PRESENTACIÓ 
D’EMBARCACIONS TRADICIONALS 

I CLÀSSIQUES. Una a una totes les embarcacions participants a la 
IX Trobada d’Embarcacions Tradicionals Terra de Mar, aniran navegant per davant 

de la punta del Deva i el moll de ponent mentre es comentaran les característiques 
i la història de cada una d’elles. 

11.00 a 12.00 
A la punta del Deva, al moll de ponent 

La Mar d’Amics i Museu de la Pesca 

OBERTURA DELS ESTANDS OFICIALS, 
BOTIGUES, JORNADA DE PORTES OBERTES 

AL MUSEU DE LA PESCA + EXPOSICIÓ 
DE BARQUES EN SEC 



10.30 
Esplanada del port, davant del Museu de la Pesca 

General Nàutic i Museu de la Pesca 

TALLER DE PESCA RESPONSABLE 
Mitjançant un joc de captura de peix es donaran a conèixer 

el problema de la sobrepesca, les talles mínimes… 
11.00 a 11.30 

Al costat del Museu de la Pesca 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims i Museu de la Pesca 

TALLER DE PESCA AMB CANYA 
Taller conduït per pescadors que ens ensenyaran aquesta 

pràctica de llarga tradició a la nostra costa. 
Al costat del Museu de la Pesca Museu de la Pesca 

+ TALLER DE NUSOS MARINERS 
Aprèn tot el relacionat amb els diferents tipus de nusos 

i la confecció d’alguns d’ells de la mà de pescadors de Palamós. 

LLIURAMENT DE BASES PER AL 
CONCURS FOTOGRÀFIC TERRA DE MAR 

Es desenvoluparà durant tot el dia.Temes relacionats 
amb les activitats del Terra de Mar. 

Esplanada del port, davant del Museu de la Pesca 
Cineclub Badia de Palamós i Museu de la Pesca 

LLEGENDA: HORA LLOC ORGANITZA 
Amb inscripció prèvia al Museu de la Pesca. 

 

 
Altres webs d’informació d’activitats: 
 
http://www.zonajove.info 
http://www.gironit.com 
http://www.mogudagironina.com 
http://www.plaestanyjove.org 
 
 

Edita: 
Coordinació territorial de Joventut a Girona 

Tel. Contacte 972 41 29 99 (Servei d’informació juvenil) 
e-mail: joventut.girona.presidencia@gencat.net 

 
 
 


