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Gracies, Sant PoI, per la
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[ives que celebreu.
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el qUal sempre hi' ha uns pactes.
amb prestacions i. contrapresta-

cions entre- les e~titats que els
siguen.
D'altra banda, a la junta directiva del PSP sabem perfectament que el Patronat no és l'única
sala de teatre que hi ha a Premia,
malgrat que ens agrada que se'ns
reconegui l'esfor<;:per mantenir
una programació for<;:aestable durant tota la temporada de setembre a julio!.
.
1 per acabar, volem comentar
.

que són fmit de les limitacions
de la comunicació esporadica que
hi ha entre el Patronat i aquest
diari. / FRANCESC MARTÍNEZ. President de la Junta Directiva del Patrnnat
Social Premianenc. Premia de Mar (Maresme).
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Per que CaleHa ha de ser
düerent?

. Quana tot
-

arreu

eixamplen

les voreres, a Calella les traiem.
És el cas de la que anava de
que en la informació esmentada - l'estació al pas a nivell. Si la dehi ha altres petites imprecisions cisió va ser presa durant el mandat

que ara no vénen al casoSuposem
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sembla prou valid,Ja que a pobles
veins CQmArenys de Mar, Premia
de Maro Vilassár de Mar hi ha
passos per sobrelavia per poder
accedir a la zona de platges. D'aquesta manera han,deixat mig poseria el moment d'esmenar tots ble,
des del carrer Angel Guirnera
els errors i restituir-la, -ja que la fins al carrer Sant Pere, sense
vorera que queda té uns 50 cen- el seu accés natural al mar. '
tímeties d'amplada. CQm que no
Finalment, no entenc gens el
permet el pas a "tothom,la gent canvi de direcció que han sofert
passa pel mig del carrer i quan els carrers Anselm Clavé i Jovara,
algú prengni malla responsabilitat ja que ha peIjudicat l'accés amb
sera seva.
.vehic1e a la zona marítima -al
També em preocupa un altre passeig, a -l'aparcament de l'escanvi ímportant: tota la vida, els .tació i al cementiri-, on ara novems que viuen entre el carrer més se'n pot sortir i abans s'hi
Cervantes i el carrer Amadeu pas- entrava i se'n sortia.
saven per l'estació per anar al
L'Ajuntament sempre es treu
mar i al cementiri. Ara, des que les puces del damunt dient -que
es va fer l'aparcament, no s'hi esta prevista la construccióde paspot passar. Utilitzar l'excusa que- sos subterranis per solucionar,
la Renfe no ho permet no em així, els problemes d'accés a les
platges. Estem cansats -fa méi;
de dos anys que ens diuen el mateix- de sentÍ¡:allo que esta previst i els vems exigimuna resposta
rapida que permeti l'accés lJiure
a les platges pels llocs on sempre
havíem passat, ja que és inconcebible que l'Ajuntament, en
comptes de facilitar-hi el pas, es
dediqui a posar.~.
barreres a la. platja
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Els textos tramesos a aquesta secció han de ser breus. T'mdran prioritat els que no excedeixin de 20
ratlles mecanografiades. L'original ha .de venir signa! i és imprescindible que hi figurín el domicili, el
telefon i el número de DNI o passaport de l'autor.!,!o 'es publicaran cartes signades amb pseudonims
ni amb iniciais. El Pun! es'reserva el dret de publicar les comunicacions trameses, i el de resumir-les
quan ho consideri oportú.
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Fira Altematiya-

A principi de mes vaig veure
un cartell que anunciava la tercera
Fira Alternativa a Sant PoI de
Mar, que se celebrava els dies
15, 16 i 17 d'agost. El programa
inclola conferencies, música, animació, organitzacions i coHectius
.per la pau, la solidÍlritat i l'ecologia, artesans, productes naturals, medicines complementaries... Realment era una bona alternativa al classic 15 d'agost. Hi
vam anar a fer una volta i no
vam ser els únics. La fira estava
molt animada, les experiencies
eren d'allo més interessants (Taichj, Reiki, massatges, sanacions...). Ellloc era increiblement
agradable; tant que ens hi vam
quedar a sopar i hi vam tornár
també l'endema, el dia 16, amb
més amics, i encara el 17, també.
Realment ha estat un cap de
setmana alternatiu, i tot gracies
a un grup de gent que han fet
possibledur a terme aquesta iHusió. Gracies als organitzadors.
Compteu amb el nostre suport
per a les properes fires alterna-

Plega un nedador d'elit
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