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Dues corals s’uneixen
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La Fundació Vila Casas
instal·larà entre 14 i 20 noves escultures a la part superior de l’enjardinament que encercla el dipòsit d’aigua modernista, la Torre
de Can Mario, per ampliar l’actual Parc d’Escultures a l’aire lliure de
la plaça de Can Mario, el qual ja
compta amb 13 escultures realitzades per autors empordanesos.

L’Ajuntament de Begur reparteix
aquesta setmana els lots de Nadal
per als jubilats i pensionistes. En
total repartirà 800 lots aproximadament, una tradició que l’ajuntament de Begur fa més de 30
anys que realitza les persones jubilades, pensionistes, majors de 65
anys i vidus/vídues empadronats
a Begur i a Esclanyà.
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Posaran més escultures
al jardí de Can Mario
La Coral el Progrés i l’Escàlem
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Coral s’han solidaritzat amb la
Marató de TV3 i aquest dissabte,
totes dues varen fer un concert
amb peces del seus repertoris, en
especial nadales, pel carrer Major
de Palamós. La cloenda es va fer a
l’Església un cop acabada la missa i després davant l’Ajuntament.
Entre cançons, membres de les corals van passar una panera i els diners es van destinar a la Marató.

Corçà L’escola El Rodonell fa una Cantada de Nadales i recapta 600 euros per la Mar

 Aquest divendres, l’escola El Rodonell de Corçà va celebrar una Cantada de Nadales de l’escola a la sala municipal de Corçà. A l'
alumnes i els mestres van cantar És un desig, de Josep Thió, per tal de felicitar el Nadal a totes les famílies del poble. En acabar la
dolça i tot els diners recollits, 600 euros, van anar a benefici de La Marató de TV3.

