IGIRONA

I SALT

Traslladaran el dipòsit
de vehicles a un nou
espai situat a les
antigues casernes

L'Ajuntament ajorna
la col.locació de les
pilones que havien
d'anar al carrer Major

Els càmpings volen
que els municipis no
donin permisos per
realitzar acampades

(Pàg.5)

(Pàg.4)

• RIUDELLOTS DE LA SELVA

GIRONA

LA GARROTXA

(Pàg.9)

El nombre de societats
inscrites al Registre
Mercantil ha baixat
un 29%finsal juliol

Mifas obrirà un nou
centre per facilitar la
integració laboral als
disminmts físics

{Pàg. 12)

(Pàg.23)
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COMARQUES

(Pàg. 8)

L'alcalde de l'Escala nega que
el nou cadastre beneficiï ningú

Ahir es va inaugurar el desdoblament de la C-251 entre Maçanet i Vidreres

El traçat de l'autopista de Palafolls
a Lloret ja està a exposició pública
• El nou vial,
vial. que
aue solucionarà els accessos • La carretera C-251 s'ha desdoblat a tres
a la Costa Brava sud, es preveu que es
carrils per cada sentit i farà mésfluidel
liciti en un termini màxim de deu mesos trànsit a la zona centre del litoral gironí
(Pàg.7)

Rafael
Bruguera,
alcalde de
l'Escala.
ÀNGELREYNAL

L'Escala.- L'alcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, va assegurar ahir que el 64 per cent dels
veïns de la població pagaran menys l'any vinent
en concepte de valor cadastral. L'alcalde va desmentir també que en el procés de revisió del
cadastre hi hagi hagut cap tipus d'irregularitat i
s'hagi beneficiat ningú, sortint al pas de les acusacions fetes per alguns veïns afectats.
COMARQUES

(Pàg. 6)

La xarxa de depuradores de la
Costa Brava rep 12.600 milions
Girona.- El Consorci de la Costa Brava invertirà uns 12.600 milions de pessetes entre 1994 i
1998 en la xarxa de depuradores d'aigües residuals del litoral gironí, i les actuacions afectaran
im total de 27 municipis. Es construiran noves
plantes a Blanes, Castelló d'Empúries, Llançà,
l'Escala, Palau-saverdera, Pals, Sant Pere Pescador i Torroella de Montgrí.
ESPORTS

(Pàg.33)

El gerent del Palamós dimiteix
en desacord amb el president
Palamós.- El gerent del Palamós CF, Josep
Jubert, va presentar ahir la seva dimissió al
president del club, Joaquim Corominas, perquè
està en desacord amb la manera de dirigir l'entitat que té el president en diversos aspectes,
sobretot l'econòmic. Jubert diu que dimitir és la
manera de mantenir-se fidel a \es seves idees.
SOCIETAT

(Pàg.42)

La Generalitat pretén ampliar
el desplegament dels Mossos
Sant Fehu de Guíxols.- La Generafitat preveu ampliar el desplegament dels Mossos
donant continuïtat a la iniciativa que aquest
estiu s'ha pres a la Costa Brava. El director general de seguretat ciutadana, Xavier Pomes, va
dir que la col·laboració amb els ajuntaments
avigmentarà quan es disposi de més efectius.

AVUI 44 PAGINES

Girona des del cel: fotografia aèria de
Port de la Selva

PEP IGLESIAS

El desdoblament de la carretera C-251 entre Maçanet de la Selva i Vidreres ha entrat en funcionament fa pocs dies.

Al juny es preveia una bona anyada

La producció de vi a
l'Alt Empordà serà
desastrosa si no plou
Figueres.- La producció de vi a l'Alt Empordà
pot disminuir de manera molt important respecte a
l'any passat si es manté la sequera que està afectant aquesta comarca, segons ha informat el secretari de la denominació d'origen Empordà-Costa
Brava, Josep Costa. El responsable de la denominació ha manifestat que la manca de pluja pot convertir aquesta campanya en «un autèntic desastre»
si no plou en els propers dies. Josep Costa ha explicat també que dm-ant el mes de juny passat es preveia una anyada excel.lent, tant en la quantitat
com en la qualitat de la producció, però que la falta
de pluges «fa que el raïm es quedi petit i que al
final no sigui tan bo».
(Pàg. 8)
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