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LA VARIANT DE CELRÀ

L'«EFECTE CASADESUS»

L'alcalde de Celrà, Jaume
Bossacoma, diu que la variant s'ha
de poder utilitzar sempre i no
només de cap de setmana, però els
dissabtes i els diumenges hauria de
ser obligatori passar-hi.

Eudald Casadesús, alcalde electe de
Ripoll, comenta en una entrevista
que estava convençut que CiU seria
la llista més votada a la població,
però no esperava que trauria
majoria absoluta.

I LA VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I
El president de la Generalitat, Jordi Pujol,
va ser ahir a la tarda a Riudellots de
la Selva per posar la primera pedra del
futur centre d'integració social que l'entitat Mifas construirà a la població, amb

capacitat per a quaranta persones. Pujol,
que es va interessar per la situació del
poble, va assegurar que Catalunya, a part
de ser un país competitiu en la indústria,
també ha de ser «humanitari». El pre-

sident de la Generalitat també va posar
la primera pedra de la futura fàbrica
de l'empresa d'embalatge Comexi, va
inaugurar la fàbrica de ciment Cimencat
i la millora de la plaça de l'església.

Pujol col·loca la primera pedra del ftitur
centre d'integració de Mifas, a Riudellots
Donarà assistència a quaranta persones i I També va donar inici a les obres de Comexi
disposarà de tres sales de teràpia ocupacional i va inaugurar una plaça i la fàbrica Cimencat
DAVID BRUGUÉ

• Riudellots de la Selva.— Segons va explicar el president de
Mifas, Pere Tubert, el centre de
Riudellots és fruit de la necessitat
d'ampliar el que l'entitat té a Girona. Així, una vegada aquest entri
en servei, a principi de. l'any vinent, un total de quaranta persones podran rebre-hi assistència.
Segons Tubert, el centre estarà
dedicat a la prevenció, l'atenció
i el tractament social per afavorir
i facilitar la integració de determinats col·lectius a la societat. L'equipament assistencial disposarà,
entre d'altres, de tres sales per
a teràpia ocupacional, una de rehabilitació i un despatx polivalent.
És previst que més endavant es
construeixi una pista poliesportiva
descoberta i una piscina. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser l'encarregat de posar
la primera pedra del nou centre.
Durant el seu discurs. Pujol va
assegurar que Catalunya ha de
ser un país competitiu quant a
indústries i economia, però que
també ha de ser un país «humà»,
i que és molt lloable l'actuació
d'entitats com Mifas, que «ha
adoptat una actitud reivindicativa,
però molt constructiva».
Pujol també es va desplaçar al
polígon industrial de la població,
on va posar la primera pedra de
l'empresa de maquinària d'embalatge Comexi i va inaugurar Ja
fàbrica de ciments Cimencat, en
la qual s'ha dut a terme una inversió de 400 milions de pessetes.
La fàbrica donarà feina a una
trentena de treballadors i té previst vendre 50.000 tones de ciment
fins a final d'any.
Pujol va fer referència a les
empreses dient que «aquestes són
del tipus que necessita Catalunya:
competitives, amb visió de futur

Pujol saludant un dels membres de Mifas abans de posar la primera pedra del centre de dia. Foto: LLUÍS ROMERO.
i entusiastes» i que, a més, són
representatives de l'economia
productiva. Segons va dir, els països que tenen empreses d'aquest
tipus són els que «van bé i tiren
endavant».
Abans, però, el President va
visitar l'ajuntament de Riudellots,
on es va interessar per la situació
de la població i va mantenir una
animada conversa amb el delegat
de la Generalitat a Girona, Xavier
Soy; l'alcalde, Josep Micaló; el
president de la Diputació, Pere
Macies, a més d'altres alcaldes
de pobles veïns. Micaló va destacar la funció del polígon industrial com a generador de llocs

de treball i va assegurar que en
aquests moments ja hi ha instal·lades més de sekanta empreses. La
comitiva es va dirigir, llavors, a

la plaça de l'església per tal d'inaugurar les obres que s'hi han
dut a terme.
(Més informació a la plana 2L)

FRANQUÍCIES
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I Girona.— Jordi Pujol -va admetre ahir a Girona que el resultat
obtingut per la coalició de CiU
en les eleccions municipals a Girona ha estat dolent, «com és públic i notori», i que cal fer una
anàlisi de la situació i reflexionar
per veure quines n'han estat les
causes. «Quan uns resultats són
dolents, com és el cas de Girona,
vol dir que alguna cosa no funciona i que s'ha de fer una reflexió,
que s'ha d'analitzar i d'estudiar
i prendre aquelles mesures que
siguin necessàries», va dir el president de la Generahtat. Pujol,
no obstant això, va opinar que,
tret d'aquest resultat puntual i
«d'alguns altres», CiU manté el
pes polític als principals òrgans
territorials. «Hem revalidat la majoria absoluta a la Diputació de
Girona i també als vuit consells
comarcals de la demarcació. Això
vol dir que hem aguantat bé i
que CiU no ha reculat tant com
s'està dient arreu.» Jordi Pujol
considera que haver perdut les
eleccions a Barcelona i en altres
llocs, com Girona, ha portat a
dir que la coalició ha perdut les
eleccions, però insisteix que només s'han perdut un 3% dels vots
i que, en el conjunt de Catalunya,
CiU continua estan present amb
uns índexs molts similars als que
tenia abans del 28 de maig. «Jo
contemplo el panorama d'acord
amb el que són els números i
amb tranquil·litat d'esperit i sense
cap mena de nerviosisme, la qual
cosa no vol dir no haguem de
reflexionar. Els resultats continuen sent alts, però aquestes eleccions han estat un cop d'atenció.»
(Més informació, plana 21.)
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Estades curtes o llargues.

BENVOLGUTS PARES:

Àmplies habitacions amb
bany, terrassa, televisió i

i Si el seu fill presenta algun d'aquests problemes...
PROBLEMES ESCOLARS
•
•
•
•

Baixos rendiments injustificats.
Escàs interès per i'estudi.
Bioquelos nerviosos davant exàmens.
Conflictes d'integracifi.

• Introvemt.

*

'"sociable

.inscrigui'l a les nostres
COLÒNIES D'ESTIU!

telèfon.

ESTIU 95 - JULIOL i SETEMBRE
INTENSIUS
• 4 hores diàries de dilluns a dijous
- migdies: 1 hora i mitja diària de dilluns a divendres
• nens - recuperació - adults
2 hores diàries de dilluns a dijous

INICI CURS: dilluns 3 de juliol
MATRÍCULA OBERTA
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secretaria: de dilluns a divendres de les 9 h a les 12,30 h
' i de les 15,30 ha les 20,30 h
Gran Via Jaume I, 8 GIRONA TEL. 20 04 06

Assistència les 24 hores.
Ambient i cuina familiar.
Diverses

activitats.

Preu des de 125.000
ptes./mes.
Informació:
Tel. 3719 28 - 36 50 49

Camí de les Cabres, 45
LLORET DE MAR

