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Una vintena de carrers
decideixen fer uns
muntatges lluminosos
per a les festes de Nadal

EI consell comarcal i
alguns ajimtaments
inicien una promoció
turística conjimta

(Pàg. 4J
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L'Ajuntament demana
als veïns que no
aboquin deixalles des
de dalt de la cinglera

(Pàg. 6)
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SOCIETAT

(Pàg.36)

Torroella tindrà el primer refugi
de muntanya per a disminuïts

HOQUEI

HANDBOL

El GEiEG continua
com a líder imbatut
després de superar el
Sant Esteve (28-21)

(Pàg. 8)

El Vila de Blanes perd
davant el Barca (5-0) i
el Shum no pot fer res
ambelLiceo (6-1)
(Pàg.29)

(Pàg. 30)
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Molts gironins van aprofitar la jornada festiva per anar als centres comercials

Les grans superfícies omplen
I La major part del petit i mitjà comerç
de Girona va mantenir ahir tancades
les portes, i preveu fer el mateix demà

i Els comerciants del centre de la ciutat "*
que van obrir els seus establiments van
fer menys vendes que un dia normal
'

„

ÍPàg. 12)

MARTI BATLLE

Els escoltes de Barcelona, al pati de la casa.

Torroella de Montgrí.- Una antiga casa de
guardes forestals de la Generalitat, en ple massís del Montgrí, està essent adaptada com a
refiogi de muntanya per a disminuïts, el primer
que hi haurà a tot l'Estat espanyol. La casa,
abandonada, ha estat recuperada per l'Agrupament Escolta Mare de Déu de Montserrat de
Barcelona, de qui ha sorgit la idea del projecte,
que im cop acabat gestionarà Mifas.
GIRONA

(Pàg. 5}

El nou pàrquing de la Devesa
disposarà d'unes 500 places
Girona.- El nou aparcament que hi haurà al
parc de la Devesa i que estarà situat al costat
del pont de França disposarà de capacitat per a
455 vehicles i 18 autobusos. Aquest aparcament
s'inclou en el projecte del pla d'accessos a Girona
que preveu la creació dé^ més d'un miler de places d'aparcament a diversos espais disuasoris
situats a l'entrada de la ciutat.
COMARQUES

(Pàg.7)

Canalitzar el Ridaura dins de
Platja d'Aro costarà mil milions
Castell-Platja d'Aro.- El projecte de canalització del riu Ridaura des de la carretera de s'Agaró i Castell d'Aro fins al mar costarà uns mil
milions de pessetes. La redacció del projecte
estarà enllestida a principis de l'any vinent i les
obres de canalització podrien començar durant
el 1997, segons ha explicat el responsable de la
Junta d'Aigües a Girona, Enric Moya.
CULTURA

(Pàg. 24)

S'estrena una versió en català
de «Jesús Christ Súper Star»
Santa Cristina d'Aro.- La primera versió
catalana de l'òpera rock Jesús Christ Súper Star
s'estrenarà demà a Santa Cristina d'Aro. La
companyia La Troope de Llagostera ha produït
l'obra, dirigida per Quim Planella, amb la participació de 35 actors gironins. L'espectacle es
representarà en pavellons esportius, degut a les
grans dimensions de la seva escenografia.

AVUI, 36 PAGINES

Suplement EL MOTOR

JORDI RIBOT

Cues de vehicles per accedir al pàrquing det centre comercial Girocentre, ahir al matí.

Atura el projecte per massa ambiciós

L'alcalde de la Bisbal
diu que es van desviar
ajuts del Mundial
La Bisbal d'Empordà.- L'alcalde de la Bisbal,
Ramon Romaguera, ha explicat que «les obres de
l'antic edifici del cinema Mundial s'han basat en
subvencions que quan han arribat s'han desviat a
a altres pagaments més immediats». Romaguera
va anunciar la setmana passada que les obres d'aquest edifici, que havia de ser una sala polivalent,
quedaven aturades per «obrir \m període de reflexió» sobre el ftitur de l'equipament. L'alcalde, que
considera que el projecte era «massa ambiciós», ha
afirmat que per acabar-lo caldria invertir el mateix
que sha invertit fins ara i que, a més, les instal·lacions serien massa cares de mantenir.
(Pàg. 8)
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