CALONGE

El Col·lectiu Calongí de
Progrés acusa l'alcalde
de defensar interessos
privats i no els públics
: -.

Salvem Castell creu
que cal tomar a sortir
al carrer perquè es
protegeixi la zona
(Pàg. 10)

ÍPàg.6)

FUTBOL

GIRONA

• STA. COLOMA DE FARNERS

PALAMÓS

L'Associació de
comerciants regalarà
des de 11 d'abril valsdescompte de gasolina

EljutjatsocialSes
queda sense magistrat
titular un any després
de la seva creació • '

(Pàg. 13)

(Pàg. 15)

El Girona B qualifica
d'irresponsable
l'actuació dels
directius del Tossa
:

:

(Pàg.311
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COMARQUES

(Pàg. 9)

Una cadena reobre l'aparthotel
de Palamós tancat fa cinc anys

Aquesta xifra va representar el 10 per cent del total de Catalunya

Empreses estrangeres van invertir
45.000 milions a Girona el 1995
Les inversions registrades a Girona han
duplicat en els darrers quatre anys el seu
percentatge amb relació a Catalimya

I Indústria no confia que Comforsa pugui
ser privatitzada aquest any, i no descarta
aliances amb empreses exteriors
(Pàg. 13)

XAVI SUREDA

L'Aparthotel Palamós en el seu estat actual.

Palamós.- L'empresa Sakystes, s.a. reobrirà a
mitjan juny l'Aparthotel Palamós, que va tancar
per fallida ara fa cinc anys. L'empresa, que pertany al grup Serveis d'Hotels i Similars (Serhs),
ha llogat l'immoble per cinc anys a la Caixa de
Pensions i Estalvis de Barcelona. Actualment,
Sakystes està duent a terme les obres d'adequació de l'edifici i obrirà l'equipament a l'estiu per
decidir quina continmtat li dóna.
GIRONA

(Pàg. 4)

L'Ajuntament apuja un 13^%
el preu d'aparcar en zona blava
Girona.- Èl preu de. les tarifes de les zones
blaves de Girona s'apujarà, a partir d'avui, un
13'4 per cent i de les 75 pessetes pujarà a les 85.
Així mateix, el preu perfi-acciómínima passarà
de les 35 a les 40 pessetes. L'Ajuntament de
Girona ha autoritzat a l'empresa Giropark
aquest augment després que diu-ant tres anys
no es modifiquessin les tarifes.
CULTURA

(Pàg.27)

Estudiants de la UdG creen
un premi de narrativa eròtica
Girona.- Un grup d'estudiants de Lletres de
la Universitat de Girona (TJdG) ha convocat el
premi de narrativa eròtica. La llengua elèctrica,
patrocinat per l'iinic sex-shop que hi ha a la ciutat de Girona. El premi, que es lliurarà el dia 22
d'abril, està obert a la participació linicament de
personal de la comunitat universitària, i està
dotat amb un gravat de l'artista Manel Bgyo.
SOCIETAT

(Pàg.39)

Desfan una banda que venia
contractes falsos a immigrants
Girona.- La pohcia ha desarticulat una xarxa
que es dedicava a estafar immigrants man'oquins oferint-los un fals contracte de treball a
canvi de quantitats que oscil.layen entre les cent
i cent quaranta mil pessetes. En l'operació,
s'han detingut al Baix Empordà ties empresaris
relacionats amb l'agricultura i el sector de la
construcció i l'amo d'una assessoria fiscal.
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El tancament del pont de Pedret causa problemes de circulació als accessos nord de Girona.

Les obres de construcció d'una rotonda ai
pont de Pedret provoquen greus retencions
(Pàg. 4)

L'ocupació serà del 100% per Setmana Santa

Vol tenir eixugat el dèficit l'any 2001 •

El Pirineu gironí viu
la millor temporada
d'esquí de la història

Figueres farà aquest
any inversions per
valor de 673 milions

Girona.- Les estacions d'esquí gironines viuen la millor
temporada de la història, segons les dades provisionals de
la Generalitat. Els responsables de les pistes pirinenques
han afirmat que durant la Setmana Santa hi haurà una
ocupació del cent per cent a la zona, tot i que han dit que la
temporada serà bona, però no «excessivament». Les quatre
estacions d'esquí del Pirineu girom' creuen que la temporada és històrica per la quantitat de neu.
(Pàg. 6)

Figueres.- L'equip de govern de F i l e r e s ja ha redactat
el pla d'inversions per aquest any 1996, que contempla un
total de 45 actuacions per un valor global superior als 673
milions de pessetes. Les inversions, que hauran de ser aprovades en el ple de demà, es van presentar ahir conjuntament amb el pla economicofinancer que té com a objectiu
haver eixugat l'any 2001 el dèficit de 840 milions de pessetes que hi havia al final del 1995.
íPàg. 8)
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