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CONSIDERA QUE S'HA INCOMPLERT LA LLEI

L'EXALCALDE DE CONVERGÈNCIA VA MORIR AHIR A CAUSA D'UNA LLARGA MALALTIA

Mifas diu que la nova
Santa Coloma decreta un dia
de dol per la mort de Muntané seu de l'escola
Va ocupar el càrrec del 93 al 95 i també va ser diputat provincial
PILI TURON

enterrat avui, a dos quarts d' 11 del
matí, a l'església de Santa Coloma.
D El que va ser alcalde de Santa Co^
Jordi Muntané va ocupar l'alloma de Farners per CiU entre caldia de Santa Coloma entre 1993
1993 i 1995, Jordi Muntané i Font i 1995, però va iniciar la seva vin(a punt de complir 54 anys), va culació amb la política municipal
morir ahir com a conseqüència el 1983. Des d'aquest any i fins al
d'una llarga malaltia. La seva mort 1991, Muntané va ser regidor d'esva provocar mostres de condol en ports i entre ell991 i el 1993 va ser
tots els àmbits de la població, que tinent d'alcalde i regidor d'Hisenl'Ajuntament va recollir decretant da. A part de les seves tasques muel dia d'avui com a dia de dol mu- nicipals, Jordi Muntané també va
nicipal. En senyal d'aquest fet, el ser diputat de l'àrea d'Esports a
municipi manté la seva bandera la Diputació de Girona. La seva
local a mitja asta. Muntané serà vinculació amb l'esport, i espeSANTA COLOMA DE FARNERS

cialment amb el futbol, ha estat un
altre dels trets característics de la
seva trajectòria. Concretament, va
presidir el Centre d'Esports Farners entre 1989 i 1991. En l'últim
any, Jordi Muntené era el president
de l'Assemblea local de la Creu
Roja.
Militant de Convergència, Jordi Muntané va ser després del franquisme (entre el 1976 i 1977) un
dels cofundadors del grup de CiU
a Santa Coloma. A més, també va
ser president comarcal del partit a
la Selva interior.

d'adults de Figueres
no és accessible
DdeG

D L'associació Minusvàlids Físics associats (Mifas) de l'Alt
Empordà ha sol·licitat l'anul·lació de l'acord adoptat per l'Ajuntament de Figueres per establir la seu del Centre de Formació d'Adults a l'antiga
parròquia del Bon Pastor.
Mifas considera que aquest

centre no compleix la llei d'accessibilitat i les normatives de seguretat. Segons aquesta associació,
l'acord d'establir la seu de l'Escola de Formació d'Adults en aquest
edifici ha de ser declarat nul perquè vulnera drets constitucionals
com el dret a la igualtat o a l'educació. Mifas també considera que
l'acord no ha tingut en compte la
normativa del Parlament de Catalunya en matèria de supressió de
barreres arquitectòniques.

Medi Ambient
destina 70 milions al
passeig d'Empúries
de l'Escala
D L'ESCALA- El Múiisteri de Medi
Ambient destinarà un total de
70 milions de pessetes en reparar el passeig d'Empúries de
l'Escala. Aquesta partida està
contemplada dins dels pressupostos generals de l'Estat aprovat pel 99 i que s'han fet públics
recentment.
Aquest passeig va ser construït l'any 1992, coincidint amb
la celebració dels Jocs Olímpics
de Barcelona. L'Escala va ser la
població encarregada de rebre
la flama olímpica i per aquest
motiu es va preveure la construcció del passeig d'Empúries.
Durant els sis anys que han passat des de llavors, el passeig ha
patit nombrosos danys materials considerables i actualment
es troba en força mal estat. La
millora d'aquesta obra olímpica ha estat un dels temes polèmics de l'Escala els darrers mesos i fins que Medi Ambient va
anunciar que l'arreglaria, CVILÀ

Les obres del sector
hoteler de Lloret es
faran amb tres anys
menys del previst

FIGUERES 89.4 FM

D LLORET DE MAR.- El ple d'aquest
dijous de Lloret de Mar aprovarà l'adjudicació de les obres
d'urbanització de la zona oest
de la riera de Lloret, amb un
pressupost de prop de 248 milions de pessetes. La intenció
inicial de l'Ajuntament era dur
a terme les obres en uns 4 anys,
fet que no va agradar al col·lectiu d'hotelers de la zona, que
apleguen en total entre 15 i
17.000 places hoteleres. Els hotelers van proposar al consistori que fessin una operació de
crèdit i ells mateixos es farien
càrrec dels prop de 22 milions
de pessetes d'interessos que representaria poder tenir enllestides les obres abans de l'estiu.
El projecte contempla la millora de prop de 6 carrers, on es
concentra la major part de zona
hotelera del municipi.JORDi CAUPENA
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