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Bs amos del Mas de Torrent preveuen tanair
la setmana vinent la compra de l'hotel d'Albons
Tenen la intenció de fer-hi obres immediatament i obrir-lo per Setmana Santa
PURIABARCA

• Albons.— La família Figueras i Empordà
Golf Qub, propietaris de l'hotel Mas de Torrent, preveuen formalitzar, al llarg de la setmana vinent, la compra de l'Albons Calm

Hotel; establiment inaugurat el 1992 però
que ha estat tancat i reobert en diferents
ocasions, sense que hagi aconseguit funcionar
a ple rendiment. L'operació de compra estava
pendent del pronunciament per part dels tri-

bimàls pel que fa a l'execució de la hipoteca
de Banca Catalana, que hi ha sobre l'hotel.
El 2 de novembre, els tribunals van resoldre
el tema a favor de Banca Catalana, entitat
amb la qual s'ha negociat l'operació.

La societat que formen la família Figueras i Empordà Golf
Club va començar a negociar la
compra de l'Albons Calm Hotel
a finals de 1997, després de cinc
anys d'intents infructuosos per
part de diferents propietaris de
tirar endavant les instal·lacions.
El procés judicial pendent que
hi havia en relació amb l'execució de la hipoteca, que és de
120 milions de pessetes, va retardar les negociacions, però ara
ja no hi ha cap impediment de
tipus legal per formalitzar l'operació. Els nous propietaris de
l'hotel tenen previst començar
a fer-hi obres de manera immediata i poder reobrir l'establiment per Setmana Santa de
1999.
Una dura trttiectòria
L'hotel va ser inaugurat el
1992 i, poc després, els propietaris, Marçal Ginesta i Maria
Rosa Bagué, el van tancar. L'hotel va ser construït perquè fos
un lloc de repòs i aïUanlent. L'establiment va ser inaugurat amb
una trentena d'habitacions i diferents instal·lacions d'oci. El
projecte havia estat redactat per
l'equip d'arquitectes format per
Rafael Aranda, Carme Pigem i
Ramon Vilalta. Els arquitectes
van plantejar l'edifici, instal·lat
dalt d'un turó, com una «clara
adaptació a la topografia de la
zona».
El 1995, una societat barcelonina se'n va fer càrrec, i es

Una imatge de l'exterior de l'Albons Calm Hotel, situat en un turó d'Albons. Foto: LLUÍS SERRAT.

va proposar potenciar, especialment, el restaurant del complex
i les instal·lacions com a centre
de salut. Aproximadament un
any després, l'establiment es va
adherir a la cadena d'àmbit gironí Blau Verd i a la d'hotels,
independents Hotusa, d'àmbit
internacional. Entre 1995 i principi d'aquest any, l'hotel va fun-

cionar, amb més o menys èxit,
però, finalment, va tancar les
portes. Posteriorment, van circular rumors que l'establiment
podria.ser adquirit per convertir-lo en una casa de cites de
luxe gestionada per una empresa, però això va ser desmentit
enèrgicament pels propietaris
del Mas de Torrent.

L'experiència de l'empresa
que gestiona el Mas de Torrent
—que, més endavant, es farà càrrec de l'hostatgeria de Sant Sebastià, a Llàfranc, on actualment
es fan obres—, fa pensar al sector
turístic gironí que l'Albons Calm
Hotel podrà funcionar, finalment, amb continuïtat i amb
garanties.

Els minusvàlids
disposaran el 2001
d'un autocar adaptat
per anar fins a Lleida
M.CABRUJA

• Girona.— Les persones amb
cadira de rodes disposai-an d'un
autocar adaptat abans del 31 de
desembre de l'any 2001 per anar
a Lleida, i fins que no disposin
d'aquest vehicle podran fer
aquest recorregut amb furgoneta o taxi pel mateix preu que
costa l'autocar, segons el coni-.
promís al qual ha arribat l'empresa Eix-Bus amb les associacions Mifas i Aspid. Per fer el
trajecte amb un vehicle adaptat,
s'ha de sol·licitar a l'empresa
amb 48 hores d'antelació.
El protocol que han signat
l'empresa, les dues associacions
i la direcció general de Ports
i Transports comporta una solució provisional per aquesta
mancança i una solució definitiva a més llarg termini. «A Europa s'estan assentant les bas'es
de com han de ser els autobusos
•adaptats, i l'empresa s'ha compromès que si el 31 de desembre
del 2000 encara no s'han establert aquestes bases, en un termini d'un any es disposarà igualment d'un autobús adaptat», va
explicar el president de Mifas,
Pere Tubert.
A l'associació Mifas hi ha 162
persones que han d'anar amb
cadira de rodes, algunes de les
quals han volgut fer ús del servei
regular de transport de viatgers
Girona-Lleida per l'eix transversal, però no han pogut, ja que
no hi ha cap autobús que estigui
adaptat.
Quan es va posar en marxa
el nou servei, les dues associacions van fer una reclamació,
on es posava de manifest que
les persones amb cadira de rodes
no podien fer ús del servei, i
a partir d'aquesta queixa es va
crear una taula de negociacions,
que ha portat a la signatura del
protocol.

POLÍTICA

URBANISME

L'Ajuntament de Palamós estudia
UPI de Palamós es debat entre una
traslladar el mercat setmanal fora important crisi interna i la ruptura amb CDC
de l'avinguda Catalunya
Un sector d'Unió, obert a dialogar amb CDC per evitar el trencament
. Es connectarà l'avinguda amb la variant
JOANTRILLAS

• Palamós.— L'Ajuntament de
Palamós està estudiant la possibilitat de traslladar fora de l'avinguda Catalunya el mercat setmanal, que se celebra dimarts
i dissabte —aquest últim només
amb marxants de fruita—, després que aquest vial s'hagi convertit en un dels principals eixos
de comunicació i creixement urbanístic de la població. L'alcalde,
Jordi Pallí, ha explicat que l'enllaç dél'avinguda Catalunya amb
la variant, que s'executarà properament i que tindrà un cost
d'uns cent milions de pessetes,
ha estat determinant per començar a valorar la possibilitat del
seu trasllat. «La variant es.convertirà en una via d'entrada important per a la població i pensem que no seria convenient que

dos dies per setmana, un d'ells
parcialment, estigués tancada al
trànsit rodat», va destacar Pallí.
En aquest sentit, Pallí ha explicat
que s'han mantingut els primers
contactes amb els marxants.
«Amb tot, el trasllat es farà a
prop, en un dels carrers paral·lels
a l'avinguda», va dir Pallí. L'enllaç del nucU de Palamós amb
la variant és una assignatura pendent i ara, segons Pallí, es podrà
portar a terme dotant la població
d'una entrada més digna pel que
fa els enllaços.
La Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques finançarà totalment la construcció
d'un giratori, un pont que salvarà
la riera Aubi, i l'obertura d'un
nou carrer que haurà de con-'
nectar-ho amb l'avinguda Catalunya.

Punt, El, 1998-11-28, p. 14.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

JOANTRILLAS

H Palamós.— Unió Palamosina
Independent (UPI), que governa amb CDC a l'Ajuntament de
Palamós, està dividida i presenta
greus problemes interns i de lideratge, segons han assegurat
fonts properes a l'agrupació d'independents. Les discrepàncies
vindrien, en part, per l'enfrontament entre el cap de llista,
Lluís Puig, i Albert Colomer, que
és el responsable de l'àrea de
Turisme. Pel que fa a. la crisi
entre UPI i CDC, els democratacristians van donar ahir per
trencades les relacions amb Convergència, que oferia obrir un
període de reflexió de dos dies,
i van manifestar que volien sortir
de l'equip de govern. Segons ha
pogut saber aquest diari, dos regidors d'UPI van intentar ahir
«suavitzar» la polèmica amb el
seu soci de govern, CDC, i, en

una reunió a porta tancada al
despatx de l'alcalde, on es van
mostrar partidaris de dialogar,
van «matisar» la proposta de
trencament. Segons els dos democratacristians, només s'hauria optat pel trencament si fallaven totes les negociacions. Els
dos regidors, el cap de llista d'UPI, Lluís Puig, i Pere Trijueque,
responsables de les àrees d'Urbatúsme i Serveis, respectivament, estaven disposats ahir a
acceptar el període de reflexió
proposat per CDC i iniciar noves
reuiúons. Él president local d'Unió, Josep Radresa, però, va afirmar, segons aquestes mateixes
fonts, que s'havià acabat el temps
de la negociació i que ara calia
aplicar el que havia aprovat l'assemblea, és a dir, sortir de l'equip
de govern, en marcada contradicció amb la via d'actuació acceptada per Lluís Puig i Pere

Trijueque.
Segons ha pogut saber aquest
diari, a l'assemblea d'Unió hi
va ser present Josep Enric Millo,
president de la Intercomarcal
d'Unió Democràtica de Catalu-.
nya a Girona, el qual podria ser
un dels defensors del trencament. Millo ahir ho va negar
i va assenylar que hi va assistir
només com a convidat, sense intervenir-hi. El posicionament
púbhc dels diferents grups a l'oposició a l'Ajuntament de Palamós —PSC, ERC, PP, IC-EV
i un regidor no adscrit— podria
fer pensar-a UPI que CDC ho
tindria relativament fàcil per
aconseguir una majoria estable
per governar fins a la celet)ració
de les properes eleccions municipals, que tindran lloc a mitjan
any vinent. Ahir aquest diari no
va poder contactar amb Josep
Radresa, president local d'Unió.

