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MEDI AMBIENT

INFRAESTBUCTURES

Fan un giratori a la
conflictiva cruïlla d'accés al
pont de Sant Pere Pescador
I Sant Pere Pescador.^ La Diputació de Girona està construint un giratori per resoldre
els problemes de trànsit que es
produeixen, sobretot a l'estiu, a
la cruïlla entre les carreteres de
l'Armentera i Sant Martí d'Empúries, a Sant Pere Pescador.
Aquest encreuament és el que
dóna accés al pont de Sant Pere
i es col·lapsa amb facilitat durant
la temporada turística per l'alt
volum de trànsit que hi arriba,
sobretot provinent de la zona
de les platges i els càmpings.
La inversió prevista en aquesta
obra, insistentment reclamada
per l'Ajuntament de Sant Pere
en els darrers anys, és d'uns cinquanta milions de pessetes. / R.C.

TRANSPORTS DOMÈNECH
SOLDEVILA, S.A.
(Sociedad Absorbents)
DOMÈNECH SOLDEVILA, S.A.
(Sociedad Absorbida)
A los efectes de io establecido.en el articulo
242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
anuncia públicamente que en las respectivas
Juntas generales extraordinarias de las sociedades Transports Domènech Soldevila,
S.A. y Domènech Soldevila, S.A., celebradas
el dia 2 de noviembre de 1998, con caràcter
de universales, se acordo por unanimidad la
absorción de Domènech Soldevila, S.A. en
Transports Domènech Soldevila, S.A. .
Los accionistas y acreedores de cada una de
las sociedades que se fusionen podran solicitar el texto integro del acuerdoadoptado y de
los respectives Balances de fusión. Los acreedores podran asimismo oponsrse a la fusión
en el plàzo y termines previstos en el articulo
243 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Ripoll, a 2 de noviembre de 1998.. El
Administrador Solidario de Transports
Domènech Soldevila, S.A. Don Francisco
Javier' Domènech Soldevila y el
Administrador Solidario de Domènech
Soldevila, S.A. Dofia Maria Domènech
Soldevila. - '
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ERC reclama 500 milions
per «arrencar» el parc del
Cap de Creus
I Rpses.— El grup parlamentari d'ERC, a petició de la secció
local de Roses, ha tramitat com
a esmena al projecte de pressupost de la Generalitat per a
l'any vinent la petició d'incloure
una partida de 500 milions de
pessetes «com a aportació inicial
per poder arrencar el parc natural del Cap de Creus». En
aquest sentit, també IC-Els
Verds ha presentat una esmena,
en què es demana que almenys
es destinin cent milions per al
finançament dels parcs del Cap
de Creus, els Aiguamolls de
l'Empordà i l'Albera.
E R C i IC-EV també reclamen
la construcció del nou institut
d'eduació secundària que pertoca a Roses, pressupostat en uns
400 milions de pessetes. Segons
el criteri dels republicans, també
caldria afegir en els pressupostos
unà inversió d'uns 100 milions
per fer un nou parc de bombers
a Roses. Per a totes dues obres,
l'Ajuntament de Roses ja ha posat a disposició de la Generalitat
els terrenys necessaris.
IC-EV també proposa destinar 200 milions al sanejament
de l'embassament de Boadella,
70 milions a crear un centre per
a transeünts a Figueres i 230
milions per construir l'edifici
d'una nova escola, a Figueres,
concretament a la zona del Rally
Sud./R.c.
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Els GRAMC editen un
material didàctic per a
dones immigrants

Canellas va ser ahir a l'edifici del centre de negocis Cinc per rebre queixes dels alt^empordanesos. Foto: R.C.

El Síndic de Greuges rep el doble de queixes
de la mitjana anual en la seva visita a Rgueres
Estudiarà la queixa d'un veí de Girona sobre les campanes de la catedral
R.C.

• Figueres.— El síndic de greuges, Anton Cafiellas, va rebre ahir una trentena de queixes —el
doble de la mitjana anual— durant la visita que
va fer a Figueres, la qual s'engloba dins la campanya
de descentralització que ha iniciat aquesta insLa campanya de descentraUtzació iniciada per Caflellas, amb
visites als municipis més importants de Catalunya, ha fet doblar
el nombre de queixes presentades pels ciutadans respecte al
tracte dispensat per les administracions públiques. En només
un dia, el síndic de greuges va
rebre ahir a Figueres una trentena de queixes, pràcticament el
mateix nombre que s'havien recollit en la resta de l'any provinents de l'Alt Empordà. Entre
les queixes hi ha la de Mifas,

titució. Entre aquestes hi ha la d'un veí de Girona
que demana que les campanes de la catedral i
del rellotge de l'ajuntament deixin de sonar a
la nit. En aquest sentit, Canellas va avançar que
estudiarà el cas i que considera que entra dins
les seves competències intervenir-hi.

que reclama que s'obligui els
ajuntaments a redactar plans
d'accessibilitat, i la laeden, que
en nom de 14 entitats més va
reclamar a Caflellas la seva intervenció per aconseguir que es
faci una normativa que reguli
là construcció de parcs eòlics a
la comarca.
El síndic també va atendre la
reclamació d'un veí de Girona,
David Gifreu, que reivindica que
les campanes de la catedral i
de l'ajuntament de Girona deixin
de sonar a la nit per les molèsties
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quecausen.Canellasvaanunciar
que estudiarà el tema i que «sense voler fer cap avançament,
sembla que podrem actuar en
aquest cas».
. Anton Canellas també es va
mostrar molt sensibilitzat amb
el problema del tràfic d'immigrants, i va dir que ha reclamat
a tots els partits representants
al Parlament que instin a una
modificació del Codi Penal perquè «no deixi cap buit i quedi
clar com a delicte aquest tipus
de transport».

• Girona.— Els Grups de Recerca i Actuació sobre Minories
Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC) han editat un
material didàtic inèdit a l'Estat
Espanyol que porta per nom Model de programació de cursos de
llengua oral per a immigrades no
alfabetitzades i que està escrit
en castellà per la filòloga Lourdes Miquel. Aquest programa
va adreçat a professionals i voluntaris que treballen amb immigrants i està especialiment
pensat per a dones immigrants
procedents, fonamentalment, de
Senegàmbia. L'autora ha explicat que aquest programa té com
a objectiu ensenyar una llengua
estàndard a les dones immigrants perquè la puguin fer servir
en la pràctica, «de subsistència»,
i es puguin integrar a la vida
quotidiana i al món laboral.
L'objectiu del programa és ensenyar a les estrangeres extracomunitàries a comprar, manipular aUments, buscar treball,
utilitzar els serveis púbUcs i anar
al metge, entre altres coses.
Aquest material didàctic està escrit en castellà i està format per
un llibre per al professor i un
altre per a l'alumna. Aquest últim només conté fotogr^es perquè, segons ha indicat Lourdes
Miquel, les imatges són la forma
més fàcil de comunicar-se amb
els estrangers. / N.A.

La Policia Municipal dè
Girona envia diners a
l'Amèrica Central
• Girona.— Els membres de la
plantilla de la Policia Municipal
de Girona ha recolht, aportant
part dels seus sous, un total de
168.500 pessetes per ajudar els
damnificats per l'huracà Mitch
a Hondures, Nicaragua i El Salvador. Els diners han estat canaUtzats fins a l'Amèrica Central
mitjançant l'organització Metges sense Fronteres. / EI PUNT

TURISME

La travessa deixa 165 milions a un L'asseguradora de Zontur paga el
encertant de 14 que va segellar-la 85% del deute de Viatges Enric a
hotels de la Selva i l'Alt Maresme
en un bar de la Jonquera
Expectació local per saber qui és l'afavorit
R.C.

I La Jonquera.— La travessa
de la darrera jornada ha deixat
un premide 165 milions de pessetes a la Jonquera. L'afavorit,
que va segellar la butlleta al bar
l'Arcada, va jugar amb quatre
dobles, cosa què li ha suposat
que, a part dè ser un dels dos
únics encertants de catorze resultats, també hagi estat premiat
amb quatre tretzes, sis dotzes
i quatre onzes.
«Serà molt difícil saber qüi
ha estat el guanyador, perquè
aquest tipus d'aposta és molt habitual i al nostre bar s'hi atura
molta gent de pas, sobretot camioners, que també aprofiten
l'ocasiói per jugar a la travessa»,
assegurava el propietari, del bar
l'Arcada, Esteve Pous. Durant
tota la jornada, molts veïns de
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la Jonquera es van acostar a l'establiment per intentar esbrinar
qui havia estat l'afortunat, però
havien de marxar sense haver
satisfet la seva curiositat.
Aquest és el primer premi important que dóna el propietari
del bar, ja que fíns ara el màxim
havia estat un premi de tres milions a la travessa i un altre de
quantitat similar a la Primitiva.
«És una satisfacció molt important haver segellat una travessa
guanyadora com aquesta, i m'agradaria molt conèixer la persona afortunada i poder-la felicitar», indicava ahir Esteve
Pous. Es dóna la circumstància
que ell mateix no va poder confirmar lanotícia fins àl migdia,
després que diversos veïns l'havien aturat pel carrer, de bon
matí, per felicitar-lo.

La cobertura beneficia uns 30 establiments
PURIABARCA

• Girona.^- La companyia asseguradora Gil y Carvajal ha pagat uns 30 milions a una trentena
d'establiments hotelers de l'Alt
Maresme i la Selva, en compensació pel deute global d'aproximadament 35 miUòns que va
deixar l'agència Viatges Enric,
de Calella, que va fer falhda el
1997. Els establiments que han
cobrat, situats sobretot a Calella
i Lloret, estan adherits à l'agrupació hotelera estatal Zontur,
la qual va subscriure, fa dos anys,
l'assegurança amb Gily Carvajal,
amb caràcter d'adhesió voluntària. Zontur agrupa uns 3.000
hotels a tot l'Estat Espanyol, que
signifiquen unes 700.000 places
hoteleres. Sota la cobertura de
l'assegurança hi ha actualment
unes 200.000 places —20.000 a

les comarques gironines—, però
els responsables de Zontur preveuen que aquest any n'hi haurà
50.000 més d'adherides.
Cada 4 anys, una majorista
Gil y Carvajal treballa ara per
cobrir el deute que ha deixat
l'agència majorista britànica
Ever Green, que va cessar la
seva activitat l'Il de setembre
passat, tancament que no ha
afectat cap hotel de les comarques gironines. El deute d'Ever
Green, contret sobretot amb hotels de les illes Canàries, és d'uns
400 milions de pessetes. Segons
els responsables de Zontur, estadísticament, cada quatre anys
hi ha una fallida o un cessament
d'activitat, temporal o no, d'alguna agència majorista important en l'àmbit europeu.

