COMARQUES
Fan un estudi a Bescanó per concentrar
totes les antenes de teietonia en un punt
• Bescanó. L'Ajuntament de Bescanó h a fet fer un
estudi a l'empresa Difusió Digital per trobar quin
és el lloc idoni del municipi per instal-lar un centre
de telecomunicacions que permeti aglutinar totes
les antenes de telefonia mòbil que hi ha o que
es vulguin muntar al municipi. L'alcalde, Xavier
Soy (CiU), diu que es vol garantir que els usuaris
tinguin cobertura a tot el poble però, en l'altre
extrem, es vol evitar la proliferació d'aquest tipus
d'antena. Per això, l'estudi haiuà de concloure
en quin indret es considera òptima la construcció
del centre. Sembla ser que en ima primera avaluació
hi ha dues opcions: Vilanna o Mohtfullà. El centre
tindria una sala tècnica comuna i diferents estances
individualitzades per a cadascuna de les operadores
que vulguin llogar-ne. L'empresa explotadora
n'hauria de fer el manteniment i les operadores
haurien de pagar un lloguer. Segons Soy, un cop
es triï el lloc, s'haurà d'ordenar urbanísticament
i adjudicar el projecte. D e fet, el consistori ja
ha encarregat als serveis tècnics que preparin la
modificació necessària del planejament per establir
el lloc més apropiat. U n cop l'edifici estigués en
marxa, es farien enderrocar les instal·lacions que
existeixen i s'obligaria les operadores a traslladar-se
al centre. / D.B.

El servei de vigilància privat del pavelló
de Fontajau de Girona costa 13 milions
• Girona. El contracte per a la prestació del servei
de vigilància del pavelló municipal GLrona-Fontajau adjudicat a l'Empresa de Seguretat CESS,
Compania Europea de Servicios de Seguridad,
SA, que ha estat prorrogat pel període d'un any,
costarà 13 milions de pessetes i és la primera
pròrroga que es fa a aquest servei de seguretat,
que es va començar a contractar a partir del setembre de l'any passat. Per una altra banda, l'Ajuntament de Girona ja ha cobrat els cànons del
mes de setembre per a l'explotació que fa l'empresa
Giropark del servei de pàrquing horari —els aparcaments de la zona blava— de l'Eixample i de
la zona centre de Girona, per un import total
de 2.989.203 pessetes. / N.G.

Quatre milions i mig per cobrir la pista
poliesportiva del Pont Major
• Girona. La darrera comissió de govern de l'Ajuntament de Girona va aprovar la certifició de
4.512.970 pessetes per a les obres de cobertura
de la pista poliesportiva del sector del Pont Major,
que van ser adjudicades a l'empresa Euritmia Construccions SA. / EL PUNT
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Projecten fer a Fornells de la Selva
un «pitch & put» amb una gespa
que no necessita que es regui
S'hi plantarà una espècie que resisteix l'estrès hídric de l'estiu
D.B. / Fomeiis de la Salva
• U n a societat projecta fer a Forr
nells de la Selva un camp de pitch
& put que no necessita reg per a
la gespa. Els promotors afirmen que
La instal·lació esportiva de
Fornells preveu que les 9,5
hectàrees de què disposarà
estiguin sembrades amb
gram barrejat amb gramínia, una gespa de tipus caduc que s'usa en camps
similars en llocs amb temperatures molt seques. E n
aquest sentit, els promotors expliquen que el seu
ús és molt freqüent enpitch
& put d'Andalusia, ja que
a l'estiu suporta amb molta
facilitat l'estrès hídric i no
necessita que se la regui
perquè amb la pluja ja en
té prou. Només es preveu
haver de sembrar gespa
convencional a les entrades dels green, els forats
del terreny de joc, ja que
es necessita una superfície
humida per evitar que la
pilota de golf reboti. Els
promotors afirmen que
només s'haurà de regar
una superfície de mitja
hectàrea, que representa
im camp de futbol.
La maiica de reg s'afe. geix a altres iniciatives ecològiques, com la installació de plaques solars per
obtenir energia o la plantació de prop de 2.000 arbres d'espècies autòctones. Cada forat tindrà la
seva pròpia espècie, de
manera que es vol crear
el green dels pins o el de
les alzines, per exemple.
El complex esportiu disposarà d'ima casa de camp
amb serveis com un bar.

això és im gran avantatge perquè
implica un gran estalvi d'aigua, cosa
que no malmet els aqüífers. Per
aconseguir-ho, es plantarà un tipus
de gespa que suporta l'estrès hídric

de l'estiu i només s'haurà de regar
la dels green. El camp tindrà divuit
forats, una superfície de 9,5 hectàrees i es preveu plantar aproximadament 2.000 arbres.
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dutxes i recepció, que es
construirà a través de mòduls prefabricats, amb la
qual cosa no s'haurà de
fer obra. U n a part important de la instal-lacíó es
destinarà a camp de pràctiques.
Els terrenys, qualificats
com a sòl rústic, estan situats a tocar de la carretera
vella de Fornells a Quart
i el projecte està pendent
de l'obtenció dels permisos de la Comissió d'Urbanisme. Els promotors
consideren que la proximitat amb Girona permetrà captar molts adeptes
a aquest esport.

el contrapunt IDB

Cal trobar un equilibri
• En pocs anys, els adeptes al golf i al pitch & put
han estat d'enhorabona. Han vist, en un temps relativament curt, com se'ls multiplicaven les possibilitats. A banda de l'històric camp de golf de Sant
Julià de Ramis, no fa gaire es va inaugurar el de
Caldes de Malavella i un pitch & put a Franciac.
El de Fornells de la Selva s'unirà a l'oferta i, segons
els promotors, amb totes les garanties. A més, diuen
que la poca distància respecte de Girona permetrà
fer un break a la feina al migdia i anar a descarregar
adrenalina ventant cops a la pilota. El problema de
tot això és no caure en la saturació i que l'oferta
d'aquest tipus d'equipaments no acabi superant la
demanda en un perímetre geogràfic relativament
reduït.

Editen una guia de recursos socials de Girona per
als disminute, que representen el 3% dels gironins

^ Concursos de Af/SSDúnia López i Maria Cabezas van ser escollides divendres Miss Pla de
l'Estany i Miss Banyoles. Aquest cap de setmana
també hi va haver el de Miss Baix Empordà i
Miss Platja d'Aro, títols que van ser per a Patrícia
Montalbàn i Úrsula Faura i el de Miss Alt Empordà
i Mis5 Figueres, per a Anna Simó i Caria Julià.

N. GENÍS / Girona
• Un tres per cent dels gironins estan afectats per
algun tipus de disminució
física superior al 33% i,
per atendre millor les necessitats d'aquesta franja
de la població, l'Ajuntament de Girona, en col·laboració amb Mifas i la Federació Ecom, ha editat
una guia dels recursos socials del municipi per als
disminuïts físics, psíquics
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i sensorials.
La intenció d'aquesta
guia és facilitar l'accés a
la informació per saber qui
té competències en un àmbit determinat davant el
gran ventall d'administracions i la dispersió de competències, que en moltes
ocasions es converteix en
un problema afegit d'accessibilitat. La guia pretén
facilitar que es trobin els
recursos i alhora ser ima

eina bàsica per als assistents socials de barri i treballadors socials en general. És im directori sistematitzat dels diversos passos i tràmits per demanar
un determinat servei, prestació o recurs d'interès per
a aquest col·lectiu.
La tinent d'alcalde delegada dels serveis socials
a l'Ajuntament de Girona,
Pia Bosch, conjuntament
amb els representants de

Mifas, Pere Tobert, i de
la federació Ecom, Emili
Grande, van presentar
ahir, en conferència de
premsa, la nova guia, de
la qual de moment s'han
editat 100 exemplars, tenint en compte que va
adreçada a professionals i
que els seus continguts en
un termini breu es penjaran a les planes web de
l'Ajuntament de Girona i
de l'associació Mifas.

