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En servei la zona
blava de Palamós
que ha de garantir
la rotació de
cotxes
• Palamós. La zona blava
de Palamós ja és operativa des del 4 de novembre. L'Ajuntament
va aprovar al mes juny
la instal·lació de diferents indrets del municipi del servei d'estacionament de vehicles amb
limitació horària, que
va ser adjudicat a l'empresa Giropark SA. Les
zones blaves estan situades als carrers: avinguda President Macià,
entre els carrer Alba i
Mallorca; plaça Catalunya, entre els carrers
López Puigcerver i President Macià; carrer
López Puigcerver, entre els carrers Alba i
Avió; i, finalment, passeig del Mar, entre els
carrers Alba i Avió. Les
tarifes són de 50 pessetes cada mitja hora./J.T.
L'única pista esquiable de la Molina, amb neu artificial. L'estació ripollesa va registrar dissabte més de 1.500 esquiadors. / MiQUELRUiz.

Els esquiadors aprofiten la neu artificial i
salven el pont a les estacions gironines
Els hotels de muntanya han tingut una ocupació de més del 90% i alguns visitants no han trobat habitació
SÍLVIA BARROSO / La Molina / Camprodon
• El pont de la Puríssima no líà fallat àl
Ripollès i la Cerdanya. Un cop més, els hotels
i restaurants han registrat una ocupació de
més del 90% i, en alguns casos, els visitants
Tot i donar gràcies perquè
no els ha passat el mateix
que a Vaquèira-Beret
—que ha estat deserta
mentre a Boí-TaüU no s'hi
cabia—, els hotelers i responsables de les estacions
d'esquí gironines coincideixen a dir que no els
ha sorprès l'èxit d'un pont

que no tenien reserva nq han pogut trobar
habitació. La falta de neu fàinpoc no ha estat
,un obstacle a les dues estacions d'esquí gironines que tenien les instal·lacions obertes,
la Molina i la Masèlla. Encara que fins i

sense neu. La seva lectura
és que el pont de la Puríssima no ha fallat perquè
no pot fallar en una zona
pròxima a Barcelona i amb
cinc dies de festa. «El qüe
dependrà de la neu seran
els pròxims caps de setmana i el Nadal», va puntualitzar ahir el president

de l'Associació d'Hotelers
del Ripollès, Antoni Soler.
El públic familiar, i no
només els esquiadors, és
la garantia del Ripollès i
passa el mateix a la Cerdanya. Però pel president
, dels hotelers cerdans, Jaume Adserà, «els dies d'aglomeracions no fan bé a

tot la neu artificial ha estat escassa —només
s'ha obert una pista a cada estació—, els
esquiadors han volgut matar el cuc. A la Molina s'han veniít una mitjana de 1.500 forfets
cada dia, i a la Masella, entre 500 i 1.000.

ningú». Segons Adserà, el
sector necessita una desestacionalització i proposa e l .
model francès, en què el
calendari de festius varia
segons la zona del país i
les vacances són més frac;
donades.
De la mateixa manera
que els hotels eren gairebé

Assalten la nau de Seur a Vilablareix i tallen
les comunicacions d'una part del polígon
SÍLVIA BARROSO

Vilablareix
• Un assalt a la seu de
l'empresa Seur a Vilablareix pot haver deixat sense
comunicacions telefòniques i informàtiques diverses empreses del polígon.
El robatori à Seur va ser
detectat ahir al migdia, tot
i que d s responsables de
l'empresa creuen que es
va produir a la matinada.
Els assaltants van foradar

el sostre de la nau per entrar-hi, però abans van
aixecar una tapadora de
registre de Telefónica, al
carrer, i van tallar els cables. D'aquèsta manera,
possiblement amb la intenció d'aniíl·lar el funcionament d'una alarma, els
lladres van deixar sense comunicacions Seur, però
probablement hi haurà altres empreses de la zona
afectades que descobriran

el problema aquest matí.
. Un cop a l'interior de
la nau, els assaltants van
esbotzar portes i calaixos
i van rebentar la caixa forta, d'on es van endur els
diners en metàl·lic que hi
van trobar. Tot i que no
van quantificar el valor del
botí, fonts de l'empresa
van assegurar que a la
caixa només sol haver-hi
diners per torpar el canvi.
Les destrosses, segons les
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mateixes fonts, seran el
pitjor perjudici de l'assalt.
Tot i que la companyia
Telefónica ja va ser avisada ahir mateix, Seur estarà sense comunicacions
exteriors probablement
tot el matí, mentre es reparen els cables tallats. '
L'any passat, i tanibé pel-;
pont de la Puríssima, ima '
altra empresa de missatgeria del polígon de Vi-,
lablareix va ser assaltada.

plens, els esquiadors s'han
apinyat en les dues úniques '
pistes esquiables del Pirineu gironí. Tant a la Molina com^a la Masella van
assegurar ahir que el descens de clientela respecte
del pont de l'any passat
no ha estat proporcional
a la disminució de neu.

Platja d'Aro es
promocionarà
com a centre
comercial a cel
obert tot l'any
• Platja d'Aro. L'Ajuntament de Platja d'Aro,
c o n j u n t a m e n t amb
l'Associació d'Empresaris, ha iniciat una
campanya per promocionar-se coin a centrer
lúdic i comercial a cel
obert. Per fer-ho s'ha
posat en funcionament
una campanya publicitària per recordar les
múltiples possibilitats
d'oci i comerç. Dos
nous lemes recorden
aquestes noves propostes: Platja d'Aro x 365
=, Vine quan vulguis i
Platja d'Aro x 365 =
Sempre Obert. / J.T.

Busquen durant dos dies
una veïna de Sant Narcís
desapareguda de casa seva
S.B./Girona
• Els bombers han buscat
durant dos dies una veïna
de Sant Narcís, de Girona,
que té 37 anys i antecedents
psiquiàtrics. La família va
denunciar-ne la desaparició divendres i els bombers
van començar a. buscar-la
dissabte. Ahir es van afegir
a la recerca els Mossos
d'Esquadra, que encara no
hi havien intervingut per-

què es tractava d'uiía adulta que havia marxat voluntàriament. Una pista va
portar la recerca als Àngels, però a la lút es va
suspendre sense cap resultat. Nous testimonis —uns
havien vist la dona a l'A-?
i d'altres, a les Deveses de
Salt— van afegir confusió
al ças i els bombers no la
buscaran més si no hi ha
noves dades.

