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Les Enramades d’Arbúcies no tindran
aquest any votació del jurat popular
J Arbúcies. El concurs de catifes de flors de les
Enramades d’Arbúcies no tindrà jurat popular.
La comissió de catifaires ha decidit tornar al sistema
tradicional, és a dir, a un jurat especialitzat per
decidir quina és la catifa guanyadora. L’any passat,
per primera vegada, es va implantar una votació
popular en què els visitants podien escollir el treball
que els agradava més. Els catifaires consideren
que amb aquest mètode no es valora la tècnica
ni la dificultat per elaborar les catifes, perquè
el públic només en valora la vistositat. Aquest
any, el jurat estarà format per representants de
la comissió de catifes de Sitges. / A.P.

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva
instal·la un telecentre a l’escola taller
J Maçanet de la Selva. L’Ajuntament de Maçanet ha
realitzat els tràmits amb la Generalitat per crear
un telecentre al poble. L’objectiu era aconseguir
un centre preparat tècnicament perquè tothom
que ho vulgui es connecti a Internet i disposi
gratuïtament d’aquest servei per fer consultes i
emprendre iniciatives professionals. Aquest telecentre està situat en una sala de l’edifici on ara
hi ha l’escola taller i l’escola de música. / A.P.

Peralada acull el 8 de juny la segona
marató fotogràfica de racons de la vila
J Peralada. El

pròxim 8 de juny, entre les 10 del
matí i les 2 del migdia, se celebrarà la segona
edició de la marató fotogràfica de Peralada, un
certamen que vol fer conèixer els racons i monuments de la vila. El concurs, organitzat pel Centre
de Turisme Cultural Sant Domènec, té com a
temes la jardineria i l’art floral. / INTRA-ACN
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Firamotor Ocasió tanca les portes
amb un balanç de 4.500 visitants
El concurs de «tuning» que es va celebrar ahir va ser una de les grans atraccions
ANNA PUIG / Girona

J La

segona edició de Firamotor
Ocasió, que s’ha celebrat en el recinte de Fira de Girona, va tancar
ahir les portes amb un balanç de
A la mostra, organitzada
per Corve i Fira de Girona,
hi participaven un total de
10 expositors, els quals posaven a la venda prop de
225 cotxes de segona mà.
Des de divendres i fins a
avui han passat per la fira
gairebé 4.500 persones,
però bona part del públic
es va concentrar ahir, coincidint amb la celebració
del primer concurs de tuning. L’espectacularitat
dels vehicles que s’hi presentaven, provinents de tot
Catalunya, va ser la gran
atracció de la fira. En
aquest concurs es valorava
el vehicle més bonic, el millor interior, el millor
equip de música i la millor
llanta.
Firamotor Ocasió va
gaudir en general d’un
gran èxit, segons van manifestar els mateixos ex-

gairebé 4.500 visitants. El concurs
de tuning va ser una de les propostes
que va cridar més l’atenció, sobretot
per l’espectacularitat dels vehicles
que hi participaven. Segons la di-

rectora de Fira de Girona, Anna
Albar, els expositors han fet una
valoració molt positiva perquè «el
públic que ha visitat la mostra estava
molt interessat en el producte».

Un dels vehicles que ahir van participar en el concurs de tuning. / ANNA PUIG.

positors. «Estan molt contents i fan un balanç molt
positiu perquè el públic
que hi ha assistit eren persones molt interessades en
el producte i a comprar»,
va manifestar Anna Albar.

De moment, la data de la
propera edició encara no
s’ha decidit i, segons la directora de Fira de Girona,
es fixarà definitivament
després de comentar-ho
amb els expositors.

Dins la fira, i també com
a novetat, es va organitzar
un concurs d’Scalextric, en
el qual van participar una
seixantena de persones, i
una exposició de cotxes de
competició.

El president de Mifas, Pere Tubert, durant la inauguració, i la consellera Irene Rigau al darrere. / A. PUIG.

No hi ha problemes de demanda a la nova
residència de Mifas a Girona, segons Rigau
ANNA PUIG / Girona
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J La consellera de Benes-

Punt, El, 2003-06-02, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

tar i Família, Irene Rigau,
sosté que la nova residència de discapacitats a Girona satisfà la demanda i
dóna una cobertura total
a les necessitats actuals.
Tot i això, afirma que no
hi haurà inconvenients per
ampliar el nombre de places en un futur. Així ho

va manifestar en la inauguració que es va fer ahir
d’aquesta nova residència
de Mifas, al barri de Sant
Narcís. L’edifici disposa de
28 places però ja s’han rebut una seixantena de
sol·licituds de discapacitats físics d’arreu de la demarcació per accedir-hi.
Està previst que la residència entri en funciona-

ment el dia 15 i els primers
residents seran les nou
persones que ara viuen al
centre d’Emili Grahit.
En l’acte d’ahir també
va assistir-hi el president
de Mifas, Pere Tubert, la
secretària general d’Afers
Socials, Lucía Figar de Lacalle, i la regidora de l’Ajuntament de Girona, Pia
Bosch, entre d’altres.

