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CASTELLÓ D’EMPÚRIES I ROSES SÓN ENTRE ELS MUNICIPIS QUE MÉS HAN REBAIXAT L’APORTACIÓ A SOLIDARITAT

Camprodon i Lloret han multiplicat
els seus recursos per a cooperació
El Fons Català per al Desenvolupament recull l’activitat de 75 poblacions de Girona
Recursos destinats pels ajuntaments a cooperació i solidaritat

P.T.V.
GIRONA

Camprodon, Lloret de Mar, Riudarenes, Sant Julià de Ramis, Torroella de Montgrí o Sant Feliu de
Guíxols són alguns dels municipis
gironins que han augmentat més
la seva aportació a projectes de solidaritat i cooperació. L’increment
és espectacular en casos com el
de Camprodon, que ha passat
d’aportar 600 a 30.000 euros en
només dos anys –de 2000 a 2002–.
La progressió de Lloret també és
destacable, ja que la quantitat s’ha
multiplicat gairebé per quatre en
només tres anys.
En d’altres poblacions, la quantitat econòmica que consta al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament –que ha editat el segon
Estudi de la Cooperació Local de
Catalunya amb els països del Sud–
s’ha reduït de forma ostensible.
Aquest descens s’ha produït, per
exemple, a Castelló d’Empúries,
que l’any passat va reduir fins a 994
euros els 21.000 de fa tres anys.
La retallada de Roses ha estat considerable, fins a menys de la meitat; segons el mateix estudi, a Llagostera també s’ha produït una
baixada de la contribució municipal per a cooperació i solidaritat, ja que els 5.000 euros que hi va
destinar el 2000 van passar a ser
1.950 en l’últim exercici.
Les dades que ha compilat i publicat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament permeten
constatar que les ciutats més grans
de la demarcació, Girona i Figueres, efectuen les aportacions més

Ajuntament
Anglès
Arbúcies
Banyoles
Begur
Besalú
Bescanó
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Breda
Campdevànol
Camprodon
Cassà de la Selva
Castellfollit Roca
Castelló d’Empúries
La Cellera de Ter
Celrà
Colomers
Cornellà del Terri
Darnius
L’Escala
Figueres
Flaçà
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Girona
Hostalric
Jafre
La Jonquera
Llagostera
Llançà
Lloret de Mar
Maià de Montcal
Massanes
Mont-ras
Navata
Olot
Palafrugell
Planes d’Hostoles

Any 2000
300,51
39.586,22
30.050,61
5.409,11
3.005,06
--------------12.020,24
71.221,68
1.803,04
5.469,21
601,01
18.155,43
300,51
21.035,42
4,387,39
1.202,02
--------------1.718,89
--------------32.454,65
96.161,94
450,76
----------------------------180.303,63
----------------------------650,23
5,108,60
90,15
9.916,70
--------------300,51
1.220,05
300,51
78.766,88
96.548,96
---------------

Any 2001
901,52
50.244,61
33.957,18
6.010,12
1.953,29
2.103,54
17.428,32
72.797,03
1.803,04
6.142,34
15.025,30
12.621,25
450,76
1.088,00
2,554,30
1.202,02
60,10
1.905,21
30,05
39.666,80
89.658,08
601,01
1.562,63
300,51
223.259,02
601,01
90,15
751,27
1,202,02
300,51
35.910,47
120,20
450,76
871,47
300,51
87.747,77
101.706,12
150,25

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sant Feliu de Guíxols va analitzar la relació entre la ciutat amb el
mar amb la segona edició de Firamar. El cicle d’exposicions «Sant
Feliu s’enfira» va presentar aquesta mostra, el 20 i 21 de setembre,
organitzada per l’Associació Turística Guixolenca i patrocinada
per l’Ajuntament i la Diputació.

Ajuntament
Les Preses
Palol de Revardit
Pals
Peralada
Porqueres
Portbou
Quart
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Roses
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Gregori
Sant Joan Abadesses
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Ramis
Sant Martí Llémena
Santa Coloma Farners
Santa Cristina d’Aro
Sarrià de Ter
Sils
Torroella de Montgrí
Tortellà
Tossa de Mar
La Vall d’en Bas
Vallfogona de Ripollès
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Vilajuïga
Vilamalla
Vilobí d’Onyar

Any 2000
4.357,34
90,15
--------------601,01
6.940,26
--------------9.015,18
5.409,11
901,52
2.704,55
4.928,30
--------------14.724,80
7.212,15
150,25
9.168,44
3.155,31
8.023,51
4.207,08
2.404,05
2.013,39
30,05
3.005,06
--------------2.704,55
631,06
24.040,48
--------------4.507,59
--------------231,29
2.704,55
----------------------------318,54
--------------901,52

Any 2001
4.977,26
90,15
601,01
2.854,81
9.634,22
450,76
8.242,88
7.415,35
1.409,30
2.704,55
11.166,80
1.502,53
6.611,13
6.911,64
300,51
5.469,21
3.275,52
1.652,78
300,51
2.500,21
6.310,63
60,10
2.937,45
--------------19.005,18
901,52
35.558,88
150,25
2.223,74
120,20
231,29
2.704,55
--------------9.616,19
318,54
--------------901,52

Any 2002
4.748,25
330,56
--------------3.005,06
10.732,47
150,00
9.015,18
7.415,35
901,52
2.404,00
11.419,23
--------------7.100,00
1.100,00
300,25
13.222,27
3.500,00
450,00
1.950,00
2.554,30
8.924,50
--------------3.750,00
900,00
18.151,00
1.228,56
48.080,97
150,00
4.375,00
300,00
--------------3.004,30
150,00
7.572,75
319,00
400,00
901,52

rellevants. Tot i que els dos han
anat augmentant les quantitats globals, en proporció, la cooperació
econòmica de Figueres ha crescut més que la de Girona: el 2002,
la capital de l’Alt Empordà hi va
destinar uns 12.500 euros més que

A la mostra, es van poder observar peces de modelisme naval
o comprar articles relacionats amb
el mar. Entre els elements més destacables de la fira hi havia una piscina col·locada al mig de l’envelat
firal, on es van fer proves de modelisme.
Els organitzadors de Firamar van
destacar la implicació i l’aportació de diverses associacions de Sant
Feliu de Guíxols.

CIRC RALUY

FIRES

2003

EL CIRC ON CADA ARTISTA ÉS UNA ESTRELLA
amb pallassos, foques, trapezistes, malabaristes...
i la sensacional GALLINA ASTRONAUTA
Les localitats ja són a la venda a
VENDA D’ENTRADES

Servicaixa
902 33 22 11
servicaixa.com

El millor regal per a Fires. No t’ho perdis!
Diari de Girona, 2003-09-29, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

LLAGOSTERA.- El cuiner Joan
Roca, del restaurant «El Celler
de Can Roca», oferirà una «conferència-demostració» sobre la
gastronomia del bolet a la Festa del Bolet de Llagostera, el
proper 12 d’octubre. Aquesta
activitat està oberta a tot el públic en general però especialment als xefs de les comarques
de Girona i es farà al Teatre Casino Llagosterenc, a les set de la
tarda.
El restaurant i la cuina de «El
Celler de Can Roca» ha rebut
nombroses mencions, premis i
reconeixements com els de la
Guia Michelin o el premi Bidasoa al millor cuiner jove de
l’any, entre d’altres guardons.

Plats casolans

Després de la intervenció de
Roca, la cuinera llagosterenca
Loreto Prat cuinarà i preparà
diversos plats casolans basats
en el bolet. Aquesta festa és una
iniciativa de l’Àrea de Promoció Local de l’Ajuntament de
Llagostera, la Unió de Botiguers
i diversos restaurants i entitats
locals. DdeG

Sant Feliu finança
amb 3.000 euros
una habitació de la
residència de Mifas

Font: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Les dades són euros

Una fira exposa el vincle
de Sant Feliu amb el mar
DdeG

Any 2002
750,00
60.000,00
35.905,07
6.000,00
1.803,04
450,00
18.030,36
85.614,73
--------------7.592,00
30.050,61
7.962,00
450,00
994,69
750,00
1.202,02
65,00
2.410,00
--------------51.682,48
102.172,06
601,01
1.803,04
--------------231.389,66
--------------300,00
2.253,80
1,952,02
150,00
38.765,00
30,00
450,51
1.803,04
300,51
90.151,82
108.179,58
150,00

El Celler de Can Roca
farà una demostració
a la Festa del Bolet
de Llagostera

l’any anterior; mentre que l’increment de Girona en el mateix
període de temps ha estat més lleuger, en concret 8.000 euros.
El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament manté el seu
projecte de seguir de prop l’evo-

lució de la solidaritat local a Catalunya. L’estudi que acaben de publicar analitza l’estat de la cooperació a 608 municipis, 75 dels quals
són de Girona. El Fons matisa que
altres poblacions cooperen, però
no n’han obtingut dades.

Un xoc de dos cotxes a
Ribes acaba amb un ferit
DdeG
GIRONA

Durant la jornada d’ahir es van
produir una quinzena d’accidents arreu de les carreteres gironines. Els més destacats es van
produir durant la matinada del
dissabte al diuemenge. A Ribes
de Freser, a la N-152, i pels volts
de les quatre del matí, es va produir una col·lisió frontal amb un
SOLÀ REYNER, S.L. (Sociedad absorbente)
RAYOS X RESO GIRONA, S.L. (Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley
de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta General extraordinaria y universal de socios de las Mercantiles
Solà Reyner, S.L. y Rayos X Reso Girona, S.L. celebradas el
19 de septiembre de 2003, acordaron por unanimidad la fusión de las citadas sociedades, mediante la absorción por parte de Solà Reyner, S.L. de Rayos X Reso Girona, S.L., lo que
implicará la extinción y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente que adquirirá, por sucesión
universal, los derechos y obligaciones de aquellas, en los
términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por
los administradores de las sociedades que participan en la fusión, depositado en el Registro Mercantil y de la Propiedad
de Girona.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión, a obtener
el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de
fusión. Los acreedores de las sociedades pueden oponerse
a la fusión en los términos establecidos en el art. 81 de la Ley
de Sociedades Limitadas, durante el plazo de tres meses, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusion.
Girona, 24 de septiembre de 2003, el secretario del Consejo
de Administración de SOLÀ REYNER, S.L.

ferit greu i quatre de lleus. A Maçanet de la Selva, a la C-35, va haverhi una col·lisió múltiple entre un
camió i quatre turismes més. El resultat va ser un ferit greu que va
ser traslladat a l’hospital, segons els
bombers. Tot i això, també va produir-se un altre sinistre a Campdevànol a la C-17 i al voltant de les
tres de la matinada, on es van veure implicats dos turismes. Van haver-hi tres ferits lleus.

SANT FELIU DE GUÍXOLS.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
ha finançat una de les 30 habitacions de la nova residència de
Minusvàl·lids Físics Associats
(Mifas) amb uns 3.000 euros.
El centre que gestiona Mifas es
va inaugurar el 15 de juny per
cobrir una mancança a les comarques gironines.
La inversió total és de
2.150.000 euros, 770.000 dels
quals els ha aportat el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mitjançant les partides del
0,52% de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF), 505.000 euros més el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat i els
180.000 restants la Diputació
de Girona.

Aportació municipal

L’aportació de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols ha estat per a una de les habitacions
de la residència, concretament
la número 309. DdeG

ES FARAN EN EL MARC DEL MERCAT MEDIEVAL

Peratallada fa visites guiades
per donar a conèixer el nucli
DdeG
PERATALLADA

L’Ajuntament de Forallac ha
organitzat per segona vegada
un cicle de visites guiades a Peratallada amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa del patrimoni cultural i arquitectònic. El nucli va ser declarat
conjunt historicoartístic el
1975. Les visites s’han organit-

zat en el marc del IX Mercat Medieval de Peratallada que se celebraran els dies 4 i 5 d’octubre.
Durant els dos dies, s’han programat dues visites al matí i dues
a la tarda d’una durada aproximada d’1 hora per tal de recórrer
els principals punts d’interès
d’aquest nucli medieval. El preu
de la visita és de 3 euros per persona. El recorregut s’iniciarà davant l’església romànica.

