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Mifas critica la poca repercussió de
l’Any Europeu del Discapacitat
J Girona. El president de Mifas a Girona, Pere Tubert, va lamentar ahir, Dia Mundial dels Discapacitats, que no s’hagi aprofitat l’Any Europeu de les
Persones Discapacitades per «fer una important
campanya de sensibilització dels ciutadans sobre la
problemàtica d’aquest col·lectiu». Tubert es va
mostrar especialment crític amb la Generalitat,
«per la manca de recursos que hem tingut les associacions de les comarques gironines». Per Tubert,
és una llàstima que «l’any hagi passat sense pena
ni glòria i s’hagi perdut una gran oportunitat» per
organitzar xerrades, col·loquis i jornades sobre les
problemàtiques dels discapacitats que permetessin
a la resta de ciutadans conèixer millor les principals
dificultats d’aquest col·lectiu. / D. VILÀ

La Mostra Gastronòmica de la
Garrotxa es pot degustar fins al dia 14
J Olot. Els catorze establiments que van participar
en la XIX Mostra Gastronòmica de la Garrotxa ofereixen fins al 14 de desembre menús degustació dels
plats presentats el novembre. Hi ha des d’un còctel
de fruita d’Olot dedicat al centenari de la ratafia
Russet, fins a pinya farcida, i fesols de Santa Pau
amb calamars, entre molts altres, i unes postres dedicades a l’Any Vayreda, que se celebra a Olot amb
motiu del centenari de la mort del pintor, novel·lista
i activista cultural Marian Vayreda. Els restaurants
són Can Xel, Hostal dels Ossos, Ca La Matilde, La
Perla, L’Hostalet, La Deu, Sant Ferriol, La Moixina, Self Service La Garrotxa, Oliveras, Cúria Reial,
L’Òliba, l’hotel Siqués i el bar Sa Dragonera. / J.C.

Xerrada sobre les joguines de la nova
Aula de Família d’Olot
J Olot. La nova Aula de Família celebra avui a les
set de la tarda al Casal Marià la primera conferència
—Com triar joguines—, del cicle que ha organitzat
per a tot el curs sobre diversos temes. L’aula és un
projecte transversal promogut per les APA d’Olot,
en què també participen l’Institut Municipal d’Educació, l’Oficina del Consumidor, el consorci Sigma i, entre altres, el Pla Comarcal d’Immigració.
El projecte Aula de Família inclou també els butlletins d’informació per als pares El Pont (llar d’infants), Amipa (primària) i Prevenim des de Casa (secundària), i l’Espai Nadó de la llar de Sant Pere
Màrtir. / J.C.

Nou projecte de millora del nucli antic
de Begur, que afecta dos carrers
J Begur. L’Ajuntament de Begur convoca el concurs
públic per a l’execució de les obres de remodelació
dels carrers Farmacèutic Mató i Casino per un preu
de sortida de 282.500 euros. L’actuació forma part
del projecte de millora del nucli antic de Begur, per
anar-lo convertint en una gran zona de vianants.
Després d’aquestes obres es farà una darrera actuació de millora, que afectarà els carrers Vera i
Casino i el corriol Vera, amb un pressupost que s’acostarà als 466.500 euros, i que tancarà l’actuació
de rehabilitació del nucli begurenc. / A.V.

Campanya de recollida d’aliments per
al poble sahrauí, a Palamós
J Palamós. L’àrea de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Palamós organitza novament la campanya de recollida d’aliments amb destí als campaments de refugiats sahrauís. La campanya se centra, especialment, en aliments bàsics, com ara mongetes, cigrons, sucre i oli. Les aportacions, que es
poden fer al punt d’informació juvenil o als centres
educatius de la vila, se sumaran a la resta que es
facin a Catalunya per fer la desena caravana d’ajut
alimentari als campaments sahrauís que hi ha a Tindouf (Algèria). / A.V.
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Els trens surten abans d’hora a
l’estació de Riells i Viabrea i els usuaris
preparen accions, farts de perdre’ls
El tren de rodalies de primera hora del matí va sortir ahir quatre minuts abans de l’hora
ANNA PUIG / Riells i Viabrea

J Si les queixes habituals dels usuaris de Renfe són els retards constants
dels trens, a Riells i Viabrea passa
totalment el contrari. Els viatgers
La quinzena de persones
que diàriament agafen el
tren a l’estació de Riells
i Viabrea n’estan ben fartes. Ahir mateix, el tren
de les 8:07 del matí va sortir quatre minuts abans i
la majoria de viatgers van
perdre’l. Van haver d’agafar el cotxe per anar ràpidament a Sant Celoni,
on el tren fa la següent
parada. Allà van fer un escrit de reclamació a la companyia en què denuncien
aquesta incidència que, al
seu parer, ja comença a
ser massa habitual.
«A vegades sortia dos
minuts abans, però quatre
minuts ja són massa. És
una falta de respecte per
als usuaris i s’ha de posar
fi a aquesta dinàmica», va
explicar ahir Josep Busquets, que cada dia porta
la seva filla a l’estació perquè vagi a estudi a Granollers. Segons va explicar,
aquest primer tren del
matí ve de Maçanet i arriba
molt abans de l’hora a l’estació. «La gent ha de córrer esverada per por de
perdre’l perquè s’han
acostumat a marxar de seguida, sigui o no sigui l’hora», va continuar dient.
Els afectats es queixen
que han intentat trucar a
la companyia per notificar
aquesta incidència però a
Renfe ningú els ha atès.
Ahir van formalitzar una
queixa i no descarten pren-

que agafen el tren de rodalies de
les 8:07 del matí per anar a Barcelona s’han trobat que en diverses
ocasions l’han perdut perquè ha sortit abans d’hora. Els afectats ja han

presentat una reclamació a la companyia ferroviària però no descarten
prendre mesures radicals. Fonts de
Renfe asseguren que no tenen constància d’aquesta incidència.

Una imatge de l’estació de Riells i Viabrea. És una de les moltes que hi ha a les comarques gironines
que no tenen personal a les instal·lacions. / IMMA BOSCH.

dre mesures més radicals
si no hi ha una solució aviat.
Fonts de Renfe van manifestar ahir a aquest diari
que els trens tenen uns horaris establerts i estipulats
i que no poden sortir abans
d’hora. En aquest sentit
van assegurar que no tenen
constància que darrerament s’hagi produït cap incidència a l’estació de
Riells i Viabrea.

Revoltes pels retards
J Els usuaris de Renfe s’han revoltat en nombroses
ocasions per protestar pels retards dels trens. Per
exemple, els viatgers de la línia Portbou-Barcelona
el mes passat van recollir mig miler de signatures
en un matí per denunciar la manca de puntualitat
del servei. En un altre cas, a l’estació de Girona
els usuaris, farts d’esperar el tren, que portava
un retard de 45 minuts, van pujar al Talgo Joan
Miró i el van retenir durant més de mitja hora.
Curiosament, a Riells i Viabrea la revolta està
provocada per tot el contrari.

Declaren nul·les les obres d’urbanització a Aiguaviva
Park de Vidreres, que van costar uns 500.000 euros
ANNA PUIG / Vidreres

J El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha
declarat nul·les les obres
d’urbanització que es van
realitzar l’any 1997 a la urbanització Aiguaviva Park
i que van costar gairebé
500.000 euros. La sentència dóna la raó al líder veïna Manuel Valdivieso, el
qual reclama que l’Ajuntament retorni aquests diners que van invertir els
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parcel·listes com a responsabilitat patrimonial.
El setembre del 1997,
l’Ajuntament de Vidreres
va atorgar una llicència
d’obres per asfaltar els carrers, arreglar les voreres
i condicionar la urbanització en general. Les obres
van anar a càrrec dels parcel·listes i Valdivieso sempre havia reclamat que les
havia d’haver efectuat la
promotora de la urbanit-

zació. Sis anys més tard,
el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya reconeix que la concessió de
la llicència es va fer amb
un planejament urbanístic
nul i dóna la raó a Valdivieso.
Aquest es va mostrar satisfet per aquesta resolució
del tribunal i per altres
d’anteriors també favorables a ell. Però va anunciar
que hi ha cinc contenciosos

que ha interposat contra
l’Ajuntament i que encara
s’han de resoldre. El seu
objectiu és que es torni als
parcel·listes els 2.400.000
euros que han invertit entre el 1997 i el 2001 mitjançant quotes.
Per la seva banda, l’alcalde de Vidreres, Àngel
Teixidor (CiU), ahir no tenia constància de la sentència i no va voler fer
declaracions.

