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Comarques

CALONGE

PARLAMENT

SAI pregunta en el ple a un regidor si ha usat
un vehicle municipal amb finalitats personals
Lara va negar rotundament l’acusació i l’edil segregacionista va admetre no tenir proves

CiU vol que el
Govern potenciï
l’ús de material
didàctic en català
a les autoescoles

res actuacions. La major par t
dels diners municipals aniran
destinats a la desviació del
rec Madral, pressupostat en
820.000 euros. A més, el PSC i
el SAI van explicar que no s’esperen que el consistori rebi gaires subvencions per part de la
la Diputació de Girona i la Generalitat. Josep Abellí va acusar
l’equip de govern de no invertir
a Sant Antoni i va assegurar que
només s’han dut a terme treballs de manteniment.
A més a més, el portaveu del
grup municipal Sant Antoni Independent, Josep Abellí, va retreure al regidor de Platges, Ramon Bosch, que s’hagin imprès
un fullets informatius en castellà. «Aquesta actuació és típica d’altres temps que creiem que
ja estaven superats», va dir Abellí, i va afegir que hi ha més
punts de distribució en castellà
que en català.

El diputat de CiU Albert Riera ha presentat una pregunta
escrita al Parlament de Catalunya per conèixer si el Govern té actuacions previstes
per fomentar i potenciar l'existència i l'ús de material
didàctic en llengua catalana
als centres de formació per a
l'obtenció del permís de conduir. El diputat ha presentat
la pregunta després de recollir la denúncia d'un ciutadà
gironí que, en matricular-se a
una autoescola, no va poder
disposar del material didàctic
en català. Aquest ciutadà ha
traslladat la queixa a representants de diferent par tits
polítics amb l'objectiu de demanar actuacions que vetllin
per afavorir una major presència del català en els textos
dels materials didàctics que
s'usen per a l'obtenció del carnet de conduir.

Acn/DdeG, Girona
Anna Agustí, Calonge

El regidor de Sant Antoni Independent (SAI), Josep Abellí, va
desestimar la possibilitat de presentar la moció de reprovació
contra l’edil de Turisme, Mateu
Lara. El representant del SAI va
considerar que era millor no
presentar-la després que Lara
negués l’acusació d’haver fet ús
d’una furgoneta de l’Ajuntament
per a finalitats personals.
Abellí va explicar durant el
ple d’ahir que alguns veïns havien vist el regidor de Turisme
i la seva família que venien de
fer un viatge a Barcelona. Lara
va negar aquest extrem i va argumentar que «en principi, haig
de dir que no». L’edil de l’equip
de govern va convidar el regidor del SAI a «no creure’s tot el
que la gent diu» i va reclamar a
Abellí una fotografia que demostrés que havia usat la furgoneta per a fins personals.

PLE DE CALONGE. El SAI no va presentar la moció de reprovació.

El regidor de Sant Antoni Independent va explicar que havia
visitat el registre municipal per
saber si Mateu Lara havia utilitzat el vehicle el dia 8 de juliol,
però va admetre que no havia

pogut esbrinar qui n’havia fet
ús.
Per altra banda, l’oposició va
criticar ahir que el pressupost
de l’Ajuntament de Calonge per
a l’any 2005 no permetrà fer gai-

RIUDELLOTS DE LA SELVA

L’aparcament privat de l’aeroport de
Girona es podrà obrir la setmana vinent
En principi tindrà capacitat per a vuitanta vehicles, ampliable a dos-cents
Josep M. Bartomeu, Riudellots

L’aparcamet privat que l’empresa Punt Central ha construït a la
carretera d’accés a l’aeroport de
Girona entrarà en funcionament
la setmana vinent, després que
Ajuntament i l’empresa han arribat a un acord per a la seva obertura. Els tècnics municipals han
donat el vistiplau a la seva posada en marxa, segons ha explicat
el propietari de les instal·lacions, Narcís Ribot. L’empresari ha posat de manifest que el retard de l’ober tura de l’aparcament «ha estat fruit d’algunes
males interpretacions tècniques,
que estan camí d’arreglar-se». Ri-

bot ha assenyalat que «ara tot
això ja està gairebé solucionat i
les divergències que teníem amb
l’Ajuntament s’han arreglat,
amb la qual cosa no hi ha cap impediment perquè l’aparcament
pugui funcionar». L’empresa
Punt Central posarà en marxa el
pàrquing per a 80 vehicles, ampliable a 200 cotxes, a només
uns mil metres de l’actual aparcament de l’aeroport de Girona,
segons Narcís Ribot. Aquest
aparcament, que ja està acabat,
havia d’entrar en funcionament
a principi d’aquest estiu, però
s’ha retardat per diverses qüestions tècniques exigides per l’A-

Festa d’Estiu 2004 -

juntament de Riudellots. Per poder aconseguir una plaça dins
del recinte s’haurà de fer amb
antel·lació i mitjançant una pàgina d’Internet, una demanda
de dia detallant les hores durant
les quals l’interessat pensa ocupar la plaça. El pàrquing serà de
pagament i vigilat les vint-i-quatre hores per personal de Mifas.
Els conductors que viatgin en
els diferents vols que s’enlairen
des de Girona podran traslladarse fins a la terminal des de l’aparcament, mitjançant uns autobusos llençadora, que seran
gratuïts i que funcionaran ininterrumpudament.

J.M. BARTOMEU

APARCAMENT. El pàrquing entrarà en servei la setmana que ve.

BÀSCARA ÀRIDS TRAMUNTANA, S.A.

➡ Divendres 6
A les 12 de la nit, FESTA MAKINA:
DJ FIX (New Elements)
DJ LIMIT (presenten el seu nou disc: «GRAFITIS WAR» X-QUÈ RECORDS)
DJ BIRS X DJ TOMMY (presenten el seu disc: «SECRET ARMONY»
produït per DJ CESAR DJ BUENRI)
DJ POPER (finalista del concurs X-QUÈ)

VENDA D’ÀRIDS DE RIU PER A LA CONSTRUCCIÓ I OP

AT S/A

FORESTAL DEL TER

➡ Dissabte 7
A les 6 de la tarda, BICICLETADA POPULAR. Sortida: Plaça Major.
A 2/4 de 7 de la tarda, presentació del llibre «LA ESCALERA DEL DESAMOR».
Autora: Pilar Arce i Llupià. Lloc: Baixos Ajuntament.
A les 7 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL a la plaça Major:
TITELLES i PALLASSOS, pel grup 3/4 de QUINZE.
A les 11 de la nit, AUDICIÓ COMPLETA DE SARDANES a la plaça Major
amb la cobla SELVAMAR.
A la 1 de la nit, BALL a la plaça Major amb el grup MOONLIGHT.

JARDINERES

➡ Diumenge 8
A les 12 del migdia, MISSA SOLEMNE amb el COR PARROQUIAL DE BÀSCARA.
A les 5 de la tarda, CAMPIONAT (OPEN) DE PARXÍS als baixos de l’Ajuntament.
A les 6 de la tarda, PARTIT DE FUTBOL: FC BÀSCARA - UE LLADÓ.
A 2/4 de 8 de la tarda, CANTADA D’HAVANERES amb el grup MAREJOL.
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Domicili social i oficines: Ctra. Roses, km 3200 - VILATENIM - Figueres
Apartat de Correus 101 - Tel. 972 50 45 50
Planta a BÀSCARA: Ctra. Calabuig s/n - Tel. 972 56 00 60

TAULES
BANCS
GANDULES

Som fabricants i distribuïdors de mobles de fusta
per a la jardineria i agropequaris, també embalatges i palets de fusta.
Vinguin a veure la nostra exposició a Bàscara o
bé consulti’ns sense compromís.
Poden contactar amb la nostra oficina tècnica al
tel. 972 56 03 00 o bé al telèfon comercial 686 47 54
81 - 686 47 54 79, i ens posarem en contacte amb
vostès el més aviat possible.
e-mail: forestersl@hotmail.com

