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La CUPA d’Arbúcies denuncia
que la zona blava al centre
urbà serà cara per als usuaris
i deficitària per a l’Ajuntament

- LLAGOSTERA
5 de gener del 2006,
de 8.30 a 13.30 h
Afectació: Barri Panedas
Treball ref. núm. 1480183
- SANTA CRISTINA D’ARO
5 de gener del 2006,
de 8.30 a 13.30 h
Afectació: Baix Empordà, Bell-lloc,
barri Romanyà, Castell d’Aro, Catalunya, Xile, Espanya, Europa, les Gavarres, Marsella, Mèxic, Miramar,
Puig Aldrich, República Argentina, Ridaura, Romanyà, Sant Miquel d’Aro.
Treball ref. núm. 1480183
Preguem que disculpin les molèsties que els puguem
ocasionar. Per a qualsevol aclariment, poden trucar al

900 77 00 77
INFORMACIÓ

838285/727738µ

Comunica als seus clients i al públic en
general que, amb la finalitat de continuar
invertint i de millorar la qualitat del
servei elèctric, caldrà interrompre el
subministrament d’energia als termes
municipals següents:

"SOLUCIONS EN TRANSPORT"
(Nacional / Internacional)
873362/719519B

l’oposició, ha criticat la iniciativa del govern municipal, format per ERC i AIPA, de convertir en zona
blava l’aparcament del carrer Camprodon i de la placeta de Can Reus. «La zona
blava és cara per als usuaris
i serà deficitària per a l’Ajuntament i és del tot previsible que s’ampliï l’àrea
de pagament a altres carrers del poble», denuncia
la CUPA en el seu butlletí
informatiu.
Per a la CUPA, els arbuciencs pagaran dues vegades: «primer com a usuaris directes a l’hora d’apar-

car, i després com a veïns,
a través dels impostos.» A
part, la CUPA dubta de
l’eficiència d’aquest sistema. «Si tenim en compte
el nivell d’eficàcia demostrada per ERC i AIPA en
el procés de muntatge del
pagament, cal que ens posem a tremolar», afirmen,
fent referència als problemes que han sorgit durant
la tramitació administrativa d’aquesta iniciativa.
La instauració de zona
blava s’inclou dins el pla
de trànsit impulsat pel govern municipal. Estarà gestionada per l’empresa Giropark, que forma part del
grup Mifas.
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ANNA PUIG / Arbúcies

J La CUPA d’Arbúcies, a
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Nova botiga a Salt
Hi trobareu:
Zona amb talles XXL (on es vesteixen els
jugadors de l’Akasvayu)
Zona OUTLET amb descomptes especials

L’exdiputada Isabel
Ruiz, l’aposta d’UDC
com a alcaldable per
CiU a Palamós el 2007
CiU encara treballa per trobar el
candidat que ha de substituir Jordi Pallí
ALBERT VILAR / Palamós

J L’anunci del convergent Jordi Pallí de no encapçalar
la llista de CiU a Palamós en les pròximes eleccions
municipals ha fet que Unió hagi mogut fitxa. I l’aposta
d’Unió pel 2007 és l’exdiputada i advocada Isabel Ruiz.
Convergència, per la seva banda, no té cap candidat.
El president d’Unió a
Palamós, Lluís Puig, va reconèixer que Ruiz era una
de les possibles candidates
del seu partit per ser l’alcaldable de la federació
pel 2007. Però va recordar
que hi havia altres possibles candidats, com era
el de Carles Casanovas,
del grup Port-bo. Casanovas, però, va reconèixer a
aquest diari que ho descartava.
Però el president d’Unió al Baix Empordà, Xavier Dilmé, va ratificar
Ruiz com la candidata.
«Unió proposarà Isabel
Ruiz», va afirmar Dilmé,
conscient que creu que ja
toca a Unió posar el seu
candidat com a cap de llista de la federació a Palamós, i més quan el candidat de Convergència va
perdre l’alcaldia en les últimes eleccions. I en
aquest sentit, Dilmé va assegurar que si l’alcaldable
de CiU a Palamós no és
d’Unió, pensen reclamar-ho en altres municipis com poden ser Palafrugell o Santa Cristina
d’Aro, on tot indica que
torna el convergent Josep
Llensa.
El president unionista
comarcal reconeix que la
candidata del seu partit

ALBERT VILAR / Calonge

110185/726503B

Convergència
Tot i això, Convergència
està treballant internament «diverses opcions»,
sense voler concretar res
més. I ho fa amb certa
tranquil·litat, malgrat la
possible candidata d’Unió, ja que ells pensen presentar la seva opció i haurà
de ser l’assemblea de la
federació qui haurà de decidir el candidat. «La filosofia és agafar el millor», va sentenciar Ribas.
Tot i que no es volen
dir noms, ja han aparegut
el del veterinari Rafael
Mendieta, com l’opció
més ferma. Mendieta va
afirmar a aquest diari que
«oficialment» no sap res,
si bé va reconèixer que tot
i agradar-li molt la política
no és la seva intenció dedicar-s’hi. Altres possibles
candidats convergents són
Francesc Subirats, president de la confraria de
pescadors, i els exregidors
Lluís Vidal i Lluís Espada.

Calonge vol agermanar-se
amb Otívar ja que té molta
gent d’aquest poble andalús
J Calonge ha començat a

C/ Francesc Macià, 56 - Zona Maçana
17190 Salt - Tel. 972 24 33 04

presenta un inconvenient,
ja que «és poc coneguda».
I això també és conegut
per Convergència. «És vàlida, però no és coneguda.
I això és un hàndicap»,
va dir el secretari d’organització de Convergència,
Josep Ribas.

fer contactes per establir
un pacte d’amistat amb el
poble granadí d’Otívar. El
motiu del nou agermanament és el fet que prop
del 20 per cent de la població calongina —unes
2.000 persones— és originària o descendent d’aquest poble andalús. Una
representació calongina,
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encapçalada per l’alcalde,
Jordi Soler, va visitar Otívar la setmana passada, i
ara s’espera que una representació d’Otívar vingui aquesta primavera a
Calonge. Calonge està
agermanada des del 1989
amb el poble occità de Sant
Pau de Fenollet i té en
tràmit agermanar-se amb
el poble andorrà de Sant
Julià de Llòria.

EL PUNT X Dilluns, 2 de gener del 2006

la crònica X PIUS PUJADES

Innocents amb música

D

ivuit anys fan una majoria d’edat. De manera
que els amics que s’apleguen al voltant d’una
taula cada nit dels innocents, convidats per
l’artista Joan Abras i l’activista turístic Jordi Comas,
ja poden volar sols. Una fidelitat a l’amistat de
18 anys permet totes les llicències. I m’hi van
deixar participar, entre tants amics, coneguts. Podia
ser un sopar de tants, dels que tots compartim
aquestes festes amb companys de feina o de barrila.
També ho va ser, amb regals de l’amic invisible
inclosos. Però 18 anys d’experiència donen per
a més: una exposició de pintures i escultures —Joan
Abras i Tomàs Vilà—, l’amena direcció del cerimonial —Lluís Molinas—, les intervencions dels
convidats, la màgia imprescindible de l’incombustible Xevi, que va cloure la nit, i el descobriment
—meu, és clar— d’un cantant d’envergadura: en
Miquel Abras.
I em quedo, perquè la meva sorpresa va ser
majúscula, amb el jove Abras i la seva guitarra.
Ens va oferir dues peces pròpies —Fent camí i
Les hores— i El petit país, de Lluís Llach. I vaig
descobrir una veu que, si el nostre país no fos
tan petit i tan poc normal, seria ben aviat a totes
les ràdios i televisions: una estrella. Feia temps
que la música catalana no s’enriquia amb la inspiració, la riquesa de registres, el sentiment, la
convicció i la bellesa que escampa en Miquel Abras
amb les seves cançons.
Ja sé que no sóc qui per fer judicis tan definitius
en un tema que demana grans coneixements especialitzats. Goso expressar el meu criteri perquè
sé que la música de l’Abras acaba de ser guardonada

El cantant Miquel Abras. / HUG ARGENCE.

amb els premis Carles Sabater —que atorga l’Associació de Cultura Catalana d’Andorra— a la
millor lletra i el premi Sona 9, com el millor
grup musical. Que a mi, i als amics que m’acompanyaven, ens impressionés l’estil del jove compositor tindria un sentit limitat. Que els jurats
dels dos premis més prestigiosos corroborin el
nostre punt de vista permet dedicar-li un sentit
record de gratitud i d’admiració.
Ja se sap que la música catalana —en català
vull dir— no passa pas el millor moment. Que
el doll de creativitat que va conformar la Nova
Cançó s’ha anat difuminant en la selva dels interessos comercials. Però els premis permetran
que en Miquel Abras i el seu grup puguin treure
al mercat el primer disc i que siguin milers els
afortunats que paladegin les seves creacions. Estigueu a l’aguait. Tot això, ja ho veieu, al voltant
d’una taula al Molí de la Torre, de la Bisbal,
mentre coneixíem el llibre que el veterà dibuixant
Muntañola ha dedicat a l’aniversari de l’hotel Costa
Brava i el que Lluís Molinas, Joan Abras i Tomàs
Vilà han fet per parlar de l’art i la gastronomia
de la nostra Costa Brava, amb molt de glamour.

