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Els botiguers de Lloret regalen 1.300
euros en la campanya de Nadal
J Lloret de Mar. Els botiguers de Lloret van regalar
ahir 1.300 euros, repartits en tres premis. Un va recaure en Teresa Màrquez, que va rebre 600 euros,
que són per gastar a la sabateria del carrer Sant
Pere Calçats per a Tu. El segon premi, de 300 euros,
va ser per a Alexandra Jacob, que es podrà gastar
els diners a la botiga Es Trajo. La veïna de Lloret
Dolors Serrano es va endur 400 euros en la targeta
de fidelització. Aquesta targeta és nova. Hi ha 25
comerços que la tenen i la guanyadora del premi
podrà gastar els diners en aquests establiments. / L.J.

Prolonguen un any la suspensió de
permisos per a prostíbuls a Lloret
J Lloret de Mar. L’Ajuntament

de Lloret ha decidit
allargar un any més la suspensió de llicències per
instal·lar prostíbuls a la població. L’Ajuntament va
aprovar una suspensió el 27 de gener de l’any passat
i ara l’allarga per tenir temps per determinar, en
el nou pla general, la zona on es poden situar. / L.J.

e Nucli antic de pessebre, a les Preses.
El veí de les Preses Antonio Ibéñez —en la
foto—, ha donat a l’Ajuntament una maqueta
del nucli antic de més de 10 metres de llargada
i que es pot visitar a la sala de plens fins l’endemà
dels Reis. Reprodueix els edificis de l’entorn de
l’església i dels carrers Major i Sant Sebastià. A
la part de l’església, hi ha el naixement. / J.C.
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Els aparcaments gratuïts de l’aeroport
de Girona costaran 7,5 euros al dia
a partir de finals de febrer
La posada en funcionament del nou edifici comportarà la creació de 600 places més
ORIOL MAS / Vilobí d’Onyar

J Els aparcaments que Aena té davant l’aeroport de Girona seran de
pagament a partir de finals de febrer,
i la tarifa serà de 7,5 euros al dia
Els preus dels aparcaments seran de 40 cèntims
la primera mitja hora o
fracció, 50 cèntims la segona mitja hora o fracció
i 75 cèntims cada hora addicional. El preu màxim
per dia serà de 7,5 euros
durant els primers quatre
dies, i a partir del cinquè
es cobrarà 6 euros per dia.
A més, la pèrdua del tiquet
es penalitzarà amb una
multa de 37,5 euros.
Aquests preus es faran
efectius a partir de finals
de febrer en tots els aparcaments d’Aena davant de
la terminal de l’aeroport,
quan entri en funcionament el pàrquing que s’està construint. Això, però,
no suposarà l’eliminació
de les places que hi ha als
terrenys de la Central Internacional de Mercaderies (CIM) i que gestiona
Mifas. En aquest cas, els
preus són de 60 cèntims
cada hora durant les sis
primeres d’estacionament, 50 cèntims entre la
sisena i la dotzena i a partir
d’aquí 6 euros per dia.
D’altra banda, l’empresa que gestionarà els aparcaments d’Aena a l’aeroport serà Ipgessa, que també gestionarà l’aparcament per a residents al barri vell de Girona de la
plaça del Pallol.
El govern estatal també
ha anunciat, responent a
la pregunta del senador

els primers quatre dies d’estacionament. El pagament coincidirà
amb la posada en marxa de les noves
600 places per a cotxes particulars
que s’estan construint, que se su-

maran al miler que ja hi ha. Aquest
nou aparcament no comportarà l’eliminació del pàrquing del CIM, ja
que el conveni es prorrogarà com
a mínim fins al 30 de setembre.

La construcció del nou aparcament de l’aeroport s’acabarà a finals de febrer. / EUDALD PICAS

per l’Entesa Catalana de
Progrés Rafel Bruguera,
que aquest 2006 es volen
construir dos edificis més
d’aparcament, amb 1.200
places totals més. A més,
entre el 2007 i el 2009 es
vol fer un tercer edifici,
en dues etapes, que comportarà 3.000 places més.
Finalment, aquests dies
de vacances de Nadal no
hi ha hagut aglomeracions
de vehicles als aparcaments, però s’ha previst
fer servir els vials d’accés
al CIM aquest pont de
Reis en cas que sigui necessari.

Els veïns, contra el pla director
J Els veïns de Vilobí afectats per la proposta de
revisió del pla director de l’aeroport que Aena
ha presentat als ajuntaments van reaccionar ahir
contra el projecte, en què es preveu construir
aparcaments en terrenys al voltant de l’aeroport,
un fet que obligaria a enderrocar una desena de
cases. De fet, en alguns d’aquests terrenys l’hotel
Vilobí ja hi volia fer pàrquings, però fins ara no
ha aconseguit la llicència. Diversos veïns es van
mostrar ahir radicalment contraris a la proposta
del pla director, i van acusar l’Ajuntament de
no haver-los informat d’aquest pla i de no tenir-ne
cap coneixement. A més, van anunciar que es
reunirien per prendre mesures per evitar que tiri
endavant. D’altra banda, l’alcalde, Joan Busquets,
va assegurar que l’Ajuntament farà un informe
tècnic per avaluar les propostes del pla.

El PSC assegura que mai s’han plantejat una
doble candidatura per a les municipals a Girona
PURI ABARCA / Girona

J La direcció gironina del

e Pessebre a l’església d’Aiguaviva. La veïna
d’Aiguaviva Maria Batlle exposa amb gran dimensió i per cinquè any consecutiu el pessebre
a l’església del poble. El pessebre, el qual va preparant al llarg de l’any, reprodueix masies, ponts,
esglésies i monuments diversos. Restarà exposat
fins al 2 de febrer que ve. / MANEL LLADÓ.

PSC va assegurar ahir que
mai s’ha plantejat una doble candidatura per a l’alcaldia de Girona amb vista
a les eleccions del maig
del 2007, responent així a
les insinuacions de CiU
respecte que l’actual alcaldessa, Anna Pagans, no sigui l’única possible cap de
llista. «Una doble candidatura és absolutament in-

Punt, El, 2006-01-04, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

necessària a la vista de la
bona acceptació que les
mateixes enquestes de
CiU donen a l’actual alcaldessa», va afirmar el viceprimer secretari de la federació del PSC a les comarques gironines, Joan
Manel del Pozo.
CiU havia instat el PSC
a deixar clar si Anna Pagans repetirà de cap de
llista a Girona i si hi ha
«alguna altra candidata»,

després que els socialistes
havien criticat l’estat
d’«excitació electoral permanent» en què consideren que es troba la federació nacionalista. «Un invent d’aquestes característiques —afirmar que hi ha
una altra candidata— només pot sortir de la fàbrica
política de la qual ens ha
demostrat que tenen la patent (CiU). Que es cuidin
d’ells, que prou feina te-

nen», va dir Del Pozo. Pel
socialista, els responsables
polítics de CiU intenten
«dissimular el seu descontrol intern» i «farien molt
bé de reservar-se i gaudir
tot sols del seu genuí espectacle de candidatures
dobles a una mateixa alcaldia», en referència al fet
que des de CDC s’ha proposat un cap de llista, Carles Mascort, i des d’UDC,
un altre, Jordi Fàbrega.

