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Els musulmans de Palafrugell
obren al públic la seva mesquita
un cop se n’ha legalitzat l’ús
Avui es podrà entrar a la de Banyoles, i també a moltes altres de Catalunya
ALBERT VILAR / Palafrugell

L’Associació Centre Islàmic del
Bé de Palafrugell ha decidit avui
obrir a la tarda la mesquita a tota la
població després que hagin aconse●

La jornada de portes obertes de la mesquita de Palafrugell, segons un parell
de cartells enganxats a la
porta, comença a les 6 de
la tarda i durant un temps
de dues hores. El centre
musulmà està al número
27 del carrer Velázquez,
que és el vial de darrere de
l’actual oficina de Correus
i que dóna al centre municipal dels Ametllers.
La comunitat musulmana ha pogut incorporar el
centre entre les visites després que l’Ajuntament de
Palafrugell, en junta de govern reunit el dia 11 de
maig, ha aconseguit el corresponent permís de legalització.
El centre funcionava
des de l’any 1999 amb un
permís provisional. I ara
calia regularitzar-lo, segons va recordar ahir a
aquest diari el portaveu del
govern, Juli Fernández
(PSC).
L’equip de govern va
decidir fer-ho no per mitjà
d’una llicència d’activitat
sinó com a llicència d’ús.
És a dir, que l’activitat havia de ser compatible amb
el que marca el pla general
del municipi.
Moqueta ignífuga
A més, d’acord amb els informes tècnics, es deixa de
manifest que el centre musulmà compleix les condicions de seguretat i salubritat. Fins i tot, segons un

guit la llicència municipal d’ús. El
centre social de culte religiós de Palafrugell funciona des de fa uns set
anys, encara que amb un permís provisional. L’obertura de la mesquita

forma part de la campanya de jornada de portes obertes de 35 mesquites
d’arreu de les comarques catalanes.
A àmbit gironí, també es podrà visitar la de Banyoles.

Caja Madrid dóna 110.000 euros a
Mifas per al centre de Vilafant
● Girona. El delegat de Caja Madrid a Girona, Narcís Puigdevall, i el president de l’associació Mifas,
Pere Tubert, van signar dijous un conveni de col·laboració per mitjà del qual aquesta entitat financera
fa una aportació de 110.000 euros per a la construcció i posada en marxa del centre de recursos i ocupacional Pere Llonch de Vilafant. És el segon cop
que l’obra social de Caja Madrid fa importants donacions a l’associació Mifas, uns recursos que serveixen per posar en marxa programes i també per
fer inversions que milloren la qualitat de vida de les
persones disminuïdes de les comarques gironines. / N.A.

왘 Palamosina de 101 anys. Josepa Alabau Bach
va fer dimecres passat 101 anys. L’àvia palamosina
va regentar durant molts anys una botiga del carrer
Major, que ara porten els seus descendents. L’alcaldessa, Maria Teresa Ferrés, va felicitar-la en nom
de la vila i va obsequiar-la amb un ram de flors.
L’imam de Palafrugell, Iasin Elmajauei, a l’interior de la mesquita. / A.V.

certificat de l’enginyer industrial Jaume Oliveras, la
moqueta del centre, que
ocupa tota la gran sala, és
ignífuga.
A més, l’acord deixa
clar que la concessió de la
llicència està condicionada al fet que s’eviti qualsevol tipus de molèsties als
veïns. Una veïna del costat
mateix de la mesquita, que
ocupa uns baixos d’un petit bloc de pisos que abans
era la seu d’una fusteria,
va explicar a aquest diari
que durant aquest temps
mai no ha tingut problemes.

I ara el nou de Palamós
A.V. / Palamós

A Palamós, la comunitat musulmana està enllestint les obres i el condicionament, com pot ser la
moqueta ignífuga, del nou centre cultural islàmic
amb mesquita als baixos d’un bloc de pisos, tot i
l’oposició dels veïns. En aquests moments, estan a
punt de demanar la corresponent llicència d’activitat per poder fer el trasllat de local, que està a uns
100 metres de l’actual i que funciona des de l’any
1992. El secretari de l’entitat, Laarbe Elkhattabi, va
explicar ahir a El Punt que el nou centre cultural serà una realitat aquest mateix estiu. Al nou local, que
els va costar 288.500 euros, la comunitat vol ensenyar català, castellà i llengua materna als nouvinguts i els seus fills, com també els costums i la manera de fer de Catalunya.
●

왘 Sopar a benefici d’Astrid-21. Prop de 200 persones van assistir ahir al sopar que la fundació Astrid-21 celebra cada any per aquesta època a l’hotel
Fornells Park i que té com a objectiu recaptar fons
per al nou centre de recursos. La fundació atén nens
amb síndrome de Down. / MANEL LLADÓ
PUBLICITAT

3 portes

5 portes

Perquè només tens
aquesta vida per
viure-la. Per això t’oferim
els motors turbodièsel
i gasolina més avançats,
4 tipus de tracció per a una
òptima conducció tant
4x4 com urbana: la millor
tecnologia japonesa,
en 3 i 5 portes.
Viu la teva vida a bord
del Nou Grand Vitara.

Descobreix-lo a
117016/734196i

* Vàlid per a model 1.6 L gasolina 3p JA. Inclou IVA i IEM. No inclou transport, preentrega ni despeses de matriculació. Consum extraurbà (L/100 km): de 6,5 a 7,9. Emissions CO2 (g/km): de 195 a 228
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