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Comarques/Serveis

TURISME

El bon temps porta més
de 12.000 usuaris a les
pistes d’esquí gironines

ha estat tan bona com les anteriors, a causa de les altes temperatures i de la falta de precipitacions. Durant les passades
vacances de Nadal, per exemple, la Molina, Masella, Vallter
2.000 i Vall de Núria van vendre
110.000 abonaments, mentre
que el Nadal de l’any anterior
n’havien venut 162.000.

Masella i Molina tancaran a final de mes

Aparcaments plens a Vilobí

Albert Soler/Josep M. Bartomeu,
Girona/Vilobí d’Onyar

Més de 12.000 esportistes van
omplir ahir, en l’inici de les vacances de Setmana Santa, les
estacins d’esquí gironines. El
primer dia de festa va coincidir
amb una millora del temps, i tot
junt va provocar que les pistes
d’esquí gironines visquessin un
dels millors dies de tota la temporada, amb la pràctica totalitat
de remuntadors en funcionament gràcies als excel·lents
gruixos de neu. Les estacions
més impor tants no descar ten
allargar la temporada més enllà
de final de mes, data de tancament prevista en principi.
Amb 37 pistes obertes d’un
total de 44, i amb 11 (de 17)remuntadors en funcionament,
l’estació de la Molina va rebre
ahir més de 3.000 esquiadors.
La xifra va ser fins i tot supera-

da per la veïna estació de Masella, que amb 47 pistes obertes i
també 11 remuntadors en funcionament, va vendre ahir uns
5.000 forfets. Els responsables
d’aquesta estació gironina van
assegurar que ahir va ser «sens
dubte el millor dia per esquiar o
surfejar de tota la temporada».
«Després de dies tapats que ens
han anat bé perquè ens han deixat nevades importants, avui ha
sortit el sol i és el dia ideal per
gaudir de la quantitat impressionant de neu que tenim aquest
mes d'abril», explicaven. «Sembla impossible que a l'abril tinguem aquest paisatge tan impressionant, aquesta és una Setmana Santa increïble com n'hi
ha poques», indicaven entusiasmats. Valgui com exemple esmentar que l’estació de Masella
va obrir ahir algunes pistes negres que encara no havia pogut

J.M.BARTOMEU

APARCAMENT PLE. L’estacionament va posar el rètol de complet

obrir en tot l'hivern. La Molina
i Masella tenen previst tancar
les pistes el dia 29 d’abril, però
no descarten prorrogar l’obertura al públic, si les condicions
atmosfèriques ho permeten.
Tot i les reduïdes dimensions, l’estació de Núria, que tenia ahir 9 pistes obertes i tots
els remuntadors funcionant, va
rebre 2.500 espor tistes. En
aquest cas, però, només aproximadament uns 500 eren esquiadors, mentre que la resta eren
excursionistes o visitants que
anaven a disfrutar dels altres
atractius que té aquest enclau.
Núria tanca les portes després

d’aquesta Setmana Santa. Pel
que fa a Vallter 2000, les informacions que van fer arribar parlen d’uns 1.500 esquiadors ahir
en les seves pistes.
Segons les previsions, no
s’esperen més precipitacions
durant els propers dies –tot i
que ahir encara va nevar, amb
poca intensitat, en algunes cotes–, cosa que permet als responsables de les estacions mostrar-se molt optimistes respecte
l’afluència d’esquiadors en
aquesta Setmana Santa.
Les xifres d’aquests dies poden ajudar a maquillar les de la
temporada en general, que no

Tots els aparcaments de l’aeroport de Girona, inclús el privat, es van omplir de gom a gom
a partir del passat dijous a la tarda, quan el gruix d’usuàris de
Barcelona, Girona i comarques
van iniciar l’«operació sortida»
de Setmana Santa per via aèria.
L’empresa que gestiona els
aparcaments, entre ells també
el de pisos, Ipgessa-seguriber,
es va veure obligada a posar el
rètol de «complet», després de
que la constant entrada de vehicles posès en perill la capacitat
del recinte.
Fonts de l’esmentada empresa van posar en relleu, sobre les
nou del vespre de Dijous Sant,
que «estem a més del 90% d’ocupació i l’aparcament de Mifas, el
de la carretera, es troba al 86%.
Pensem que es buidarà una mica
a la nit, però la situació es delicada».

TRÀNSIT

Els accessos a la costa registren cues al matí
DdeG, Girona.

Les carreteres que desemboquen
a la Costa Brava van ser les que van
registrar més incidències, pel que
fa al trànsit, en l’operació sortida
d’aquesta Setmana Santa 2007. Les
principals retencions van produïrse ahir al matí a la carretera C-35
al seu pas per Vidreres. A causa de
l’alt volum de trànsit que hi circulava i a les obres que es fan en
molts dels trams en aquest punt,
les cues van ser quilomètriques i

no va ser fins passat el migdia que
la situació va quedar normalitzada.
Les de Vidreres en direcció a
Platja d’Aro i Palamós eren unes
cues que es preveien des de primera hora del matí quan el Servei
Català del Trànsit informava que
el peatage de la Roca del Vallès a
l’AP-7 estava saturat. De fet, segons fonts de trànsit uns 392.000
vehicles van sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona. A causa
de la pluja que va caure durant

NECROLÒGIQUES
AVINYONET DE
PUIGVENTÓS
PAQUITA POZUELO i LLINARES
Ha mort als 53 anys a Figueres, natural de Girona. Era casada amb Fructuoso Moya i Valero i tenia dos fills. Residia a Avinyonet de Puigventós.
L’enterrament es va celebrar ahir divendres a
l’església parroquial de Sant Esteve d’Avinyonet de Puigventós.

BARCELONA - ST. FELIU
DE GUÍXOLS
CARLOTA VENDRELL GUASCH
Ha mort als 91 anys, natural de Barcelona. Era
vídua de Josep Cortés Rusca i tenia una filla,
Carlota. Residia a Barcelona.
L’enterrament se celebrarà demà diumenge a
1/4 de 12 del matí a l’oratori del Tanatori de Sant
Feliu de Guíxols.

BEGUR
ANTONIO ALONSO SORIANO
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca
Ayala Victoria i tenia quatre fills, Antonio, Luis,
Francisca i Dulce. Residia a Begur.
L’enterrament se celebrarà avui a les 10 del matí
a l’església parroquial de Begur.

BLANES
ANA POZO RUIZ
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco
Arias Carbonero i tenia quatre fills, José, Ángeles, Concepción i Ana. Residia a Blanes.L’enterrament se celebrarà avui a 2/4 d’11 del matí a
l’església parroquial de Santa Maria de Blanes.
JUAN GARCÍA BAÑOS
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Julia Simón
López i tenia tres fills, Gregorio, Matias i Julia.
Residia a Blanes.L’enterrament se celebrarà
avui a 2/4 d’1 del migdia a l’església parroquial
de Santa Maria de Blanes.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
- FIGUERES
OLGA BELETSKAYA
Ha mort als 24 anys a Castelló d’Empúries, natural d’Omsk, Rússia. Era soltera. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui a 2/4 de 12 del
matí a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres. Serà incinerada al crematori de la mateixa funerària.

FIGUERES
MANEL CAMPOS i BARTIS
Ha mort als 73 anys a Figueres, natural de la
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bona part de la tarda de dijous, el
gruix de l’operació va endarrerirse i va ser ahir al matí que la majoria de vehicles van sortir de l’àrea
de Barcelona en direcció a la costa. L’efecte cadena va fer que les
cues que hi havia a primera hora
del matí a l’AP-7 es traduïssin en
retencions a les carreteres gironines més tard. També va haver-hi
retencions a Llagostera i Cassà cap
a la costa.

CARLES COLOMER

CUES. La C-35 al seu pas per Vidreres i en direcció a la costa.
mateixa població. Era casat amb Isabel Chavanel i Ibáñez. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge a la
1 del migdia a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres. Serà incinerat al crematori de la mateixa funerària.

FORNELLS DE LA SELVA
MARIA GÜELL VENTURA
ha mort als 82 anys. Era vídua de Jacint Esparraguera Abulí i tenia dues filles, Neus i Dolors.
Residia a Fornells de la Selva.
L’enterrament se celebrarà demà diumenge, a
les 12 del migdia, a l’església parroquial de Fornells de la Selva.

GIRONA
JOSEP FIGUEROLA COMAS
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Carmen Barroso Baxerias i tenia dos fills, Josep
Maria i Jordi. Residia a Girona.
L’enterrament es va celebrar ahir divendres, a
les 11 del matí, a l’església parroquial de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
PRUDENCIO CABALGA MEDINA
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Clara Iglesias Mitjavila i tenia un fill, Prudenci. Residia a
Girona.L’enterrament es va celebrar ahir divendres, a 2/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Josep de Girona.
MIGUEL ZAMBUDIO CELEMÍN
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Antonia

Muñoz Gómez i tenia tres fills: Miguel, Susana
i Marta; fills polítics, Alejandro i Manuel; néts,
Luciano, Miki, Cristian, Silvia i Lola. Residia a
Girona. Domicili mortuori: Tanatori del Gironès,
C/ Rocacorba,2 de Salt.L’enterrament se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Vila-roja de Girona.
JORDI SERRAS i DAVESA
Ha mort als 77 anys. Tenia cinc fills, David, Francesc, Jordi, Joan i Lluís. Residia a Girona. Sala
de vetlla: C/ Anselm Clavé, 32 (Funerària Poch).
L’enterrament se celebrarà avui a 2/4 de 5 de la
tarda a l’església parroquial de Sant Josep de
Girona.
DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Rosa Cazalilla Angosto i tenia un fill, David. Residia a Girona.L’enterrament se celebrarà el dimarts dia
10 a les 11 del matí a l’església parroquial de
Vista Alegre de Girona.
LUIS JIMÉNEZ HINOJOSA
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Carolina
Fernández Borrego i tenia quatre fills, Luis, (✝)
José Sebastián, Carlos i Carolina. Residia a Girona.L’enterrament se celebrarà demà diumenge a les 10 del matí a l’església parroquial
de Vila-roja de Girona.

MAÇANET DE
CABRENYS
PERE TRILLA i LLAONA
Ha mort als 72 anys a Sant Cugat del Vallès. Era

vidu de Ma. Dolors Estela i Costa i tenia un fill.
Residia a Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona.
L’enterrament es va celebrar ahir divendres a
l’església parroquial de Maçanet de Cabrenys.

MOLLET DE PERALADA
JOAN CRISTINA i ORTIZ
Ha mort als 56 anys a Mollet de Peralada, natural de la mateixa població. Era solter. Residia
a Mollet de Peralada.L’enterrament se celebrarà
avui a 2/4 d’11 del matí a l’església parroquial
de Mollet de Peralada.

OLOT
ROSA COLLELLDEMONT COSTA
Ha mort als 90 anys, natural de Batet de la Serra.
Era soltera. Residia a Olot.
L’enterrament se celebrarà avui a les 6 de la tarda a l’església parroquial del Sagrat Cor Caputxins d’Olot.

PALS
JOAQUIM VENTURA PINSACH
Ha mort als 82 anys. Residia a Palamós.
L’enterrament se celebrarà avui a les 12 del matí
a l’església parroquial de Pals.

PORTBOU
JOAN PAU SANLLEHÍ FAGÉS
Ha mort als 77 anys, natural de Figueres. Era

