PAÏSOS C ATALANS

6

EL PUNT | Dissabte, 8 de setembre del 2007

Fan un circuit per a vianants per anar
als col·legis de l’Eixample de Figueres

La festa del bar
Motril de Sant
Feliu l’avalen més
de 350 signatures

● Figueres. A conseqüència de les obres que es fan a

l’avinguda de l’Aigüeta de Figueres i en vista del
nou curs escolar, la Guàrdia Urbana ha preparat un
circuit alternatiu de vianants per als nens i nenes
dels barris de l’Horta d’en Capallera i dels Cendrassos, que es desplacen fins als centres educatius
Salvador Dalí o Narcís Monturiol, que al barri de
l’Eixample. Segons indica la senyalització vertical,
que es col·locarà durant els propers dies, es recomana el següent itinerari: del carrer Enric Sans travessar cap a Compositor Mundi fins a agafar el carrer Compositor Baró. Una vegada al carrer Compositor Baró, trencar cap al carrer Sardana fins al Joaquim Serra i, finalment, d’aquest vial cap al CEIP
Salvador Dalí o l’IES Narcís Monturiol. / J.P.

Habiliten un aparcament a l’esplanada
del castell de Sant Ferran de Figueres
L’inici de les obres d’ampliació de
l’Hospital de Figueres provocaran la pèrdua d’algunes places d’aparcament a l’avinguda Olímpia.
Per aquest motiu s’ha habilitat un espai alternatiu a
l’esplanada situada abans de l’entrada dels castell
de Sant Ferran per donar servei als usuaris del centre sanitari i veïns de la zona. Els operaris municipals també treballen per condicionar els accessos.
L’entrada a l’aparcament es farà des de la pineda
del parc Sol i la sortida per la pujada del Castell. A
més, també es treballa per buscar més espais alternatius a la zona. / J.P.

● Figueres.

La comissió La Ciutat dels Detalls de
Figueres s’ampliarà amb més entitats

왘 Discursos i actuació musical. L’acte
institucional de celebració de la Diada a
Girona va acabar amb la interpretació de
quatre peces de la Girona Banda Band, a
l’església de Sant Pere de Galligants, ple-

Avui s’inaugura el centre cultural Molí
de l’Anguila de Figueres
● Figueres. Aquesta tarda s’inaugura el centre cultu-

ral Molí de l’Anguila de Figueres, que serà la seu de
la colla gegantera, la colla castellera i la Casa Cultural d’Andalusia. Totes tres entitats participaran
en les activitats de l’inauguració, que començaran a
partir de les sis de la tarda. / J.P.

왘 Campionat internacional d’«agility» a Girona.
El pavelló municipal de Palau de Girona és l’escenari, des de dijous i fins demà, del campionat internacional d’agility. Organitzat per Agility Club Girona, al campionat hi participen uns cinquanta gossos procedents de quinze països. / D.B.

na de gom a gom per l’esdeveniment. Hi
van assistir representants de tots els partits polítics amb seu a la demarcació de
Girona, ajuntaments i entitats socials i
empresarials de la ciutat. / MIQUEL RUIZ

El govern fa una crida perquè
les administracions gironines
s’uneixin per afrontar el futur
La consellera Capdevila demana complicitat als ciutadans

● Figueres. La comissió de participació ciutadana La

Ciutat dels Detalls que s’ha creat a Figueres integrarà també les entitats que treballen amb discapacitats, com ara Mifas, Altem i l’Once. La creació de
la comissió es va aprovar en un ple celebrat dijous i
el PSC –a l’oposició– va demanar que a més dels 27
membres –la majoria, representants d’entitats ciutadanes– que hi havia a la proposta, s’hi afegissin
un representant de cadascuna de les entitats que treballen amb discapacitats ja que un dels objectius de
la comissió és vetllar per la desaparició de barreres
arquitectòniques i la millora dels accessos als espais urbans. La proposta del PSC va ser acceptada
pel govern de CiU i per la resta de grups. / J.P.

La
festa que organitza
aquest cap de setmana
el bar Motril de Sant
Feliu de Guíxols és una
iniciativa del barri i una
activitat
històrica.
Aquesta és la versió de
representants d’aquest
bar del carrer Castell
d’Aro, que destaquen
que disposen d’unes
350 signatures que ho
avalen. La direcció del
bar ha volgut contestar
a un col·lectiu de veïns
que han demanat que la
festa és reubiqui en un
altre zona propera argumentant que es talla el
carrer tres dies –des
d’ahir i fins demà–, que
la música provoca molèsties, igual que les
fregidores que s’installen al carrer, i que només s’organitza a benefici d’aquest bar. Des
de l’establiment s’assegura que la festa es fa
per al barri. A més, i segons assenyalen, s’opta
per demanar l’autorització a l’Ajuntament
directament des de l’establiment per facilitar
d’aquesta manera la
concessió del permís i
tenir cobertura a l’hora
de contractar els grups
que hi actuen. També
precisen que, i a diferència d’abans, no hi ha
cap vinculació familiar
entre la direcció del bar
i integrants de la llista
de TSF, perquè ara fa
uns tres anys l’establiment es va traspassar.
L’equip de govern, del
PSC, TSF, ERC i ICV,
van optar per concedir
el permís per a la celebració de la festa, tot i
l’oposició d’un grup de
veïns. Segons l’alcalde,
Pere Albó, que ha portat directament les negociacions, l’any vinent es valorarà la conveniència de reubicar la
festa a una plaça propera, tal com demanaven
els crítics. / J.T.

● Sant Feliu de Guíxols.

PURI ABARCA / DAVID BRUGUÉ / Girona

El delegat del govern de la Generalitat a
Girona, Jordi Martinoy, va instar ahir les
diferents administracions gironines a treballar conjuntament per afrontar els rep●

«A les comarques gironines, tenim sobre la taula
assumptes d’una gran importància estratègica, com
la modernització de les
economies o els reptes que
representen la immigració, les qüestions energètiques o les mediambientals», va dir Jordi Martinoy, que va obrir l’acte que
es va fer al monestir de
Sant Pere de Galligants.
Per ell, el treball conjunt
de les diferents administracions ha de portar a «eixamplar els espais de codecisió gironins», perquè,
segons va dir, quan hi ha
hagut una acció de consens, s’han aconseguit
grans «èxits», per exemple, en el cas de l’aeroport
Girona Costa Brava.
La consellera Carme
Capdevila va fer una crida
a la complicitat de tots els
ciutadans de Catalunya
per a la construcció d’un
futur «de progrés i plenitud» i va posar èmfasi en la
necessitat d’assolir altes
quotes de cohesió, amb
l’objectiu final de la bona
convivència: «Hem de
construir una Catalunya
justa, pròspera i solidària,
aconseguir una mirada illusionadora i plena de confiança del poble català.»
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tes de futur. Ho va dir durant l’acte institucional de celebració de la Diada a Girona,
en el qual també va participar la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme
Capdevila.

왘 Acte institucional a Girona. El saló de plens de
l’Ajuntament de Girona va ser ahir el marc del tradicional
acte institucional per commemorar l’11 de Setembre. Entre els assistents hi havia representants del món polític,
social i cultural de la ciutat. / M. RUIZ

«La covardia de Medir»
J.TRILLAS / Palafrugell

El grup municipal del PSC de Palafrugell, a
l’oposició, critica durament l’alcalde, Lluís Medir,
perquè no assistirà als actes de la Diada. Segons el
portaveu socialista, Juli Fernández, Medir opta per
marxar per covardia: «Pensem que Medir hauria de
dir clarament que no li agrada la reivindicació i que
per no donar la cara marxa de vacances.» En tot cas,
i segons el PSC, Medir aquest any no ha pogut oposar-hi perquè governa amb ERC. Pel PSC és especialment greu que per primera vegada la màxima
autoritat de la població opti per marxar. Lluís Medir no va voler polemitzar ahir i es va limitar a dir
que era fora per unes vacances familiars.
●

fe d’errades
El regidor d’Urbanisme de Sant Feliu de
Guíxols es diu Joan Vicente i no Josep Vicente, que va ser alcalde
de Sant Feliu, com publicàvem erròniament a
la plana 4 d’ahir, 7 de
setembre, a la informació «El govern de Sant
Feliu descarta fer el
passeig a la volta de
l’Ametller».

●

