4

PAÏSOS C ATALANS

Volen canviar la reforma de la plaça de
Sobrestany per refer l’enllumenat
● Torroella de Montgrí.

El ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha demanat a la Generalitat poder
destinar l’ajut atorgat dins del Pla Únic d’Obres i
Serveis del 2007 a la reforma de la plaça del poble
de Sobrestany, que era de 50.000 euros, a la renovació de l’enllumenat públic del mateix nucli, que té
un cost de 86.607 euros. Respecte a la reforma de la
plaça, l’alcalde, Joan Margall (UPM), va manifestar, en vista de la demanda de l’oposició –CiU– de
no deixar-la de banda, que es pensa fer, però que es
reconsiderarà el projecte i es mirarà que sigui menys costós. El projecte de la plaça tenia un pressupost de 296.000 euros. / A.V.

L’Ajuntament vol fer un pàrquing a
l’Estartit quan encara no té el terreny
● Torroella de Montgrí

L’Ajuntament de Torroella de
Montgrí ha començat els tràmits per convertir una
finca d’equipaments situat al carrer Eivissa de l’Estartit en pàrquing, dins un conveni amb l’empresa
Giropark, que gestiona la zona blava del municipi. I
el primer tinent d’alcalde, Josep Maria Rufí (ERC),
va reconèixer, davant de preguntes de CiU, a l’oposició, que encara no s’havia formalitzat la compra
de la finca. Però es va deixar per al ple vinent si era
compatible la finca com a aparcament. / A.V.
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La masia més antiga
de Figueres serà un
espai per a joves
El Mas Torrent serà polivalent
JOSEP PUIGBERT / Figueres

●

El Mas Torrent, que és la masia més antiga que queda a
l’estructura urbana de Figueres i que està situat entre el
sector Costa Brava i l’Horta d’en Capallera, es convertirà
en un espai per a joves. Aquesta és la voluntat municipal
després que fa uns anys se salvés del seu enderroc a causa
de la urbanització del sector, que s’està fent actualment.
El mas Torrent, que està
declarat bé d’interès local,
fa 200 m² de superfície
ampliables fins a 600 m².
Per determinar els seus
usos, l’Ajuntament engegarà una consulta popular
entre les entitats i els
alumnes dels instituts de
Figueres, tot i que les propostes del consistori plantegen que l’edifici tingui

una sala polivalent, una altra per fer assajos, una cafeteria, una sala d’ordinadors amb connexió a internet, un hotel d’entitats, un
punt d’informació,i al terrat, un espai per a actuacions.
El projecte de Mas Torrent és un pla parcial de
l’avinguda Costa Brava.
Fins fa cinc mesos, encara

El Mas Torrent, situat al sector Costa Brava. /J.P.

hi vivien els seus propietaris. Ara, l’Ajuntament té
previst rehabilitar l’edifici
«donant-li un aire de modernitat» i, segons va explicar ahir la regidora
d’Educació i Joventut, Iolanda Milan, haurà de ser

«un projecte singular» i
«si pot ser, dissenyat per
un jove arquitecte figuerenc». En aquests moments, l’Incasòl urbanitza
tot el sector i les obres podrien estar acabades a final
d’aquest any.

Amplien una hora el servei
dels autobusos de Figueres
J.P. / Figueres

●

 Botiga al carrer al centre de Girona. Els carrers del centre de Girona, com el carrer Nou i Santa
Clara, van acollir ahir la tradicional botiga al carrer
que durant els últims caps de setmana també s’ha
anat celebrant a diferents barris com l’Eixample o
el Barri Vell. / T.B.

S’ha ampliat el servei
dels autobusos de les línies
1 i 2 de Figueres per adaptar-los millor a les jornades laborals. Així, des
d’aquesta setmana la línia
1, que enllaça la residència
geriàtrica dels Arcs, a la
carretera de Llers, amb el
nucli de Vilatenim, començarà a funcionar mitja
hora abans i acabarà mitja
hora més tard. El primer
vehicle sortirà del geriàtric

a 2/4 de vuit del matí –fins
ara sortia a les vuit– i l’última sortida serà a 2/4 de
nou del vespre –ara era a
les vuit.
La línia 2, que enllaça
els barris d’Horta d’en Capallera i l’Olivar Gran,
passant per l’hospital i pel
centre, també començarà
mitja hora abans. El primer vehicle sortirà de
l’Horta d’en Capallera a
les 7.20 hores, quan fins
ara sortia a les 7.50 hores.

La marquesina que s’ha instal·lat a la Rambla. / J.P.

En la millora del servei
aquest any s’han instal·lat

dues marquesines noves, a
l’hospital i a la Rambla.
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