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COMARQUES

La llengua blava veta vaques,
ovelles i cabres a Sant Martirià
 La fira tindrà aquest any

un 10% més d’expositors i
es pretén superar en un
20% els visitants del 2007
BANYOLES
R.REYNER

Les vaques, ovelles i cabres de les
terres catalanes no podran estar
presents a l’edició d’aquest any de
la Fira de Sant Martirià de Banyoles, a conseqüència de l’expansió en
els últims mesos del virus de la llengua blava a tot Catalunya, i en especial a les comarques gironines, on
ja se n’han notificat  casos. Malgrat que el Govern ha vetat la presència d’aquest bestiar a la a
edició de la fira per raons sanitàries
–això sí, la malaltia no afecta els humans–, l’Ajuntament va explicar
ahir que es preveu mantenir els
aproximadament  caps de bestiar de l’any passat. A més, augmentarà un  el nombre d’expositors, i l’objectiu, si el temps
acompanya, és incrementar en un
 els visitants a la trobada, que

se celebra aquest cap de setmana,
i passar dels . de l’any passat
a uns ..
La fira té l’objectiu de contribuir a difondre i preservar les races autòctones i el món del cavall i del
guarà català, però també de potenciar l’activitat econòmica amb
expositors de tots els sectors al Firestany i amb un Mercat d’Artesania. I aquest any hi ha dues novetats: la posada en marxa del portal
web www.firasantmartiria.cat, on
es pot repassar la programació de
la trobada, i també la seva durada,
que passa de ser dissabte i diumenge a estar oberta també divendres. Això sí, aquest dia serà
priomordialment perquè les escoles de Banyoles i la comarca visitin la mostra de races autòctones,
mentre que la inauguració oficial de
la fira serà al vespre.
La mostra, que és l’única de races autòctones de Catalunya,
comptarà aquest any amb la presència de cavalls –se’n presentarà
una nova raça–, ases, coloms i aus
diverses. Al parc de la Draga hi
haurà dos terrenys habilitats per a
l’aparcament dels vehicles.

Notifiquen dos casos
més a la demarcació



El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ha notificat aquesta setmana dos
nous casos d’infecció per la llengua
blava a les comarques gironines.
Un d’ells correspon a una explotació de bestiar oví de Vilopriu, al
Baix Empordà, i l’altre a una granja
de bestiar boví d’Argelaguer, a la
Garrotxa. Amb els dos casos són ja
53 els que s’han comptabilitzat a la
demarcació, i 61 els detectats en
total a Catalunya. Per comarques, a
la Selva s’han notificat 20 casos; a
la Garrotxa, 19; a l’Alt Empordà, 8;
al Ripollès, 3; i 1 al Baix Empordà,
el Gironès i el Pla de l’Estany. La
malaltia de la llengua blava és causada per un virus i transmesa per
mosquits. Provoca manifestacions
gangrenoses de la mucosa bucal i
les peülles per alteracions en els
músculs esquelètics dels animals
que la pateixen. És de declaració
obligatòria. GIRONA | A.TARRÉS

Celrà tindrà el 2009 uns
comptes «austers» amb
693.600 € en inversions
 El pressupost pujarà a

més de quatre milions i mig
d’euros i un 34 per cent serà
per a despeses de personal
CELRÀ | R.R.B.

El ple de l’Ajuntament de Celrà
va aprovar ahir al vespre els pressupostos del municipi per a l’any
que ve, que entre el consistori i el
Patronat Municipal d’Esports pugen a .., euros, xifra
lleugerament més baixa que la
dels comptes d’aquest any. També serà més baix el percentatge
d’inversions, que el  sumaran
. euros, és a dir, aproximadament un  del total, mentre
que les despeses de personal representaran al voltant d’un .
Els comptes van tenir el vot en contra de la CUP i l’abstenció d’iCelrà, i els vots a favor de l’equip de govern (ara en majoria, amb la incorporació de l’edil de CiU).
L’acalde, Francesc Camps, va
subratllar que els pressupostos

són «fets des de l’austeritat».
Camps va recordar que el  no
es preveu al municipi cap gran inversió, ja que la del casal d’avis està
inclosa dins l’anualitat  del Pla
únic d’obres i serveis i el  es
farà la de l’escola municipal de
dansa. L’any que ve, va dir, hi haurà inversions petites: diverses obres d’urbanització, arreglar el teulat de La Fàbrica, i prolongar el carrer de la rectoria, entre d’altres.
El ple d’ahir va aprovar també la
modificació número  del POUM,
que permetrà convertir a sòl urbà
uns terrenys del sector Palahines,
ara qualificats com a sòl urbanitzable no delimitat. El canvi preveu
més de . metres quadrats de
sòl privat, que inclouen una zona
anomenada Ciutat Jardí, que ara es
podria edificar, i l’espai que ocupa
un geriàtric, que quedarà qualificat com a zona d’equipament privat. El canvi permetrà restituir la situació del centre, ja que una sentència anul·la el permís que Urbanisme va donar al consistori
perquè li concedís llicència.

Olot crea itineraris per a minusvàlids al centre
 L’Ajuntament d’Olot ha

creat dos trajectes per a
minusvàlids en zones
d’ombra de la ciutat
OLOT | XAVIER VALERI

L’Ajuntament d’Olot ha creat 
itineraris per a minusvàlids que recorren les zones més ombrívoles
de la ciutat. El cost de l’actuació,
que ha estat supervisada per Mifas, ha estat de . euros. Els
recorreguts –un de llarg i un de
més curt– passen pels carrers Vilanova, Anselm Clavé, avinguda

Catalunya, pont de Colom, avinguda Argentina, avinguda de Cuba,
Parc Nou, avinguda de Santa Coloma i passeig de Barcelona. El trajecte enllaça l’Eixample Malagrida, fins a la vora del riu i fins al Parc
Nou i l’Ambulatori de la seguretat
Social.
El regidor de Salut, Antoni Bach,
va explicar que el recorregut enllaça diversos equipaments públics, com són l’Escola de Música,
els pavellons esportius, l’Ambulatori i el Parc Nou. Bach va precisar
que l’adaptació ha consistit a adequar les rampes dels passos de vianants i les voreres. Segons va ex-
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X.V:

El vicepresident de Mifas, Antoni Palomino, baixa una de les rampes.

plicar l’actuació que s’ha fet permet
la circulació de les cadires de rodes
motoritzades i també de les impulsades per persones encara que
diposin de poca força física.
Per la seva part, el vicedelegat de
Mifas a la Garrotxa, Antoni Palomino, va expressar la necessitat
que els vehicles no estacionin al
costat de les rampes d’accés dels
passos de vianants. Palomino va
explicar que s’ha trobat en situacions en què s’ha hagut d’esperar
mitja hora per poder travessar un
carrer a causa d’un vehicle estacionat de manera incorrecta en un
pas de vianants.

