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COMARQUES

La collita de fesols de Santa
Pau arriba a les 40 tones

Posen contenidors en una
plaça d’aparcament per a
minusvàlids a Anglès

 Els productors es mostren satisfets, ja que s’han superat les pobres

DdG

xifres obtingudes l’any passat i per la qualitat del producte
DIARI DE GIRONA

L’expresident de la Generalitat va assistir ahir a la Fira del Fesol.
SANTA PAU | ACN/DdG

La collita de fesols de Santa Pau
(Garrotxa) del  ha estat bona
i aquest any s'hauran superat sense problemes les pobres xifres de
l'any passat, en què per culpa de la
sequera de l'estiu la producció de
fesols es va reduir entre un  i un

. «Aquest any, per sort, la collita ens ha anat molt bé i calculem
que haurà estat al voltant d'unes 
tones, ja que comptem que s'han
fet uns . quilos de fesols per
hectàrea», comentava Lluís Suñer, responsable de l'Associació de
Cultivadors del Fesol de Santa

El Carnaval d’Olot preveu
repartir 5.100 euros en premis
OLOT | DdG

El Centre d’Iniciatives Turístiques d'Olot (CIT) ha publicat les
bases de la rua de Carnaval que
tindrà lloc el dissabte  de febrer
a les  de la tarda. El recorregut de
les carrosses seguirà l'avinguda
Santa Coloma fins a a la plaça
Clarà. El CIT preveu repartir .
euros en premis. Segons les bases,
les inscripcions es poden fer a l'oficina del CIT fins al  de febrer.
Els inscrits hauran de fer constar
el nom de la comparsa, el de la carrossa , el nombre d'integrants i el

nom d'un responsable d'ordre.
Les carrosses podran ser de mesures ilimitades. Únicament, hauran de tenir coberta i assegurança
de responsabilitat civil. En el cas
que una carrossa disposi de comparsa es podrà inscriure en les
dues modalitats. Això no obstant,
només podrà optar a un premi. En
cas que guanyi en les dues modalitats el CIT li atorgarà el premi de
menor quantia. Tots els participants hauran de confirmar la seva
assistència als terrenys de l'estació
abans que comenci la rua.
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Pau. Segons Suñer, les pluges d'un
estiu no exageradament calorós i
la sequedat de la tardor han fet que
s'hagi aconseguit una collita «bona
en quantitat i en qualitat».
«Les perspectives de venda són
bastant millors que l'any passat
perquè hi ha bastants més fesols
per vendre i la temporada s'allargarà», continuava ahir el responsable de l'Associació de Cultivadors
del Fesol de Santa Pau. «L'any
passat vam haver de posar el cartell de collita esgotada molt aviat»,
lamentava Suñer durant un descans de la tradicional Fira del Fesol, que any rere any, se celebra al
principi de gener en aquesta població del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.
El Fesol d'Or , que es lliura
a les persones que s'han distingit
per dispensar una dedicació especial i desinteressada al poble i a
la seva gent, ha recaigut en Josep
Naspreda, un treballador de l'Ajuntament de Santa Pau.

Els contenidors de reciclatge sobre la plaça per a minusvàlids.
ANGLÈS | DdG

Un membre de la junta directiva de MIFAS, Joaquim Bonaventura, va denunciar ahir l’ocupació
de la plaça de discapacitats d’un
aparcament públic de la població
d’Anglès per posar-hi els contenidors de reciclatge. Segons explica
l’aparcament municipal gratuït té
 places i només una està reservada per a gent amb mobilitat re-

duïda, però ahir «la prioritat la
tenien els contenidors».
En el seu bloc, Bonaventura
comenta que a Anglès hi havia una
fira i que el muntatge de parades
va obligar a desplaçar diferents elements del mobiliari urbà, cosa
que troba lògica, però lamenta
que els contenidors de reciclatge
ocupessin la plaça d’aparcament
per a discapacitats.

Madrid aprova els projectes de Besalú
per al Fons Estatal d’Inversió Local
 Dos projectes són

l’adequació de l’entorn
de l’escola i la tercera
planta de la Casa Cambó
BESALÚ | DdG

El Govern central ha aprovat els
quatre projectes proposats per l’Ajuntament de Besalú per ser executats amb el Fons Estatal d’Inversió Local amb un import total
de . euros. El primer dels

projectes és el d’adequació i millora de l’entorn de l’escola de Besalú, el qual consisteix amb la rehabilitació del l’accés sud, la façana del centre i la construcció d’un
accés amb escales provinents del
carrer Ganganell que baixarien
fins a la pista de tennis. Amb tot
també es procediria a l’arranjament dels aparcaments i es pintarien noves línies delimitadores.
El cost total d’aquestes actuacions
és de . euros. El consistori
preveu també adequar la tercera

planta de la Casa Cambó per desenvolupar-hi activitats escolars
per als estudiants de més edat,
creant una Aula d’Estudi.
El segon dels projectes fa referència a la connexió del diposit actual d’aigua amb el nucli del Grup
del Món. Amb aquesta acció s’aconsegueix un abastament independent en aquesta zona i de retruc també es veuria beneficiada
la urbanització de Racolta. D’aquesta manera es millora la pressió d’abastament.

