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OLOT

BLANES

Els alumnes en quarantena per la grip AH1N1 tornen abans a les classes

L’Ajuntament afirma que el pressupost solucionarà problemes històrics

● Olot. Els quinze alumnes i els cinc
professors de l’Escola d’Art d’Olot que
estan en quarantena pel possible contagi amb el virus de la grip AH1N1 reprendran les classes dos dies abans del
previst, de manera que, en lloc de fer-ho
el dia 13, ho faran el dia 11. El centre ha
informat que l’avançament del retorn a
l’escola és possible després que els serveis territorials de Salut han reduït el
període de confinament de 10 a 7 dies
per a aquests alumnes i professors. Així, el dia 11, coincidint amb l’inici de la
preinscripció, es reprendrà l’activitat de
l’especialitat de disseny d’interiors. Ai-

● Blanes.

xí mateix, el centre ha comunicat que
les proves d’accés previstes pels dies 13
i 14, i la jornada de portes obertes del
dia 20 es faran amb tota normalitat. Segons dades del Ministeri de Sanitat, el
nombre d’infectats a Catalunya es manté en 24 i el de casos pendents d’estudi,
en 7. La situació d’ahir era doncs la mateixa que la de dijous. D’altra banda, a
causa del vet de Rússia als productes
porcins espanyols pel virus de la grip
AH1N1, el preu del quilo de la carn de
porc ha baixat tres cèntims a Mercolleida, el principal mercat en origen de bestiar porcí de l’Estat espanyol. / N.A./J.C.

El regidor d’Hisenda
de l’Ajuntament de Blanes,
Joan Burjachs (CiU), va afirmar
ahir que el pressupost d’aquest
any que serà aprovat dilluns vinent en el ple municipal aporta
«solucions a problemes històrics». Segons va informar Burjachs, el pressupost inclou un crèdit per
pagar deutes a l’empresa d’escombraries i poder fer una plica nova, l’execució de la sentència per a l’adquisició de
la finca dels Pedrets, la inversió de més
de tres milions d’euros en la primera fase de la remodelació de la zona turística

de Blanes, amb un finançament
de dos milions d’euros de l’ICO.
Igualment, va afirmar el regidor,
es cobreix el deute del transport
públic i es regularitzen deutes
pendents amb altres empreses.
Burjachs va afirmar, responent a
les crítiques de l’oposició, que
en el pressupost, que puja a 53 milions,
«es congela la despesa corrent» i es fa
«una estimació prudent de tots els ingressos». També va assegurar que el pla
de sanejament «permetrà fer un crèdit
de 7,5 milions d’euros per pagar part
del deute». / J.C.
PUBLICITAT

SALT

Demana ajut als diputats socialistes per a
equipaments educatius i per fer la comissaria
● Salt. L’alcaldessa, Iolanda Pineda, va demanar ahir
ajuda als diputats socialistes Àlex Sáez, Joan Antoni
Donaire i Pepa Celaya, durant la trobada que van
mantenir a Salt, on van encetar una sèrie
de visites que preveuen fer a altres municipis. Pineda va demanar ajuts per a
l’ampliació de les escoles del Pla, el Gegant del Rec i el SES, que funcionen
amb mòduls, i també per a la construcció de la comissaria de la policia local. Pineda va indicar que també havia mantingut converses amb el
Departament de Política Territorial per acollir-se al
projecte Contracte Programa, semblant al del pla de
barris però més reduït. Els diputats van recollir les
peticions de l’alcaldessa. / M.B.

GIRONA

Diputats del PP visiten la residència de Mifas
● Girona. La portaveu del PP al Congrés, Soraya Sáenz
de Santamaría; la presidenta del partit a Catalunya,
Alícia Sánchez-Camacho, i el diputat Enric Millo van
visitar ahir la residència de Mifas, en una jornada de
caràcter social, amb l’objectiu de coordinar temes i
exposar-los al Congrés i al Parlament. / M.B.

SANTA COLOMA

GIRONA

XIV Trobada dels
Centres de Dia de la
Xarxa de Salut Mental

Més accions dels
usuaris de Renfe
La Plataforma d’Usuaris de Renfe de les comarques
gironines ha anunciat
que farà més accions
per aconseguir les diverses millores que
reclamen al servei. De
fet, dilluns al vespre
faran una altra assemblea a l’espai de l’estació de Girona per
discutir-ho. El dia 21
de maig es reuniran
amb els directius de
Renfe. / O.M.

El pavelló municipal Els
Saioners de Santa Coloma va ser escenari ahir de
la XIV Trobada Esportiva
i de Lleure dels Centres
de Dia de la Xarxa de Salut Mental de les comarques gironines. La trobada va aplegar més de 200
persones i al llarg del matí
es van fer competicions
de futbol sala i bàsquet.
També es va jugar a bitlles catalanes. / J.C.

OLOT

GIRONA

Reclamen més
intervenció en el
problema del porcí

Ajudes de la Diputació per a 76 municipis afectats per la llevantada

● Olot. El secretari ge-

neral adjunt de CDC,
Felip Puig, va demanar ahir a Olot la intervenció més ferma dels
governs espanyol i català en les restriccions
de Rússia a la carn de
porc catalana. Puig va
pronunciar una conferència sobre mesures
per superar la crisi
econòmica. / J.C.

● Girona.

La junta de govern de
la Diputació de Girona ha aprovat les ajudes d’1,1 milions per
als municipis que van resultar
afectats per la llevantada i les
nevades del desembre de l’any
passat.
D’aquests
diners,
599.000 euros seran per a 20 pobles de la costa, mentre que 503.000 euros seran per a municipis de l’interior.
El president de la Diputació, Enric Vilert, va destacar que així «hem doblat la
partida destinada a catàstrofes naturals,
perquè els municipis puguin fer-se càrrec dels costos extres que han hagut
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d’atendre». A més, el vicepresident i diputat de Cooperació
Municipal, Narcís Casassa, va
explicar que la Diputació ha volgut actuar ràpidament perquè els
municipis recuperin la normalitat «tan aviat com sigui possible». Les ajudes a municipis de
la costa serviran per subvencionar les
actuacions que els ajuntaments van haver de fer pel seu compte, com ara la neteja i retirada de runa de carrers o la reposició de mobiliari urbà. Als pobles de
l’interior, els diners seran per a les tasques de retirada d’arbres o de neu. / O.M
.
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● Girona.

● Santa Coloma de Farners.

