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Adjudiquen l’enderroc del Sun
Village de Palau-saverdera un cop
acabat el termini per tirar-lo a terra

GIRONA

L’associació Mifas canvia la seu per una de
més àmplia i hi centralitza tots els serveis
● Girona. L’associació de discapacitats físics Mifas
ha traslladat les seves oficines centrals, abans situades al carrer Empúries, i ha centralitzat els diferents
serveis a la nova seu, situada a la rambla Xavier Cugat, 43 de Girona. El vicepresident de Mifas, Quim
Bonaventura, ha explicat que amb el canvi s’ha guanyat espai –les instal·lacions fan 1.025 m²– i això ha
permès ajuntar la part associativa i de fundació
–abans al carrer Empúries– amb la part d’administració i gestió dels centres especials de treball –abans
al carrer Castell de Solterra–. La idea de Mifas, que
té més de 3.000 socis a les comarques gironines, és
que els espais que han quedat buits als carrers esmentats, i que són propietat del grup, es puguin reobrir
amb una oferta nova de serveis. / N.A.

GIRONA

Ian McLean analitza el nou govern britànic
● Girona. El catedràtic de la Universitat d’Oxford Ian
McLean va analitzar ahir a la Farinera la formació
del primer govern britànic de coalició al Regne Unit
des de 1940. La conferència forma part del cicle del
Fòrum Internacional de Girona organitzat pel Patronat Catalunya Món i El Punt. / JORDI SOLER

GIRONA

Acte de memòria i denúncia sobre la situació
de Ruanda i per reclamar que es faci justícia
● Girona. La coordinadora d’ONG Solidàries i Veritas

Rwanda Forum van organitzar ahir, a la Casa de Cultura de Girona, un acte de memòria i denúncia per analitzar la situació a Ruanda. Segons es va destacar, «a
Sud-àfrica s’amaga actualment el màxim imputat en
la mort del missioner Joaquim Vallmajó i la cooperant
de Metges del Món Flors Sirera, i de milers de ruandesos i congolesos». L’advocat de les víctimes, Jordi Palou, va destacar que per aquest motiu s’ha fet l’acte
coincidint amb el mundial de futbol a Sud-àfrica.
«Demanem al govern espanyol que faci el possible per
reclamar que es jutgi el màxim imputat», va indicar.
En la taula rodona, hi van participar representants de la
UdG, de la Generalitat, de diferents ajuntaments i familiars de Sirera i Vallmajó. / M.C.
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L’alcalde diu que encara es pot salvar i l’oposició li demana com ho pensa fer
MAR VICENTE / Palau-saverdera

●

L’Ajuntament de Palau-saverdera
va aprovar ahir definitivament adjudicar a l’empresa Argon Informática
les obres per tirar a terra el Sun VillaEl termini per enderrocar
el Sun Village es va acabar
dimarts de la setmana passada, dia 8 de juny, i l’alcalde de Palau-saverdera,
Narcís Deusedas, continua
buscant una solució per
evitar-ho, segons va explicar durant el ple extraordinari celebrat ahir. «El que
fem ho fem per complir la
sentència però no hi estem
d’acord. Estem negociant i
treballant per aconseguirho fins a l’últim moment»,
va explicar l’alcalde. Però
quan el portaveu d’Unitat
per Palau, a l’oposició,
Miquel Alsina, va preguntar què s’està negociant i si
podia donar una cronologia de com anirien els fets,
Narcís Deusedas no va
respondre.
Les dues parts van protagonitzar una discussió
sobre aquest tema. Alsina
va dir a l’alcalde que el fet
d’haver arribat a aquest
punt de la tramitació «certifica el fracàs en la gestió
de cerca de solucions».
Deusedas li va respondre
que de fracàs res de res i va
tornar a acusar l’oposició
de ser els culpables que actualment no hi hagi una solució per al Sun Village
explicant que fa dos anys
se’ls va oferir signar un
acord que no van voler signar.
Tot i que Deusedas continua sent optimista i espera que s’evitarà l’enderroc,
ahir va dir que «si ens hi

ge, que té una ordre d’enderroc del
TSJC. El tribunal havia donat un termini màxim per demolir els 41 pisos,
un temps que ja s’ha superat. L’alcalde, Narcís Deusedas, va dir que el

Una imatge dels pisos del Sun Village, l’any passat.

obliguen ho haurem de fer,
però seria una situació
molt desagradable per tothom».
Les famílies, negociant
Les 41 famílies afectades
per l’enderroc asseguren
que mantenen les converses amb l’Ajuntament per
evitar l’enderroc i continuen confiant que la tramitació del nou pla urbanístic
municipal evitarà que el
complex vagi a terra. Pel
que fa a l’aprovació d’ahir,
es van limitar a dir que
l’Ajuntament ha de fer el
que diu el jutjat.

que es fa és el tràmit que obliga la
llei, tot i que no hi està d’acord i encara confia que es pot salvar. L’oposició li va demanar que expliqui com
ho farà i Deusedas no va respondre.

/ ANNA PUIG

La cooperativa
● L’Ajuntament va aprovar ahir, amb els vots afirmatius del govern municipal, una modificació de
les normes subsidiàries que afecten la cooperativa
d’oli. L’aprovació preveia també la desestimació
de les al·legacions presentades. Segons va explicar
l’alcalde, Narcís Deusedas, l’objectiu és que la cooperativa mantingui els negoci que té actualment
amb les olives, tot i que l’oposició considera que la
modificació inclou una expropiació que faria que
els cooperativistes es quedin sense la seva propietat. El portaveu d’Unitat per Palau, Miquel Alsina,
a l’oposició, va acusar el govern municipal de fer
una expropiació forçosa sense haver-se assegut
amb els afectats i de fer tripijocs, mentre l’alcalde,
Narcís Deusedas, el va acusar d’haver volgut fer
una operació urbanística.

Pícnics a Tossols, Cuina de l’Horta i
gimcanes, a la nova Cua del Drac d’Olot
JORDI CASAS / Olot

●

L’ESTARTIT

Cousteau torna a les Medes
● L’Estartit. El vaixell d’investigació Alcyone, de la so-

cietat Cousteau, és a l’Estartit per veure com ha canviat el fons de les Medes des de l’any 1954, en què va
venir l’investigador francès, Jacques-Yves Cousteau
amb el primer vaixell, Calypso. / A.V.

Els pícnics al pavelló de
bany de Tossols-Basil, les
jornades gastronòmiques
de la Cuina de l’Horta,
l’ampliació de les Nits al
Museu i una gimcana per
conèixer el patrimoni arquitectònic de la ciutat són
les principals novetats de la
programació d’estiu de la
Cua del Drac d’Olot, que,
organitzada per l’Ajuntament, s’enceta amb el Fes-
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tival Internacional de la
Cornamusa i s’acaba amb
la festa del barri de Sant
Miquel, passades les Festes
del Tura. Tothom que ho
vulgui, doncs, podrà fer un
pícnic amb mantes i bosses
amb menjar de les Cols –el
dijous amb música de
discjòquei–, podrà degustar menús elaborats amb
productes de l’horta en
quinze restaurants del grup
Cuina Volcànica i partici-

par en les dues Nits al Museu que es faran a la terrassa del Museu dels Sants. La
resta es duran a terme al pati de l’Hospici. Es tracta
d’espectacles que tenen alguna peça del museu olotí
com a referent.
La resta de les activitats
són continuistes: Mirant el
cel –observacions astronòmiques des de Batet–, Olot
amb un lot –visites teatralitzades al Parc Nou i al

Museu dels Volcans–, les
tardes de música clàssica al
Parc Nou, els tallers dels
castellers d’Olot, els Xerrics; les activitats de
l’Agrupació
Sardanista
d’Olot al Firal, l’aplec al
Parc Nou i el concurs sardanista, i, entre altres coses, les exposicions –destaquen les de l’Olot Fotografia–, les visites del Descobreix la Garrotxa i les festes
de barri.

