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URBANISME

PALAFRUGELL

Unifiquen els senyals
als nuclis de la costa
L’Ajuntament de Palafrugell
ha enllestit la renovació de la
senyalització turística dels nuclis costaners de Calella, Llafranc i Tamariu. La nova senyalització s’ha col·locat amb
la idea d’informar i orientar
d’una manera més completa i
entenedora, homogeneïtzant
la imatge integral pel que fa

referència a la retolació informativa del municipi. Les accions del pla, que es va impulsar l’any passat, volen eliminar els problemes d’integració
entre la senyalització urbana i
interurbana. Al llarg de l’any
es pensa continuar amb l’execució del pla a la vila de
Palafrugell. ■ A.V.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

OLOT

Rampes a les botigues
Mifas, amb la col·laboració de
l’associació de comerciants,
ha iniciat una campanya perquè tots els establiments amb
barreres arquitectòniques

s’equipin amb unes rampes
desmuntables. Els primers a
fer-ho han estat els de Can
Bardera, on ahir es va presentar la iniciativa. ■ R.E.

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a
sota indicades que, amb la ﬁnalitat de seguir invertint i millorant la
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

La plaça Catalunya de
Figueres, mig any en obres
a La construcció de la coberta fotovoltaica no impedirà que s’hi pugui
continuar celebrant el mercat a A l’agost s’enderrocaran les dues pèrgoles
Josep Puigbert
FIGUERES

La plaça Catalunya estarà
en obres fins a principi de
l’any vinent. Aquesta setmana comencen els preparatius per a la construcció de la coberta fotovoltaica. Si bé els primers dies
els operaris treballen en la
desviació de serveis i, per
tant, la seva feina no és tan
visible, en les properes setmanes es limitarà la zona
d’obra i es procedirà a la
demolició, per fases, dels
balcons actuals i a la posterior construcció de la coberta
Mentre durin les obres
es continuarà realitzant el
mercat de fruita i verdures a la mateixa plaça Catalunya. Els serveis municipals han treballat, amb
l’empresa
encarregada
d’executar el projecte,
perquè el perímetre de
l’obra permeti la instal·lació de les parades el dimarts, dijous i dissabte
com és habitual.
Canvis al carrer Rutlla
Coincidint amb l’inici dels

La coberta fotovoltaica cobrirà una part de la plaça Catalunya ■ EL PUNT

treballs de construcció de
la coberta fotovoltaica, el
carrer Rutlla passarà a ser
d’un únic sentit de circulació entre els carrers Nou i
Blanch i, per tant, no hi
haurà la possibilitat d’accedir a la Rambla des
d’aquest punt.
La construcció de la coberta fotovoltaica i la reurbanització de la plaça és
un dels projectes destacats d’aquest mandat municipal. El seu cost és de 2
milions d’euros i els treballs han de durar sis mesos. ■

El carrer Nou, per a vianants

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La polèmica pilona del carrer
Nou tornarà aixecar-se per
impedir el pas de vehicles en
direcció a la Rambla i, aquest
cop, l’horari serà molt més
ampli. El govern municipal
ha optat per tancar el carrer
a la circulació des de les deu
del matí fins a les vuit de la
tarda, els dies laborables.
Fins ara només estava aixecada de quatre a vuit de la
tarda, encara que fa mesos
que es va optar per deixar-la

inactiva a causa de les obres
que es feien a diferents cruïlles i per no embolicar més
el trànsit. L’horari parcial de
tancament va crear molta
confusió i, a més, es van produir diferents topades de vehicles amb la pilona, la qual
cosa va dificultar el seu bon
funcionament tècnic. Ara el
govern ha recuperat la idea
inicial que tenia quan es va
reformar aquest tram de carrer: tancar-lo al trànsit.

LA CELLERA DE TER
Dia: 31 de juliol del 2010
Horari: de 15.00 h a 19.00 h (ref. 2843291)
Carrers afectats: (AFORES, PLADEVALL, TER)

POLÍTICA

SANT ANIOL DE FINESTRES
Dia: 01 d’agost del 2010
Horari: de 8.30 h a 12.30 h (ref. 2860151)
Carrers afectats: SANT ESTEVE DE LLÉMENA (AFORES, CAN
TERMA, ESCOLES, GIRONA-OLOT, LA BARROCA)

SANT JULIA DEL LLOR I BONMATÍ
Dia: 01 d’agost del 2010
Horari: de 16.00 h a 20.00 h (ref. 2860255)
Carrers afectats: BONMATÍ (AFORES, DE DALT, DE LA PERA)
Dia: 02 d’agost del 2010
Horari: de 7.00 h a 11.00 h (ref. 2859931)
Carrers afectats: (CAMPANYA, JÚPITER, SENYERA)

VIDRERES
Dia: 02 d’agost del 2010
Horari: de 7.00 h a 11.00 h (ref. 2859931)
Carrers afectats: VIDRERES (AIGUAVIVA PARK-35T, AIGUAVIVA PARK-AE, AIGUAVIVA PARK, AIGUAVIVA PARK ( C/ OLIVERA ), AIGUAVIVA PARK (C/ AMETLLER), AIGUAVIVA PARK
(C/ CASTANYER), AIGUAVIVA PARK (C/ FIGUERA), AIGUAVIVA PARK (C/ LLORER), AIGUAVIVA PARK (C/ POLLANCRES),
AIGUAVIVA PARK (C/ ROSER), AIGUAVIVA PARK (C/ AVELLANER), AIGUAVIVA PARK( C/ ARBOÇ), AIGUAVIVA PARK
(C/ DÀLIA), ALZINA (AIGUAVIVA PARK), ARBOÇ, AVET, BEDOLL, CAMAMILLA, ESCÀCIA (URB. AIGUAVIVA PARK), EUCALIPTUS (URB. AIGUAVIVA PARK), FAIG (URB. AIGUAVIVA
PARK), GARRIGA, GARROFERS, GI)
Dia: 10 d’agost del 2010
Horari: de 8.00 h a 12.00 h (ref. 2860095)
Carrers afectats: CALDES DE MALAVELLA (AFORES, AMADEU
VIVES, ANTIC A GIRONA, ANTONI GAUDÍ, BEGUR, BARRI
ISRAEL, BARRI MATEHUAS, CALONGE, CAN SOLA GROS,
CAN SOLA GROS (C/ JOSEP PLA), CAN SOLA GROS (C/ LLAFRANC), CAN SOLA GROS II (C/ BLANES), CAN SOLA GROS II
(C/ LLORET), CAN SOLA GROS (C/ ISIDRE NONELL)
Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 536 536
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a Després d’un intens

debat, l’Ajuntament
es manifesta a favor
de la independència
Ramon Estéban
RIPOLL

CALDES DE MALAVELLA
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LLORET DE MAR

Les eleccions
irrompen al ple
de Ripoll
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La presentació de dues
mocions, una instant el
Parlament a iniciar el procés cap a la independència
de Catalunya (a càrrec
d’ERC) i una altra defensant el dret a decidir del
poble català (de CiU) va
propiciar que el ple muni-
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cipal de Ripoll de dimarts
esdevingués més un Parlament nacional que no pas
un fòrum de govern local:
que si ERC té un doble
llenguatge quan parla d’independència, segons si
s’acosten eleccions o està
governant al tripartit (Xevi Cima, portaveu de CiU);
que si ERC no enganya
mai i ha estat sempre molt
clar, demanant la independència (Eudald Casas,
ERC); que si ara no és el
moment de plantejar-se
una fita tan agosarada
com la independència

Els regidors del PSC, Enric Pérez, Jaume Camps i Pilar
Pallegero, estudiant les esmenes de CiU ■ R.E.

(Enric Pérez, PSC)... Igual
que a la cambra de diputats, perquè prosperés el
primer text es va haver de
suspendre la sessió uns
minuts, a fi que es poguessin estudiar les modificacions que CiU proposava a
canvi de donar-hi suport.
Com era previsible, a

l’hora de votar, els socis de
govern municipal (ERC i
PSC) van divergir entre
ells i el PSC es va abstenir
en totes dues mocions,
que van prosperar amb els
vots d’ERC i de CiU. Miquel Rovira (president comarcal d’Unió) es va abstenir en la primera. ■

