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Can Xalegre diu
que l’Ajuntament
perjudica el bar
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UNIVERSITAT
tre dels habitatges que
s’estan acabant d’edificar
al solar de 3.800 metres
quadrats a la zona Solana
de Palau, justament per
allotjar-hi investigadors i
estudiants estrangers.
La primera pedra
d’aquesta promoció d’habitatges es va posar el
2008, però un problema
administratiu va fer endarrerir l’obra. Ara, però,
ja hi ha instal·lats els primers 56 dels 96 mòduls
que conformen aquest
parc d’habitatges univer-

La propietària del bar Can Xalegre d’Olot denuncia que
l’Ajuntament li perjudica el
negoci, perquè no li deixa instal·lar una terrassa al carrer, a
diferència d’establiments propers, ni li ha deixat fer barra a
fora durant el Tura. L’Ajuntament diu que té deutes d’impostos, però que la prohibició
de la barra l’ha motivat l’incompliment de la normativa
sobre els gots reciclables obligatoris durant les festes, cosa
que el bar nega. J.C.

La xifra

EL RIPOLLÈS

Més de 600 veïns
han de fer-se el
TAC a Girona o Vic
Un total de 625 veïns del Ripollès van haver de desplaçar-se durant el 2009 fins a
Girona o fins a Vic per fer-se
un TAC. Per això el Consell
Comarcal del Ripollès demanarà, a petició de CiU, a l’oposició, la implicació de la conselleria de Salut per a la instal·lació d’un aparell TAC a
l’hospital comarcal de Campdevànol. CiU reconeix, però,
els avenços tecnològics que
ha incorporat el centre durant
els últims anys. ■ J.C.

ST. J. DE LES ABADESSES

Dia Mundial
dels Ocells
al Molí Petit
El Centre d’Educació Ambiental Alt Ter celebra diumenge
al Molí Petit de Sant Joan de
les Abadesses el Dia Mundial
dels Ocells. En concret, ha organitzat una sessió d’anellament i observació d’ocells, un
taller i jocs per a la mainada
relacionats amb les aus, un
itinerari pel sender de la mallerenga d’aigua, l’alliberament d’ocells d’un centre de
recuperació de fauna i la presentació dels resultats d’observacions al Molí ■ J.C.

EL RIPOLLÈS

El PSC destaca
la inversió a
l’autovia C-17
La inversió de 220 milions
d’euros per al desdoblament
de la C-17 entre Vic i Ripoll i la
millora en el servei de tren
són algunes de les inversions
del govern al Ripollès remarcades pel PSC en el marc de
l’exposició del programa Fets
a diversos pobles de la comarca. A part, ha remarcat el
milió invertit en la millora de la
connexió amb transport públic del Ripollès amb Girona i
entre els pobles petits. ■ J.C.
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Un moment del muntatge, ahir al matí, dels mòduls prefabricats que seran pisos per a estudiants universitaris ■ N.A.

La UdG vol promoure pisos
prefabricats també al
parc científic i tecnològic
a Els 72 habitatges universitaris que s’estant muntant prop de Montilivi
s’enllestiran al desembre a Entraran en funcionament a primers del 2011
Núria Astorch
GIRONA

El vicerector de Campus i
Infraestructures de la
UdG, Lluís Albó, va anunciar ahir que la universitat
té previst de promoure,
prop del Parc Científic i
Tecnològic de la Creueta,
pisos amb mòduls prefabricats per cobrir la demanda
d’investigadors
que venen a Girona a fer
estades curtes o mitjanes i
d’estudiants estrangers
que venen pels Erasmus
Mundus. Albó va explicar-

ho ahir durant la demostració que es va fer prop
del campus de Montilivi
del muntatge dels mòduls
prefabricats que, a partir
del gener del 2011, es convertiran en 72 habitatges
universitaris. El vicerector d’Infraestructures no
va poder avançar cap més
dada perquè, segons va indicar, el primer que cal trobar és un terreny per construir-hi aquests pisos.
Mentre no es no disposi de
pisos prefabricats a la Creueta, la UdG es reserva el
dret d’ús d’uns tres o qua-

Els mòduls de l’hospital Trueta
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El Servei Català de la Salut ha
contractat també l’empresa
Compact Habit perquè subministri els 74 mòduls prefabricats que s’han de col·locar
prop de l’hospital Josep
Trueta –a l’aparcament de
Mifas– com a pas previ a les
obres d’enderrocament i
construcció del nou centre
hospitalari. Els mòduls ocuparan la meitat de l’aparcament i es distribuiran en dos
pisos. La previsió amb què

treballa Salut és que aquestes estructures es comencin
a col·locar a primers del 2011
i que a finals de l’any que ve
s’iniciï l’enderrocament dels
primers equipaments.
D’altra banda, aquests habitatges són de característiques semblants als que es
van instal·lar a començament
del juliol passat a Banyoles.
Es tracta de 30 pisos de protecció oficial, distribuïts en
planta baixa i tres plantes.

Roses no apujarà els
impostos de l’any que ve

L’equip de govern que
encapçala Magda Casamitjana també va destacar que malgrat que l’IPC
anual ha pujat un 1,8%, a
Roses no s’apugen els impostos.
Manel Escobar va avançar també alguna dada del
pressupost, que serà d’uns
32 milions. El regidor va
concretar que això són 4
milions menys que el pressupost del 2007 –últim del
govern de CiU– perquè és
el que s’ha deixat de recaptar amb l’IBI i l’impost de
construcció. ■

105
estudiants podran anar a
viure als pisos universitaris
situats a la zona Solana de
Palau.

sitaris, i és previst que es
posin en funcionament el
gener del 2011. En
aquests moment la UdG
treballa en l’elaboració
d’un reglament d’adjudicació dels habitatges semblant al que s’aplica en altres universitats, com la
UAB. Als habitatges, dels
quals n’hi ha de dobles, individuals i alguns d’habilitats per a persones amb
discapacitat, hi podran accedir 105 estudiants. El
preu de lloguer d’aquests
habitatges serà d’entre
240 i 250 euros al mes
amb tot un seguit de serveis inclosos.
Aquest mètode de construcció permet reduir en
un 25% el temps d’edificació i en un 20% els costos. I
és que, si bé en aquest cas
s’ha alentit la construcció
per circumstàncies alienes, Compact Habit manté que en mig any l’edifici
podria estar en marxa. ■

ADMINISTRACIONS

Mar Vicente
ROSES

L’Ajuntament de Roses no
apujarà els impostos i les
taxes del 2011. Així es va
aprovar en el ple municipal que es va celebrar al
vespre, en el qual també es
va anunciar que el tipus

impositiu de l’impost de
béns immobles (IBI) passa
del 0,80% al 0,77%. Precisament, aquest punt és el
que més polèmica va portar al plenari.
L’oposició (CiU i ERC)
va acusar l’equip de govern d’incrementar la
pressió fiscal a les famílies,
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ja que després de la revisió
cadastral del 2004 els rebuts de l’IBI seran més elevats que aquest any, malgrat la rebaixa. El regidor
d’Hisenda, Manel Escobar, va respondre que no
ha estat aquest equip de
govern el que ha demanat
una revisió cadastral.

La frase
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“En quatre anys hem
baixat el pressupost 4
milions, els que hem
recaptat de menys”
Manel Escobar
REGIDOR D’HISENDA DE ROSES (PP)

