ASSOCIACIÓ MIFAS
Diari de Girona

18 DIJOUS, 29 D’ABRIL
DE ABRILDE
DE2021
2021

Local LaSelva-ElBaixEmpordà

Breus
CONSELL COMARCAL

EL BAIX EMPORDÀ CONSTITUEIX LA TAULA
D’ACCESSIBILITAT TURÍSTICA
u El Consell Comarcal constitueix la Taula d’Accessibilitat Turística del Baix
Empordà. Les entitats convocades d’aquesta primera taula van ser MIFAS,
Associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà i Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3. La Taula es reunirà anualment per garantir el control i eficiència del Pla d’Accessibilitat Turístic del Baix Empordà. La principal funció de la Taula d’Accessibilitat Turística és la col·laboració entre entitats referents en discapacitat del territori per consolidar el
pla. La reunió va aprovar les accions que realitzaran les entitats, entre les
quals les visites de validació als establiments i serveis turístics certificats
amb el segell comarcal per tal que es garanteixi el servei adequat.

Blanes preveu aprovar una
bonificació del 50% a la taxa
d’ocupació de la via pública
u En el ple d’avui, l’equip de govern presenta una moció perquè es declari

la disconformitat de l’Ajuntament amb el ramal previst de la MAT Selva

DdG. BLANES

n Coincidint amb el darrer di-

FIRES

LA BISBAL CELEBRA LA TRENTENA EDICIÓ
DE LA BOTIGA AL CARRER DE L’1 DE MAIG
u L’edició d’enguany de la Botiga al Carrer de l’1 de maig de la Bisbal
d’Empordà celebra 30 anys amb la participació d’una gran part de botiguers i botigueres de la població situats al nucli antic. Més d’una cinquantena de parades en total oferiran els seus productes en format de botiga
al carrer, concretament s’ubicaran a les Voltes, carrer Ample i plaça Major. També cal fer esment de la consolidació de la Fira de Brocanters,
Col·leccionisme i Joguines de l’1 de maig. Dissabte tornarà a oferir un espai on comprar tot tipus d’objectes de brocanteria i de col·leccionisme
que s’ubicarà a la zona del passeig Marimon Asprer. Degut a la situació
sanitària actual l’edició 2021 de la fira-mercat, perd la multisectorialitat,
CALONGE

ARBÚCIES

SOBRE URBANISME
I ARQUITECTURA
SALUDABLE

ENTREGA DELS
PREMIS DE POESIA
AMETISTA 2021

u El castell de Calonge acollirà els
dies 7 i 13 de maig dues jornades
sobre urbanisme i arquitectura saludable. En el marc del cicle de debats L’Empordà Es Mou l’Associació d’Empresàries i Directives de
l’Empordà organitza aquestes jornades, amb el suport de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i de
Breincosmart. La primera de les
jornades se centrarà en l’urbanisme saludable i la segona jornada
girarà al voltant de l’arquitectura
saludable.

u Arbúcies va fer l’entrega de premis Poesia Ametista al teatre de
les Naus Ayats dins la celebració de
Sant Jordi i de la Setmana Cultural.
Els guanyadors van ser en la categoria infantil Emma Martín -amb el
poema El cant del rossinyol-, en la
juvenil Bernat Castanyer -amb el
poema El gorg negre -i en la categoria adulta Rosa Díaz -amb el poema El mont dels homes de seny.
Abans de l’entrega de premis va tenir lloc l’espectacle Allò que volen
les dones, a càrrec d’Olga Cercós.

jous d’aquest mes d’abril, l’Ajuntament de Blanes convoca avui la
sessió ordinària del ple municipal. Un dels temes més destacats
serà la modificació de l’Ordenança Municipal que regula les taxes
per a la utilització privativa o
d’aprofitament especial a la via
pública i terrenys de domini públic amb finalitats lucratives. En
aquest sentit, el punt de l’ordre
del dia preveu que s’apliqui una
bonificació del 50% sobre la taxa
amb efectes retroactius a 1 de gener d’aquest any.
Pel que fa a les mocions presentades pels grups polítics, l’APB
–Agrupació Participativa de Blanes- presentarà una proposta per
a l’adhesió a l’Aliança Educació
360-Educació a Temps Complet.
D’altra banda, el grup municipal

Els socialistes demanen
regularització per als
treballadors en règim
d’interins de llarga
durada a l’Ajuntament

socialista presentarà dues mocions, una de les quals perquè es
preservi l’activitat cultural durant
el confinament comarcal i la segona per demanar mesures de
regularització pels treballadors i
treballadores que estan en règim
d’interins de llarga durada a
l’Ajuntament de Blanes. La quarta i darrera moció la presentaran
de manera conjunta els dos grups
a l’equip de govern, ERC i BECP,
perquè es declari la disconformi-

tat del consistori blanenc amb el
ramal previst de la MAT Selva.
Altres punts que formen part
de l’ordre del dia són l’aprovació
de l’acta corresponent a l’anterior
ple del mes de març; donar
compte de sentències judicials i
decrets d’alcaldia, així com l’aplicació de l’increment salarial previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021 pel personal municipal. La sessió ordinària d’aquest dijous es tancarà,
com és habitual, amb l’apartat de
Precs i Preguntes.
El ple municipal del 29 d’abril
se celebrarà de nou telemàticament a partir de les 7 de la tarda.
Es podrà seguir íntegrament en
directe per streaming a través del
perfil Facebook de l’Ajuntament
de Blanes, el perfil de Youtube,
per televisioblanes, així com per
Ràdio Blanes.

Sta. Coloma de Farners amplia l’oferta
d’aparcament a la zona comercial
u L’Ajuntament arranjarà
un solar privat al carrer
Santa Bàrbara amb capacitat
per a catorze vehicles
DdG. SANTA COLOMA DE FARNERS

L’espai cedit a Indika-Minyons Escoltes i Guies. AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
PALAFRUGELL

L’AGRUPAMENT INDIKA D’ESCOLTES I
GUIES COMPTARÀ AMB UN NOU ESPAI
u L’Ajuntament de Palafrugell cedirà de forma temporal l’ús d’una part de
l’antic escorxador del municipi a l’Agrupament Indika-Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya. Actualment, l’entitat es trobava sense un espai on poder desenvolupar les seves activitats i era necessari comptar amb un equipament adequat per a l’oci dels nois i noies que participen en les diverses activitats que organitzen. D’aquesta manera, l’Agrupament Indika podrà disposar d’una part
de2 la planta baixa de l’edifici de l’antic escorxador, i d’una superfície de 257,38
m . L’espai que ocuparan ara és un edifici obra de l’arquitecte Isidre Bosch i Bataller i es troba inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

n L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners ampliarà l’oferta
d’aparcament a prop de la zona
comercial amb l’arranjament
d’un solar privat situat al carrer
Santa Bàrbara. Durant aquests
dies s’estan acabant d’ultimar els
treballs a la parcel·la, propietat
del veí del municipi Josep Taberner.
Les obres d'adequació del solar han consistit en la construcció
d'un mur mitger de contenció fet
amb blocs de morter armats i formigonats per contenir les terres
que s'hi han aportat per recuperar la cota definitiva del paviment,
ja que inicialment el solar estava
a una cota inferior al carrer. També s'hi ha instal·lat un focus connectat a l'enllumenat públic, a
més de la construcció del gual
d'accés a vehicles.
Els treballs, que han tingut un
cost final de 19.184,48 euros, han

El solar al carrer Santa Bàrbara.

estat executades per l'empresa
Columba S.L., i suposen una ampliació de l’oferta de places d'estacionament de vehicles prop de
la zona comercial de la ciutat.
D'aquesta manera, es facilita a la
ciutadania accedir als comerços
de la zona cèntrica d'una forma
més còmoda i efectiva, sense l'estrès que genera buscar una plaça
de pàrquing lliure i no trobar-ne.
A hores d'ara l'aparcament encara no està obert al públic, tot i
que es preveu fer-ho en els prò-

DAVID RUEDA/AJ. SANTA COLOMA

xims dies. Resta pendent posar-hi
una cadena a mode de tancament
i un senyal informatiu que indicarà la franja horària en la qual s'hi
podrà aparcar, que serà de deu del
matí a les vuit del vespre.
L'estacionament estarà tancat
al públic fora de l'horari anteriorment esmentat. Després d'aquesta actuació, el pàrquing del carrer
Santa Bàrbara tindrà capacitat
per a catorze vehicles (una de les
places serà privada, d’ús exclusiu
del propietari del solar).

