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PROJECTE

Blanes vol saber quant costarà
mantenir la Ciutat Esportiva
Està fent un estudi per conèixer la despesa anual del complex
J.A.G, Blanes.

IRIS

GESPA ARTIFICIAL. És un material de nova generació

La gespa artificial
del camp de futbol
s’estrenarà dissabte
Se celebrarà un prestigiós torneig de futbol-7
Ernest Guerrero, Tordera.

L’Ajuntament de Tordera, en
motiu de la celebració del torneig de futbol-7 Memorial Josep
Barceló, estrenarà aquest cap de
setmana la nova gespa artificial
al camp municipal d’esports.
Les obres van començar a mitjan mes passat i el cost aproximat és de 470.000 euros. El regidor d’Esports de Tordera, Rafel Matas, ha explicat que «el que
hem fet ha estat un assentament
del terreny, un asfaltat i hem instal·lat una sèrie de desaigües.

Això suposa que el dia que haguem de renovar la gespa artificial ens sigui molt més fàcil i no
haguem de realitzar més moviments de terra». Matas afegeix
que «vam decidir-nos per la gespa artificial perquè el manteniment és més assequible que el de
la natural. A més, darrera del primer equip tenim les categories inferiors, amb uns 300 nens. Això
també va fer decantar-nos per la
gespa artificial, ja que la natural
no aguantaria que s’hi entrenés
o jugués a diari».

L’Ajuntament de Blanes, concretament l’àrea d’Esports i el Consorci de la Costa Brava, està elaborant un estudi per esbrinar el
cost que tindrà anualment el manteniment de la Ciutat Esportiva.
Segons va assenyalar el regidor
d’Esports,
Joan
Salmerón
(EUiA), «encara ningú ho sap i es
una despesa que ens preocupa».
Així, va puntualitzar que l’informe estarà enllestit en uns quatre
mesos, aproximadament.
D’altra banda, el regidor va assenyalar que la voluntat de l’equip
de govern és que la gestió de l’equipament esportiu sigui municipal. Tot i que ja hi ha empreses
que s’han interessat en el projecte, «ja ens han vingut a picar a la
porta», Salmerón considera que
el Consistori ha de gestionar, en
un principi, l’equipament i en el
cas que «no ens en sortim, o no sapiguem fer-ho, passar-ho al sector
privat». D’aquesta manera, va posar com exemple la gestió del Teatre Municipal, que actualment
està a mans de Vitó Produccions
i que, si el Consistori vol portar a
terme aquesta tasca, ha d’esperar
que s’acabi el contracte.
El regidor va fer aquestes consideracions en la presentació de
les instal·lacions que tindrà el pavelló esportiu, el qual disposarà
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Joan Salmerón.

de sis pistes poliesportives i algunes d’aquestes es podran adaptar en funció de les competicions
esportives que es portin a terme.
Igualment, Salmerón va garantir
que la Ciutat Esportiva acollirà
dues piscines, una de 25 metres i
un altre de 16 metres. Mentre que
a la petita es faran cursets, la gran
s’utilitzarà principalment per a
competicions. Tanmateix, es preveu que en aquesta es puguin disputar partits de waterpolo.
Tot i que el projecte de la piscina encara està en fase de conversacions (s’inclou en un pla d’infraestructures esportives que ha
engegat la Generalitat de Catalunya), es preveu que les obres

s’encetin al mes de novembre,
quan hauran acabat els treballs de
moviments de terres i endagament de la riera. Aquestes feines
començaran el proper 27 de juny
i compten amb un pressupost de
23.212.786,69 euros.
El regidor va voler deixar clar
que la piscina i el pavelló són dos
projectes totalment diferenciats.
No obstant, «la piscina estarà enllestida abans que el pavelló». En
aquest sentit, va subratllar que el
pavelló compta amb un període
d’execució de 18 mesos, mentre
que es preveu que les obres de les
piscines (de menys complexitat)
es desenvolupin en un període
més curt.
La piscina, que serà dissenyada per la mateixa empresa que
s’ha encarregat del pavelló, s’adaptarà a l’entorn del complex esportiu, i comptarà amb una sala
de musculació, sauna i una àrea
de fitness, entre d’altres aspectes, per fer-la «atractiva pel ciutadà».
El regidor d’Esports també va
considerar que el complex esportiu no ha d’incorporar un alberg, com en un principi s’havia
previst. Al seu parer s’han d’aprofitar els establiments hotelers
i «acostar els esportistes al poble»,
fet que fomentarà la promoció turística de Blanes.

NECROLÒGIQUES
ALBONS
JOSEP BLANCO PLANS
Ha mort als 84 anys d’edat, natural de Barcelona. Era casat amb Dolors Muxach Coll. Residia
a Badalona.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les
12 del migdia, a l’església parroquial d’Albons.

BANYOLES
CONXITA SOLÀ PUIG
Ha mort als 86 anys d’edat. Era vídua de Narcís
Amagat Pujol i tenia dos fills, Josep i Isabel. Residia a Banyoles.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a 2/4
de 10 del matí, a l’església parroquial de Santa
Maria dels Turers de Banyoles.

BÀSCARA
DOLORS PRATS COROMINAS
Ha mort als 81 anys d’edat. Era vídua de Joaquim
Terradas Ballada. Residia a Bàscara.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les 5
de la tarda, a l’església parroquial de Bàscara

CASSÀ DE LA SELVA
PILAR GIBERT SERRA
Ha mort als 80 anys d’edat. Era vídua de Pere Casadevall Pelegrí i tenia dues filles, Montserrat i
Carmen. Residia a Cruïlles.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les
11 del matí, a l’església parroquial de Cassà de la
Selva.

CORNELLÀ DE TERRI
JOAQUIM SERRA TEIXIDOR
Ha mort als 81 anys d’edat. Era vidu de Dolors

Mir Gifreu i tenia tres fills, Albert, Lluís i Jordi. Residia a Cornellà de Terri.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a 2/4
de 4 de la tarda, a l’església parroquial de Cornellà de Terri.

FIGUERES
MERCEDES SANTIAGO JIMÉNEZ
Ha mort als 55 anys d’edat, natural de Pons (Lleida). Era caada amb Miquel Viñales Rey i tenia dos
fills, Emilio i Ramona. Residia a Palau-Saverdera.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les
10 del matí, a l’església parroquial del Bon Pastor de Figueres.
JACQUELINA CAMPRUBÍ ROSA
Ha mort als 77 anys d’edat, natural de París. Era
casada amb Francisco Gallardo Ruiz i tenia un fill.
Residia a Figueres.L’enterrament se celebrarà
avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere de Figueres.

MARIE ROSE LOVICHI
Ha mort als 94 anys d’edat, natural de Clauzel
(Algèria). Era vídua de Marcel Pilon i tenia dos
fills. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4
de 10 del matí, a la sala de cerimònies del tanatori de la funerària Vicens de Figueres. Posteriorment, serà incinerda al crematori de la mateixa funerària.

GIRONA
LUÍS GARCIA BARROSO
Ha mort als 84 anys d’edat. Era vidu de Sebastiana Montero Risco i tenia tres fills, Luís, Isabel
i Ulpiano. Residia a Girona.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a 2/4
de 10 del matí, a la capella de la residència geriàtrica Creu de Palau de Girona.

MATA
TERESA BOSCH EXPÓSITO
Ha mort als 91 anys d’edat. Era casada amb Eu-

dald Torrent Sans i tenia un fill, Joaquim. Residia
a Mata.L’enterrament se celebrarà demà dijous,
a les 10 del matí, a l’església parroquial de Mata.

MEDINYÀ
ÀNGELS CAROLÀ BOSCH «METGESSA»
Ha mort als 44 anys d’edat. Era casada amb Josep Auguet Martínez i tenia un fill, Biel. Pares, Josep i Conxita; pares polítics, Joaquim i Maria; germana, Imma; cunyats, Agustí, Joaquim i Mariona; nebodes, Marta i Laura. Residia a Girona. Domicili mortuori: c/ Anselm Clavé, 32 (funerària
Poch).
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les 5
de la tarda, a l’església parroquial de Medinyà.

SALT
JOAQUIMA CASAS SARAROLS
Ha mort als 60 anys d’edat. Era vídua d’Àngel
Company Martí i tenia un fill, Narcís. Residia a
Salt.L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a

les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant
Jaume de Salt.

SANT MORI
MERCÈ CASTELLS SALA
Ha mort als 81 anys d’edat, natural de Sant Aniol
de Finestres. Era casada amb Josep Anglada
Pagès i tenia quatre fills. Residia a Sant Mori.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les
11 del matí, a l’església parroquial de Sant Mori.

SANTA COLOMA
DE FARNERS
MARIA VIDAL PLANA
Ha mort als 104 anys d’edat, natural de Salt. Era
vídua de Salvador Maynou Planas i tenia dos fills.
Residia a Santa Coloma de Farners.
L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les
10 del matí, a l’església parroquial de Santa Coloma de Farners.

✝
Dr. FERNANDO
ESPARZA SANMAR TÍN
A. C. S.
Hundidos en la inmensa pena que nos produce el haberte perdido, nos aferramos al gran regalo que nos hiciste al haberte conocido.
Hasta siempre, Fernando.
El personal de la clínica Bofill.
Girona, 8 de juny de 2005

