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J Girona. L’Ajuntament
de Girona i l’ONCE
han signat un acord perquè les persones invidents puguin accedir als
itineraris naturals que
hi ha al parc de les Ribes
del Ter. En els recorreguts s’hi assenyalen les
zones d’interès del patrimoni natural i els cartells s’instal·laran en
Braille. A més, s’ha fet
una transcripció sonora
dels continguts de la
guia informativa sobre
la distribució dels espais
i s’han fet plànols en
relleu de les instal·lacions. / ACN

Obren el procés
per assignar 18
habitatges de
lloguer a Salt
J Salt. La Generalitat, a
través d’Adigsa, i l’Ajuntament de Salt han
iniciat un procés conjunt per assignar 18 habitatges de lloguer destinats a joves menors de
35 anys —10 dels pisos— i famílies del municipi —els restants—.
La documentació es pot
començar a presentar a
partir del 7 de febrer
a l’ajuntament. El lliurament dels pisos es
farà a finals de març,
i amb la iniciativa es
pretén que la gent del
poble marxi a viure a
altres municipis per l’elevat cost dels habitatges. Els pisos tenen entre 45 i 77 m2 i el preu
de lloguer serà de 200
a 250 euros mensuals. / D.B.

Treuen sis tones
de brossa de les
Deveses de Salt
J Salt. Les brigades municipals i els serveis de
manteniment de les Deveses de Salt han estat
treballant les tres últimes setmanes en la neteja dels espais més
bruts d’aquest gran
parc. Els treballs s’han
centrat en parcel·les
privades que estaven
brutes i en zones de domini públic situades al
costat. En total, segons
ha informat l’Ajuntament, s’han extret més
de sis tones de brossa,
que s’han traslladat en
abocadors controlats. / D.B.

Puig afirma que els acords d’ERC
amb el PSOE «caducaran» si els
tractes per a l’estatut no són bons
El diputat republicà promet un «control» de projectes gironins a executar
PURI ABARCA / Girona

J El diputat d’ERC al Congrés Joan Puig,
que ahir va fer balanç parlamentari a
Girona, va afirmar que el suport dels
republicans al govern de l’Estat en matèria, per exemple, de pressupostos, «té
«Vam donar suport al
govern en els pressupostos
per buscar una estabilitat,
però això té data de caducitat, potser aquest mateix any, si els tractes per
a l’estatut i el finançament
no són prou bons», va dir
Joan Puig. Pel diputat, el
PSOE no pot pactar «certes coses» amb el PP que
perjudiquen els interessos
de Catalunya i «després
venir a demanar segons
què.»
Control de projectes
Puig va fer ahir un acte
públic, a la Casa de Cultura
de Girona, per explicar
l’activitat d’ERC al Congrés i al Senat al llarg de
l’últim any. Va exposar el
seu temor que alguns projectes acordats amb els socialistes per ser inclosos en
els pressupostos generals
del 2005 es retardin i, per

data de caducitat», perquè està condicionat a l’actitud del PSOE davant la
reforma de l’Estatut i el nou sistema
de finançament per a Catalunya. Puig
va anunciar també un control dels projectes acordats amb el PSOE per al 2005.
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JOAN PUIG
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«Li vam donar
suport en els
pressupostos per
buscar una
estabilitat, però això
té data de caducitat»
això, va anunciar que ERC
farà un seguiment i un control de prop de l’execució
del pactat. «En l’acord de
pressupostos, hi havia
qüestions vitals per a les
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Girona als invidents
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comarques gironines, que
no poden quedar sense
execució», va dir Puig. El
diputat va posar com a
exemples d’aquest «temor» els casos de la instal·lació d’un punt d’inspecció fronterera a l’aeroport, per al qual encara
no s’ha concedit cap permís, i el desdoblament de
la carretera N-II, de Tordera a la Jonquera. «Amb
la manca de projectes que
hi ha dels diferents trams
de l’N-II, per culpa d’etapes anteriors de govern,
cal avançar ja de manera
decidida, però no es fa.
Per exemple, el tram entre
Tordera i Maçanet de la
Selva encara està emboirat», va remarcar. Una altra iniciativa promesa «a
seguir», segons Puig, és
l’estudi per fer subterrània
la via del tren convencional a Figueres.

Traspàs de carreteres estatals
JORDI CASAS / Olot

J El grup de CiU al Senat ha negociat
amb la resta de grups el traspàs a les
comunitats autònomes de les carreteres
estatals que se substitueixen per altres
de noves, com ara l’autovia A-26 de
la Garrotxa, que passarà amb tota probabilitat a dependre de la Generalitat.
Ho va anunciar ahir a Olot, el portaveu,
Pere Macias, que va posar l’exemple
de Castellfollit. «Un ajuntament no es
pot fer càrrec del manteniment d’aquestes carreteres i menys quan hi ha

infraestructures com ara el pont sobre
el Fluvià», va dir.
Macias i els seus col·legues al Senat
Lluís Badia, Rosa Maria Aleixandre i
Ramon Companys fan fins avui a Olot
una mena d’estada per definir les línies
d’actuació de l’activitat a Madrid per
al 2005. Segons Macias, cal aconseguir
l’ús del català al Senat, el traspàs de
la gestió dels aeroports, de les beques
i dels fons del Forcem i, entre altres
coses, un control exhaustiu del procés
de regularització d’immigrants.
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CURSOS INICI FEBRER

• Massatge terapèutic
• Massatge ayurvèdic
• Flors de Bach
• Teràpia geotermal
• Embenatges funcionals - tapping
• Tècnica sacrocranial
• Reiki
• Reflexoteràpia podal
• Drenatge limfàtic
• Pedicura completa
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