Diari de Girona DIMARTS, 6 D’ABRIL DE 2004

LES BITLLES I EL CONCURS DE PALETES VA CREAR EXPECTACIÓ

La Selva

5

LA CONSELLERA D’INTERIOR JA VA ANUNCIAR EL MARÇ QUE SE N‘ANAVA A TARRAGONA

El Govern manté que només hi
Més de 30.000
haurà tres Casinos a Catalunya
visitants a la Fira
del Ram de Tordera La Generalitat ha publicat la seva intenció al Diari Oficial
J.C.MAS

El bon temps va acompanyar les jornades

J.CAUPENA
LLORET DE MAR
IRIS

Fira del Ram. El nivell d’assistents va ser important.
DdeG
TORDERA

Unes 30.000 persones han visitat al llarg d’aquest cap de setmana la XXVII edició de la Fira Mercat del Ram de Tordera. La mostra que va ser inaugurada el
divendres pel secretari general de
Telecomunicacions i Societat de la
Comunicació, va comptar amb un
bon nivell de públic. De totes maneres, va ser al llarg del dissabte a
la tarda i de diumenge quan la fira
es va omplir de milers de visitants.
Les diferents activitats paral·leles que es van organitzar van tenir una bona acollida de públic.
Així, el concurs de menjar flams
que es va fer el divendres a la tarda va tenir una notable assistència

de joves bàsicament que volien
provar les seves habilitats menjant
flam. El matí el ja tradicional concurs de paletes que van haver de
construir uns bancs va ser seguit
per un nombrós pùblic.
Una altra de les activitats que segueix cridant l’atenció del públic,
tot i que no molt la seva participació, va ser el concurs de munyir
vaques.
Els animals virtuals ja que eren
unes maquetes –a mida natural–
amb bosses de llet van despertar
el somriure de més d’un que intentava munyir-les. Un altre dels
actes que va acollir un munt de
persones va ser el tercer Torneig
Fira del Ram de bitlles catalanes i
la V Jornada de la lliga Bitlla de
plata de la Marina Alta.

El Govern de la Generalitat,
ja ha fet públic al DOGC la seva
intenció de mantenir en tres
el nombre de Casinos de Catalunya. La publicació al Diari
Oficial de la Generalitat fa pocs
dies dóna doncs per tancada les
possibilitats que el Casino es
mantingués a Lloret de Mar o
bé fos una sucursal d’un altre
com proposava darrerament el
Partit Popular.
Tot i l’anunci la consellera
d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, Montserrat Tura, ja
va anunciar el passat mes de
març la voluntat del Govern català de no augmentar el nombre de sales de joc amb la qualificació de Casino. Precisament
aquestes declaracions van aixecar un cert malestar al govern
de Lloret, ja que aquestes manifestacions es van realitzar
abans que es presentés un recurs d’alçada davant la decisió
de la Generalitat de donar el
vistiplau a la ubicació del Casino als baixos de l’hotel Imperial Tarraco de Tarragona.
En el seu moment CiU i PPC
al govern lloretenc van considerar que les paraules de la consellera podien ser considerades
com a «presumpte delicte de
prevaricació» admeten que el
recurs no serviria per canviar
la decisió que ja va ser pressa
per l’anterior Govern de la Generalitat. Tot i aquesta possibilitat de denúncia el govern no
pensa seguir aquesta línia d’ac-

El Casino. El DOGC ha publicat que només poden haver-hi tres casinos.

LA CAMPANYA PER EVITAR LA MARXA

Més de 1.000 firmes
■ L’Ajuntament de Lloret porta comptabilitzades prop de
1.000 signatures de suport per
aconseguir que el Casino no es
traslladi a Tarragona. El regidor
de Governació, Ignasi Riera
(CiU), va confirmar que la xifra de firmes recollides superava el miler. A finals d’aquesta

tuacions.
La presentació del recurs d’alçada que compta amb el suport de
tots els grups amb representació
a l’Ajuntament va ser una de les
accions previstes per evitar la marxa. Tot sembla indicar que la publicació al Diari Oficial de la Generalitat autoritzant només tres

setmana és previst que s’acabi la
recollida de firmes que s’ha realitzat les darreres setmanes amb
l’objectiu de portar-les el més
aviat possible a la Generalitat de
Catalunya per exercir més pressió i evitar la marxa d’aquest
equipament a la ciutat de Tarragona.
Casinos al territori de Catalunya
dóna per acabada la possibilitat
que aquest equipament es quedi
a Lloret de Mar. En l’actualitat unes
160 persones treballen a les instal·lacions del Casino lloretenc,
mentre segueixen les obres d’adequació del nou Casino que s’ubicarà a Tarragona.

