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Casinos de Catalunya planta els polítics
de Lloret i no debat el futur del casino

Adjudicació urgent
de les obres del
pàrquing de la
plaça Forges de
Begur
^

L'empresa nega que hagués concertat cap cita tal com l'alcaldessa I l'oposició diuen

• Begur. L'Ajuntament
de Begur há adjudicat
per via d'urgència la finalització de les obres
de construcció d'uh
aparcament subterrani
a la plaça Forgas i part
de les de la prihiera fase
de remodelació de la
matebca plaça (giratori
i carrers), després que
s'anul·lés el contracte
que tenia amb l'empresa adjudicatària de l'actuació, Sather SA, per
la incapacitat d'acabar-la. La resta de l'obra pendent, que afecta
la remodelació de la
plaça, serà executada
directament per l'Ajuntament. Tot aquest procés s'ha fet per enllestir
l'obra abans de l'estiu
i no perdre les subvencions atorgades./A.V.

LAURA JUANOLA / Lloret de Mar
• Representants de l'empresa Inverama van
plantar l'alcaldessa de Lloret, Lucia Echegoyeh, i els portaveus de tots els grups municipals en una reunió que s'havia de celebrar

dimarts al' migdia per debatre el futur del
casino. Segons van dir representants del casino
a l'alcaldessa, si no van assistir a la trobada
va ser perquè el tema s'ha «polititzat». Echegoyen ha. restat importància a la plantada

L'alcaldessa de Lloret i els
portaveus dels grups municipals tenien una cita dimarts al migdia a l'ajuntament amb representants
de l'empresa que gestiona
el casino de Lloret. Els representants del casino, però, van plantar la corporació i no hi van assistir.
Minuts abans de la reunió,
van trucar a l'alcaldessa excusant-se perquè el futur
del casino s'havia «polititzat», segons han expjicat
l'alcaldessa i alguns assistents a la reunió. Per la
seva banda, l'empresa que
gestiona el casino de Lloret ha negat què tingués
cap cita concertada amb
els polítics'de Lloret.

i ha dit que la seva estratègia per conservar
el casino és dialogar i fer feina sense crear
crispació. L'alcaldessa ha cjjticat l'oposició
i l'ha acusat de «perdre els papers» en intentar
que el casino no marxi.
• . '
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Mentrestant, l'alcaldessa El casino de Lloret podria ser traslladat a Tarragona en els pròxims anys. / MANEL LLADÓ:"
ha reconegut que té una
estratègia per conservar el per demanar al govern ca^ casino es quedi a la po- de CiU i el PP ha començat
a actuar. El regidor del PP
casino que consisteix a tre- talà qüe s'articulin les me- blació.
Mentrestant, l'oposició, Joaquim Tebcidor ha exballar sense fer soroll i sen- sures necessàries perquè el
se crispar els ànims perquè
el casino es pugui quedar
a Lloreti encara que nó
sigui de la matebca manera
que ara. Echegoyen entén
casino es traslladi de municipi. L'alL:J. •
que la llei de casinos, que
• Les declaracions que el conseller en caldessa entén que el casino és un comestableix que hi ha d'havér
cap, Artur Mas, ha fet sobre el casino, plement més pel turisme de la població
un màxim de tres casinos
en què donava per fet el trasllat à i sosté que el govern català demostrarà"
a Catalunya, es pot canviar
Tarragona i aconsellava l'Ajuntament molt poca sensibilitat per les comarques
perquè els temps han canque comencés a buscar un equipament de Girona si permet el trasllat del casino
viat i ha criticat, l'oposició
millor per substituir-lo, han estat com a Tarragona. Per la seva banda, el grup
perquè amb la seva carn-.
una'dutxa d'aigua freda per a l'alcal- municipal de CiU afirma que si el casino
panya per evitar que el cadessa, Lucia Echegoyen, independent marxa és entre d'altres causes pel canvi •
sino marxi genera crispapel PSC. «Amb tots els respectes, però de sentit del carrer del costat del casino,
ció.
no ens ha de donar lliçons», ha declarat. la inseguretat en el pàrquing que, se-.
L'alcaldessa reconeix que Lloret té al- gons CiU, comporta robatoris i desDè fet, l'equip de govern
tres atractius per ejtplotar turística- perfectes en els usuaris del servei, i
de Lloret (PSC, ERC i
ment, però matisa que això no ha de sobretot la pèrdua de pes de Lloret
ICV) presentarà una proser cap excusa per permetre que el. com a destinació turística de qualitat.
posta en el ple de dijous

<<Mas no ens ha de donar lliçons»

plicat qüe cal un moviment
social que demostri que la
gent vol el casino i ha dit
que l'alcaldessa fins fà poc
senípre havia negat que el
casino marxaria de Lloret.
L'altre grup de l'oposició,.
CiU, ha organitzat una trobada amb el conseller de
Governació, Josep Maria
Pelegrí, per cercar solucions.
Paral·lelament, el candidat de CiU a l'alcaldia,
Xavier Crespo, ha criticat
l'alcaldessa i li ha retret
que no s'hagi dirigit mai
al delegat del govern català
a la demarcació de Girona,
Carles Llorens, per tractar
la possible pèrdua del casino.

L'alcalde de Blanes diu que ERC s'ha fet un
embolic amb el traçat de l'N-ll
LAURA JUANOLA / Blanes
• El debat sobre el traçat
de l'N-II, que va centrar
litzar l'actualitat de Blanes
ara fa uns mesos, ha revifat. ERC sosté que hi ha
una reserva de terrenys entre Fogars i Tordera per
unir l'autopista del Maresme i rA-7 i proposa desdoblar l'N-II evitant que
la carretera s'acosti a l'ermita del Vilar, tal com està

aprovat fins ara. L'alcalde,
Ramon Ramos (CiU), ha
negat l'existència d'aquesta reserva de terrenys,
igual com EUiA. Les dues
formacions, entenen que
ERC s'ha fet un embolic.
Per aclarir-lo, tots els
grups es reuniran la setmana que ve amb el director general de Carreteres, Jordi Follia.
El traçat de l'N-II des-

doblada es va aprovar l'abril passat a Blanes, després d'haver-lo consensuat
amb Tordera. L'únic grup
polític discrepant amb el
traçat va ser ERC, que va
argumentar que la" futura
N-II passava rnolt a prop
de l'ermita del Vilar. Ara,
ERC ha fet pública una
reserva de terrenys entre
rA-7 i l'autopista del Maresme que possibilitaria

. que la futura ÑÍII desemboqués en aquests terrenys
quan uneixin les dues autopistes i evitaria el pas
de l'N-II pel costat del Vi-'
lar. La troballa, però, ha
estat desmentida per l'alcalde, Ramon Ramos, que
ha dit que aquesta reserva
de terrenys data del 1984
i que actualment ja no existeix. «Puig ha mirat un plànol antic i s'hà fet un em-

bolic», ha dit. El portaveu
d'EUiA, Argemir González, ha coincidit amb l'alcalde. Mentre que el PSC
i el PP, no saben si la reserva existebc o no.
El problema és greu perquè Foment ha tombat la
proposta de desdoblament
de l'N-II. Els polítics hauran de fer una nova proposta o convèncer l'Estat
de la idoneitat de l'antiga.

Les reserves
d'aigua a les
comarques
gironines són ara
d'un 78,23%
• Girona. El volum global
de reserves d'aigua als
embassaments de les
comarques gironines és
d'un 78,23%, segons
l'última actualització
setmanal feta per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'embassar
ment de Boadella, de
la conca- de la Muga,
es troba a un. 62%, això
significa. que el volum
actual és de 38,45 heçtòmetres cúbics. A la
conca del Ter, el pantà
de.Sau, que té una cap a c i t a t màxima de
165,26 hm·', actualment
el seu volum és de
124,84hm3 i està al
75,54%. L'embassament de Susqueda, 61
més gran de la demarcació, ja que té una capacitat de 233 hm^, ac^tualment es troba al
80,13% de la seva capacitat, amb 186,70
hm^. El volum global
dels embassaments gironins se situa per sobre
dels de la coiica del Cardener i la del Llobregat,
que actualment només
. estan al 62,30%. Les dades de l'ACA reflecte bcen que les reserves
d'aigua de Catalunya es
troben aquesta setmana
al 70,70%. de la capacitat total, dels embassaments./M.J.

