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(Pàg. 5)

L'alcalde de la Cellera
diu que el director
general d'Urbanisme
ha aturat el polígon
La Cellera de Ter.- L'alcalde
de la Cellera, Marià Llach, de
Convergència ha criticat durament el director general d'Urbanisme de la Generalitat, Joan
Antoni Solans. Llach diu que
Solans ha posat tots els «entrebancs» que ha pogut al poHgon
de la població i reconeix que
aquest ha estat el seu fracàs.
ENQUESTA
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Ampliaran la Casa Rosa i el dispensari, s'asfaltaran carrers i faran una plaça nova

CiU rentarà la cara al centre urbà
de Caldes abans de les eleccions
I L'equip de govem es compromet a fer la
reforma de les termes romanes i de dues
cúpules i enjardinar una zona en el futur

I L'enderrocament d'unes naus abandonades
de l'empresa Eycam permetrà contemplar
dues torres i la muralla medieval
(Pàg. 3)

(Pàg. 6)

Escepticisme entre
els veïns de Lloret pel
decret que controla
la venda d'alcohol
Lloret de Mar.- La majoria
de veïns de Lloret de Mar que
han estat enquestats, s'han
mostrat escèptics amb el decret
que regula la venda i el consum
d'alcohol a la matinada. La majoria coincideixen en el fet que
s'ha de fer alguna cosa per evitar aldarulls a la nit però dubten que aquesta sigui la solució.
ACTUALITAT

(Pàg. 7)

Firmes contra la
perllongació de
l'autopista A-19
fins a la Costa Brava
Tordera.- La Plataforma Cívica i Ciutadana de Tordera està recollint signatures contra la
perllongació de l'autopista A-19
fins a Lloret, Blanes i Tossa.
Aquesta entitat considera que
el projecte de l'ampliació afecta
espais agrícoles dels municipis,
concretament Jalpí i el Pla de
Sant Daniel i demana prioritat
per al desdoblament de la N-IL

EDDY KELELE

La Casa Rosa de Caldes de Malavella, que serà ampliada.

«cargols

a la llauna»
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