COMARQUES
Maragall reuneix
un centenar de
simpatitzants en
un acte a Palamós
DdeG

Palamós.- El candidat socialista a la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, va
reunir ahir a la tarda un centenar de militants i simpatitzants en un acte que es va celebrar a l'hotel Trias de Palamós.
Maragall va estar acompanyat
per l'alcalde de Girona i president del grup parlamentari
socialista, Joaquim Nadal, el
primer secretari del PSC de
Girona, Manel Nadal i la presidenta de l'agrupació comarcal
del Baix Empordà, Dolors Padilla.
Maragall va exposar el seu
model de c a n d i d a t u r a i els
eixos principals que defensarà
durant la campanya electoral.
L'exalcalde de Barcelona i candidat socialista a la Greneralitat
es va mostrar partidari que els
ajuntaments incrementin el
seu poder econòmic i va defensar que a les properes llistes
municipals s'apliqui el sistema
de candidatures obertes i amb
r e p r e s e n t a n t s de tots els
àmbits socials.
Aquest acte s'emmarca en
els contactes que Pasqual
Maragall està portant a terme
aquest estiu a diferents poblacions catalanes amb l'objectiu
de conèixer el que pensen els
diferents sectors de la societat
catalana.
Després de la seva intervenció es va obrir un col·loqui entre
els assistents, entre els quals hi
havia el militant expedientat,
García Tabares.
Per la seva banda, el primer
secretari del PSC, Manel
Nadal, va afirmar que l'acte
d'ahir es va convertir en un
exemple de democràcia del partit, en referència EJS problemes
que hi hagut a la comarca del
Baix Empordà. Nadal es va
mostrar també molt satisfet de
1 acte de Pasqual Maragall perquè va «tenir un gran contingut
poh'tic».

Evolucionen
favorablement els
dos ferits en el
tiroteig de Calonge
DdeG

Calonge.- El propietari i
l'empleat del supermercat Pijoan de Calonge que van resultar
ferits en un tiroteig ocorregut
dimarts en un intent d'assalt
evolucionen favorablement,
segons ha explicat l'alcalde de
Calonge, Josep Rosselló. Rosselló, que ha visitat {personalment
les famílies dels dos afectats, va
explicar que Josep Pijoan -que
estava ingressat a l'hospital
Josep Trueta- havia de rebre
1 alta mèdica ahir a la tarda,
mentre que Jordi Estragués
continua a la Unitat de Cures
Intensives de la Clínica Platón
de Barcelona.
Pijoan va rebre im impacte
de bala al maluc, mentre que
Jordi Estragués va resultar
ferit de dos trets a l'abdomen
que van obligar a extreure-li \m
ronyó.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra continuen
investigant per determinar l'identitat dels cinc homes que
^an assaltar el supermercat,
dimarts al vespre.
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M conseller va inaugurar ahir la remodelació del barri vell d'Anglès

Macias confirma que el traçat de la A-19
fins a Lloret sortirà a exposició l'octubre
JORDICAUPENA
Angles

El traçat de la perllongació de
l'autopista del Maresme A-19
que enllaçarà la carretera de
Tordera amb Blanes i Lloret de
Mar sortirà a exposició púbhca
el proper mes d'octubre, segons
va anunciar ahir a Anglès el
conseller de Pob'tica Territorial i
Obres Públiques, Pere Macias.
Aquest mes de setembre està
previst que s'aprovi el projecte
de l'obra i el mes vinent ja es
podrà exposar al públic. Els
alcaldes de la Costa Brava Sud
temien que el recurs contenciós
administratiu presentat per l'Ajimtament de Tordera contra la
perllongació des de Palafolls fins
a la carretera de Blanes i Lloret,
pogués endarrerir el desenvolupament del projecte.
En aquest sentit el conseller
Macias va explicar que els propers dies té previst reunir-se
amb l'alcalde de Tordera, Joan
Carles García, per arribar a una
solució i per «trobar im pimt d'equilibri que faci possible l'obra i
que, d'altra bnada, afecti menys
l'agricultura».
El conseller va i n a u g u r a r
ahir les obres d'adequació del
barri vell d'Anglès que h a n
representat ima inversió de 100
milions de pessetes. Els treballs
han consistit en la substitució de

El conseller Macias durant la seva visita a Anglès.
les antigues clavegueres i conduccions d'aigua per una xarxa
de serveis moderna i també
s'han canviat les conduccions del
gas. L'alcalde d'Anglès, Josep
Manel Bassols, va destacar la

importància d'aquestes obres
amb les quals es pretén revitaUtzar el barri vell «una zona on
els últims anys s'ha registrat un
abandonament d'habitatges perquè la gent ha marxat a altres

barris».Les obres h a n estat
finançades amb aportacions
municipals, contribucions espe
cials a càrrec dels veïns i una
subvenció del pla d'obres i serveis i l'Institut Català del Sòl.

Empresa nacional con Certificado de AENOR ISO 9001,
fabricante de productos de consumo para la construcción,
líder en su sector, precisa para la provincià de

GIRONA

VENDEI 1 1

Diverteix-te
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Perruqueria
i Estètica

Se requiere:

• Persona joven (entre 30 y 45 anos)
• Comunicativo y ambicioso
• Dedicación exclusiva
• Vehículo y telefono de contacto

Professions amb gran futur

Se ofrece:
• C M . Ingresos del orden de 350.000 ptsJmes.
• Formación permanente a cargo de la empresa.
• Incorporación inmediata.
••iïSïïi

Interesados llamar los días 7 y 8 al tel. 902 327 327 de 9 a 13h
para concertar entrevista en Girona Capital.
Referència: GIRONA

' Centres homologats
• Cursos de matins o tardes
• Professors altament qualificats
' Les més modernes
tècniques d'ensenyament
' Pràctiques amb models reals
Certificats d'estudis
Modernes instaMadons
' Borsa de treball
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TU HO FAS POSSIBLE
Col·labora o informa't
trucant a aquest telèfon

972 20 05 25
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Acadèmies de Perruqueria i Estètica Henry Colomer

informal

972 20 28 12
Ronda Ferran Puig, 24 - 17001 GIRONA

