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CiU critica que Xifra tripliqués Sant Hilari presenta el
projecte del balneari i
el cost del polígon industrial
El projecte de la zona de la Riera Seca costa ara 6,4 milions de €

El projecte ocupa 2.500 metres quadrats

J. Meléndez, Anglès.

El regidor de Comerç i Turisme
de l’Ajuntament d’Anglès, Pere
Espinet (CiU), ha denunciat que
la mala gestió del PSC mentre
han manat en aquesta legislatura, i concretament la de l’exregidor d’Urbanisme i por taveu
del PSC, Joan Xifra, ha provocat
que s’hagi quasi triplicat el cost
del projecte d’urbanització del
sector de la Riera Seca per a la
construcció de la zona industrial. Tal i com avançava ahir
Diari de Girona, el pressupost
inicial de les obres, que podrien
iniciar-se aquesta primavera, segons va explicar l’alcalde
d’Anglès, Jordi Fornés, és de 6,4
milions d’euros.
Espinet ha fet públic que
aquest mateix projecte tenia un
cost l’any 2003 de 2,2 milions
d’euros. El regidor explica que a
finals de maig de 2003, i governant CiU, l’Ajuntament tenia sobre la taula el Pla Parcial industrial aprovat definitivament, el
projecte d’urbanització aprovat
inicialment i havent passat ja a exposició pública, el projecte amb
Endesa per portar-hi l’energia
elèctrica, i una proposta de reparcel·lació consensuada amb el
90% dels propietaris presents a la
urbanització. El conjunt de l’ac-

de l’hotel de 4 estrelles
Acn/DdeG, Sant Hilari Sacalm.
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SECTOR. L’Ajuntament va aprovar el projecte d’urbanització de la Riera Seca.

tuació tenia un cost de 2.295.000
euros (1.738.000 la urbanització i
557.000 el conveni signat amb Endesa per fer arribar el subministrament elèctric).
L’any 2005, però, amb Joan Xifra com a regidor d’Urbanisme,
«es decideix desfer tot el que està fet
i tornar a replantejar-ho de nou».
Segons Espinet, Xifra modifica el
projecte, reinicia la tramitació i
comença de nou com si no s’hagués fet res. Per tant, dimarts es
va portar a ple una situació com
la del març del 2003, amb la diferència que, ara, el cost d’urba-

nització val 4.897.000 euros (quan
costava 1.738.000 l’any 2003) i
portar el subministrament elèctric costa ara 1.557.000 euros
(quan costava 557.000 euros l’any
2003), fent un total de 6.454.000
euros. A més, el regidor d’Indústria destaca que el 2003 hi havia un conveni signat amb Endesa, mentre que ara no hi és. Per
aquest motiu, el regidor de CiU
vol fer públic que «d’inici, el projecte costarà ara 4.159.000 euros
més que el plantejat l’any 2003, i
tot per la mala gestió del regidor
d’Urbanisme, Joan Xifra».

L’Ajuntament de Sant Hilari
presenta avui el projecte del
nou balneari, que s’ubicarà a la
finca de la congregació de les
Germanes Missioneres de la Inmaculada Concepció, i de l’hotel de quatre estrelles que s’ubicarà al costat d’aquest, que
tindrà una superfície total d’uns
2.500 metres quadrats. El fet
que les aigües del poble estiguin declarades aigües mineromedicinals ha donat la possibilitat que Sant Hilari pugui
acollir aquest complex. Tal i
com ja va publicar Diari de Girona, l’empresa selvatana Termes Orion serà la gestora del
balneari i de l’hotel.
L’Ajuntament ha comprat el
solar on es construirà el balneari i també l’antic edifici de
la Villa Josefina, que es restaura per acollir-hi l’hotel de quatre estrelles. L’edifici té uns
1.300 metres quadrats i més de
70 anys d’història. Fauria ha
explicat que se’n conser varà
l’aspecte exterior i se’n rehabilitarà l’interior.
Els serveis termals s’oferiran
en un altre edifici, d’obra nova,
de 733 metres quadrats. En

aquest espai s’oferiran tota
mena de massatges, teràpies i
tractaments corporals i estètics.
A més, es faran programes dissenyats per atendre patologies i
necessitats específiques. Així, el
balneari permetrà, segons l’alcalde del municipi, Robert Fauria, recuperar la tradició de
municipi amb balneari ja que
Sant Hilari tenia fa anys el balneari de la Font Picant.
Fauria ha destacat que
aquest complex apor tarà
«molts beneficis al poble» tant
en l’àmbit de la contractació de
personal com en l’àmbit turístic ja que «serà un incentiu perquè la gent vagi al poble». L’alcalde ha destacat «les propietats medicinals i curatives de les
aigües del municipi» i ha dit
que aquest balneari es diferencia «perquè les aigües aporten salut».
El projecte té un pressupost
inicial d’uns 2,5 milions d’euros i està previst que les obres,
tant de l’hotel com del balneari, comencin el mes vinent i estiguin acabades pel mes de
maig del 2007. La voluntat del
consistori és que «les obres no
durin gaire més d'un any».
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Les noies i nois del
taller ocupacional
Montsoriu visiten
Diari de Girona

Més de 400 veïns
veuen l’obra «Fuita»
del Fòrum pel
Teatre i la Cultura

DdeG, Girona.

Jordi Meléndez, Tordera.

Un grup d’alumnes del taller
ocupacional Montsoriu d’Arbúcies van visitar la setmana passada la seu central de Diari de
Girona per conèixer el seu funcionament. Les noies i nois van
estar acompanyats pel grup de
tutors i van poder saber tant el
procés de redacció de les notícies com el muntatge de les pàgines. Els joves també van estar
acompanyats pels seus educadors. Els alumnes també van poder preguntar als professionals
sobre el seu treball i les tasques
que desenvolupen. La visita a
Diari de Girona s’emmarca
dins del programa de treball del
curs educatiu.

Més de 400 persones van assistir aquest cap de setmana a
les dues representacions de
l’obra Fuita, a càrrec del Fòrum pel Teatre i la Cultura de
Tordera. La representació va
comptar amb el repartiment
de cinc actors i actrius de l’entitat, sota la direcció de Lluís
Moner. El mateix director va
fer un balanç molt positiu de
les dues representacions del
cap de setmana. Aquesta obra
ha tancat oficialment la programació estable d’hivern del
Teatre Clavé. L’equipament ja
treballa per estrenar diumenge vinent la programació estable de primavera.

MARC MARTÍ

VISITA. Els nois del taller ocupacional es van fotografiar a la recepció de Diari de Girona el dia de la visita.

