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L'obra costará, claus en má, dos-cents trenta-set milíons de pessetes

Uoret aprova la construcció del
seu segon pavelló polisportiu
JOANFERRER
Corresponsal
Lloret de Mar.— L'Ajuntament
de lloret de Mar ha aprovat, amb
carácter inicial, el projecte de
construcció d'un segon pavelló
polisportiu, projecte redactat per
l'equip d'arquitectes que encappala Arcadi Pía. Una obra que compr
ta amb un pressupost de contráete
de 225.487.417 pessetes, IVA indos.
Aquest projecte fou encarregat
el mes d'agost passat, ja que un
d'anterior redactat, aprovat i posat
a subhasta per l'anterior equip de
govern, no va rebre el vist-i-piau
de la Generalitat en el moment
d'atorgar la subvenció corresponent'. Quan tot indicava que les
obres estaven a punt de comenpar, només faltava l'adjudicació, el
nou equip de govern, encappalat
per Jordi Martínez, en veure la impossibilitat d'obtenir subvencions,
tema aquest posat en dubte en el
seu moment pels regidors socialistes ara en l'oposició, va decidir
tornar a comenpar tot el procés.
Segons manifestacions de l'alcalde, Jordi Martínez, aquest projecte d'Arcadí Pía «és un pavelló
de Marga durada, de bona qualitat i de fácil manteniment, redactat en tot moment d'acord
amb les normes de la direcció
general d'esports de la Generalitat de Catalunya».
El projecte prevsu una superficie con^tfulíia de 3.302 metres
quadrats a la planta baixa, i 563 al
pis, amb dues pistes de 20x40,
unides peí costat mes curt^ possibilitat una sala indoor de 20x80.
Les graderies teñen una capacitat
de 650 espectadors, i la pista que
s'hi col.locará será de les anomenades tovas, amb PVC de cinc mil.límetres, «fet que possibilitard
tot típus d'activltat esportiva,
excepte l'hoquei sobre patine i
el patinatge, esports que es continuaran desenvolupant en el
pavelló ja existent».
El projecte també contempla la
construcció de vuit vestidors, dos
condicionats especialment per a
minusválids, dos vestidors pels ár-
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El nou pavelló es construirá prop de la zona polisportiva de Lloret.
bitres, un gimnás de musculado,
una sala de reunions, setze magatzems, bar, servéis i sala de maquines.
La finalitat d'aquesta nova
construccó cal ceiítrar-la en tres
punts. «Esport escolar, esport
federat i oferta turística». El pavelló té un projecte de seguretat
de dos milions de pessetes, quantilat que sumada ais honoraris i ais
impostos, eleva el cost, claus en
má, a gairebé 237 milíons de pessetes. Una de les diferencies entre
el projecte que fou desestimat, redactat en l'anterior legislatura, i
í'actuai, és el preu. El nou projecte
és cent milions mes car que l'anterior, mentre que el nombre de pistes és de dos, i abans era de tres.
Peí que fa al finanpament, Jordi
Martínez, explicava que ja hi havia
una partida de noranta-noü milions l'any 87. «En el pressupost
del 88 s'hi contemplen 105 milions, quedant-ne 34 peí 89, encara que esperem una subvenció de la Generalitat que podría
arribar al cinquanta per cent del

cost, extrem aquest, pero, que
no es confirmará fins a la fi d'aquest mes de gener»;
El grup municipal socialista reconegué una vegada mes la necessitat d'aquest segon pavelló.
«És una necessitat —afirma Josep Sala— que ja várem deixar
clara quan várem encarregar el
projecte que va paralitzar el nou
equip de govern. Ara, el que no
entenern és l'orientació. Les entradas i sortides del pavelló se
sitúen d'esquenes a la via mes
ímportant, i creiem que ha d'anar orientat al sud i no al nord».
L'alcalde Martínez assegurava que
hi havia dues raons per orientar el
pavelló al nord. Una, de seguretat.
«La mainada, un deis usuaris,
no poden sortir a un vial de vint
metres. Seria un perill per a la
seva integritat. Una altra de les
raons que ens ha aconsellat
aquesta orientació és que en un
futur podem canviar de lloc el
camp de fútbol, i instal.lar-lo al
costat d'aquest pavelló. Si l'orientém al sud, el camp ja no hi

cabria».
Josep Trull també va defensar
les paraules de Josep Sala, comentant que el vial mes ampie,
vial de Can Guidet s'hi posava un
mur. «És un greu error aquesta
ubicació. El vial más ímportant
només hi dona una gran paret, i
la intenció de col.locar-hi el
camp de fútbol, un fet que ja
sembla segur, és un altre deis
errors que lamentarem d'aquí a
uns anys».
En el moment de la votado, els
socialistes s'oposaren al projecte.
«Lamentem que CiU i AP no
vulguin rapnar el que nosaltres
proposem, perqué un projecte
com aquest, que beneficiará tot
Lloret, l'hauríem d'aprovar amb
el suport de tots els grups». D'a^
questa manera, l'aprovacíó inicial
fou recolzada amb nou vots, vuit
de CiU, mentre els vuit socialistes
votaren en contra.
Molt proper a Tactual zona esportiva, on és previst dedicar-hi
100.000 metres quadrats a- unes
insta!.lacions d'aquest tipus.

A mes a mes de la planta incineradora de Sant Pau de Seguries

Dos abocadors en execució i tres mes
en projecte a les comarques gironines
La creac[ó d'una xarxa d'abocadors controiats a les comarques de lairóna és un deis objectius prioritaris del departament de Governació de cara ais próxims anys. En aquests
moments hi ha cinc projectes en fase de realitzacíó o bé a
punt de comenqar les obres, i s'está portant a térme la consolidació de la planta incineradora de delxalles de Sant Pau
de Seguries, amb la qual es completará tota la xarxa del
Ripollés. Peí que fa a Banyoles també está forpa avanpada
la posta en marxa de les obres del seu abocador.
Girona.— L'eliminació de deixalles a Jes comarques de Girona ha
estat polémica des de fa molts
anys. L'enrenou neix sobretot de
la voluntat de molts munici0is de
no assumir la instal.ladó de deterrriinades infrastructures d'aquest
tipus en el seu terme municipal.
En aquest sentit, cal recordar els
casos de Cruilles, a la comarca del
Baix Empordá, que fins i tot varen
convocar un referéndum. Un altre
cas mes rec^t seria el de Besalú,
tot i que el problema no afecta

directament el seu terme municipal, sí que l'aféctaran lea fiitracions que pot causar l'abocador
de la Garrotxa, que es fará al Clot
de les Mules de Beuda.
En aquests moments es troben
en fase de realització els projectes
de l'abocador de Solius a la comarca del Baix Empordá i del Girones i que servirá ais munícipis de
Santa Cristina d'Aro, Llagostera,
Calonge, Sant Feliu i Platja d'Aro.
En aquest cas, les obres ja s'han

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 3/1/1988. Page 12

iniciat igual que les de l'abocador
de la Garrotxa, que s'está construint a Beuda. L'abocador del
Clot de les Mules resta pendent de
resolució que han de dictaminar
els tribunals, ates que veíns de Besalú han presentat un recurs contenciós administratiu per impedir
la posta en marxa del projecte.
Els áitres abocadors que actualment es troben en fase de projecte
son el de Santa Cóloma de Farners, el de Pedret i Marzá i finalment el de la mancpmunitat de
Banyoles. Peí que fa a aquest darrer, l'Ajuntament de Banyoles i la
resta de munícipis que configuren
l'agrupació de l'estany han demanat que s'acceleressin al máxim els
trámits per tal de poder tancar ben
aviat Tactual abocador incontrolat
de la comarca. El nou servirá per
deu munícipis, tots els de la mancomunítat de l'estany excepte Vi-

ladesens. Pere Hernández, president
de
l'esmentada
mancomunitat, explicava al DIARI
DE GIRONA que «el projecte de
la primera fase suposa una inversió de 60 milions de pessetes,
30 deis quals ja els hem invertit.
per poder comprar els terrenys
situats al costat mateix de l'indret on hi ha l'altre abocador».
L'alcalde de Banyoles apuntava
que «és una obra especialment
necessária perqué ens permetrá
d'acabar d'un cop amb tots els
problemes de delxalles que tenim a la nostra comarca».
Peí que fa a la incineradora de
Sant Pau de Seguries a la comarca del Ripollés, les obres també
están en fase de realització. Amb
aquesta, es completará la instal.lació que necessítava el Ripollés per
a l'eliminació de les seves delxalles.

250 milions per a
latransformació
delacruilladeSils
Sils.— El governador civil de
Girona, Pere Navarro, ha trames
un comunicat a l'Ajuntament de
Sils en el que fa referencia a la
carta rebuda peí director general
de Carreteres en la qual consta
que «la transformació de la
cruilla de la nacional II amb la
comarcal 253, l'anomenada
cruílla de Sils, és prevista amb
un pressupost de ^ 0 milions
de pessetes», segons informa el
nostre corresponsal Jaume.
Aquesta mateixa direcció general ja ha emés el corresponent
ordre d'estudi i, quan estigui redactat el projecte i disponibles
els terrenys necessaris per portar-lo a terme, es procedirá a la
tramitado de la contractació.
Després de molts anys de gestions a tots els nivells, tant per
part de l'Ajuntament com peí
cap de Sanitat local, Dr.Josep
M^ Garrido, aquesta és una
bona noticia per a la poblado de
Sils, que ha reivindicat la transformado de la cruilla en unes
quantes ocasions, donat el perill
que comportava per ais automobiiistes i la poblado en general.
Aquesta cruílla ha estat sempre un punt negre de les carreteres de les comarques gironines,
ja que. han estat nombrosos els
accidents mortals que hi ha hagut a la zona. Avui, encara es
recorda el trist accident que hi
hagué en aquest encreuament,
en el qual varen morir tots els
components d'una familia anglesa.

FesiamaJor
d'Ordis, aquest
capdesetmana
Ordis.— Aquest cap de setmana celebra la seva festa major la
vila altempordanesa d'Ordis, essent aquest un deis primers llocs
de les nostres comarques on té
lloc aquesta commemoració en
honor deis seus patrons, sant
Julia i santa Basilissa.
Els actes populars que s'han'
organítzat éfían amenitzats peí
conjunt Drac Mágic i Torquestra
Costa Brava..La festa és organitzada peí grup de joves del poblé
amb el patrocini de l'Ajuntament.

Homenatge
póstumal
ceiranenc
JoaquimM^
Franch
Barcelona.— L'Ajuntament de
Barcelona va retre homentage
póstum, fa uns díes, al que fou
regidor de la vila de Ceirá, Joaquim Maria Franch, que formava
part de la llista electoral presentada pels comicis del passat mes
de juny peí partit socialista i que
morí abans de prendre possessió
del seu carree com a regidor.
Franch havia estat professor a la
Universitat Autónoma de Barcelona i funcionari de l'Ajuntament
de Barcelona, encara que en els
darrers anys havia desenvolupat
aquesta tasca al Consistori gironí.
Per la seva banda, l'alcalde de
CeIrá, Bartomeu Bernabé, ha
manifestat, segons informa el
nostre corresponsal Josep Lluís
Ponce, sentir-se dísgustat enfront de l'Ajuntament barceloní,
ates que «no ens hem pogut
afegir a aquest homenatge
perqué la invitado va arribar a
íes oficínes municipals cinc
hores abans de l'acte i sense
revestir cap carácter oficial».

