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L'Ajuntament está fent gestions per tal de poder dísposar d'uns altres terrenys

El nou pavelló de Figueres ocupará
de forma parcial el dos de fires
J.MVBERNILSV.
Figueres.— La construcció del nou
pavelló d'esports, emplacat entre
les instal.iacions de la piscina coberta i les de Tactual pavelló, reduirá sensiblement la cabuda del
d o s de fires, la qual cosa ha provocat que l'Ajuntament de Figueres hagi iniclat gestions per tal de
poder disposar de nous terrenys
en una altra zona de la ciutat.
El nou pavelló ocupará uns quatre mil metres quadrats de terreny
i disposará d'una pista principal de
parquet que es podrá transformar
transversalment en tres terrenys
de joc reglamentarls que estaran
separats per xarxes i que podran
ser utilitzats al mateix temps. El
nou recinte tindrá una capacitat
per a unes 1.500 persones assegudes."
Tot el públlc tindrá una visió panorámica de la pista i no patirá les
dificultats de visibilJtat que hi ha a
Tactual pavelló. Dretes, hi podran
cabré unes mil persones mes.
L'edifici disposará de despatxos
per a cinc clubs, sala d'áudio-visuals, servéis i bar. Dues persones
tindran cura del manteniment de
les instal.iacions, amb un sou que
es cobrirá amb les quotes que
s'hauran de pagar per a la utiíització d'uns servéis annexos, com serán dues pistes de squash, una
sala de massatge i un gimnás molt >
complet, on fins i tot es pensen
oferif classes de judo i karate.
Aqüestes instal.iacions annexes
estaran enllapades amb eí pavelló
cobert per un passadís, en el qual
s'instal.laran els vestidors i les oficines del recinte, així com la seu
del Patronat Municipal de TEsport
i el Centre de Medicina Esportiva.
A la zona aja/dinada del voltant,
és previst de construir-hi, en una
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L'actual d o s de fires será o c u p a t p a r c i a l m e n t peí nou pavelló. (Foto PUÉRTOLAS).
segona fase, una pista polisportiva.
El cost del pavelló—290 milions
de pessetes— será financat per
aportacions de la Generalitat i la
Diputado, que s'éspera puguin
sufragar el cinquanta per cent de
Tobra. La resta será pagada.per
l'Ajuntament, el qual Tany passat
ja disposava d'una partida de cinquanta milions —que, per tant, encara resta pendent de gastar— i
que en els pressupostos d'enguany Ha quedat reflectida en un
total de 94 milions de pessetes.
H i p o t e c a el d o s de fires
La construcció d'aquest pavelló
hipotecará, definitivament. Tactual emplapament del d o s de fires.

Es construeix una nova canonada

que actualment ja ocupa una part
deis terrenys que s'utilitzaran per a
la nova instal.lacio esportiva. L'esmentat recinte firal ja havia estat
qüestionat Tany passat en quedar
insuficient per allotjar, com fins
ara, Texposició comercial, el pavelló cobert i les atraccions, a la vegada que en poc temps la presencia de t o t t i p u s de firaires i
expositors ha crescut molt.
Tot i que es pensaven comencar
les obres durant el primer trimestre
de Tany, sembla que aquest inici
s'ajornará fins passades les fires —
que enguany se celebraran en la
primera se'tmana del mes de
maig—, ja que de moment no es
pensa canviar el seu emplacament.
L'alcalde de Figueres, Mariá

Lorca, va anunciar, en la roda informativa celebrada amb posterioritat a Taprovació deis nous pressupostos, que «s'está estudiant
una proposta per poder adquirir
uns terrenys que siguin suficient m e n t amplis per allotjar totes
les fires i atraccions i en els
quals es pugui disposar, tanmateix, d'una zona d'aparcaments
extensa».
Encara que les negociacions iniciades amb el propietari deis esmentats terrenys —Templapament
deis quals es manté en la incógnita— puguin fructificar properament, el procés d'adquisició i, sobretot; el condicionament de la
zona per poder-hi situar el dos de
fires no es podrá fer fins Tany vinent.

El preludi será, com és habitual, el vot de vila

Portbou Inicia ahir les obres per Tossa estrenará el seu primer
cap-gros per la festa major
al súbmlnistrament d'algua
J.L. PONCE
Corresponsal
Portbou.—^ Ahir comentaren
a Portbou les obres de reconstrucció de la nova canonada
que subministrará Taigua a la
població, després que les velles
canonades quedessin malmeses per les inundacions del 3 i 4
d'octubre passat. Com es deu
recordar, aqüestes inundacions
deixaren la població en una
precaria situado - p e í que fa al
súbmlnistrament- pels problemes que representava la portada de i'aigua potable des de la
presa fins a la condúcelo ais
dipósits generáis. Les noves
canonades seguirán un nou
trapat.
Segons l'alcalde, Llorenp
Noves, «aqüestes obres pod e n d u r a r al v o l t a n t d ' u n
mes, ates que la canonada
que fins ara havia estat provisional, després d'una setmaha en qué ia població va
patir una manca total de súbm l n i s t r a m e n t , es confia que
aquests tres quilómetros d'obres aproximats que suposen
refer les canonades es pu-

guin portar a t é r m e sense altres problemes».
Llorenp Noves confia, pero,
que la situació no es perllongui, per qualsevol causa, mes
enllá de la primavera, encara
que considera que hi ha molta
felna a fer, donat que les tempestes varen causar una esllavissada important de la muntanya. L'allau de térra i roques va
anar a petar dins la presa i es
tem que aquesta, no quedant
inutilitzada, hagi sofert una
embrutadissa del seu fons que
pot portar problemes d'embassament. «De ser així ens veuríem, diu en Noves, obligats a
fer una neteja general, pero
aquesta hauria d'estar feta
en un m o m e n t de sequera en
qué-les aigües baixessin, la
qual cosa retardarla la posta
en f u n c i o n a m e n t normal de
t o t a la xarxa».
Els pous munlcipals sembla
ser que no son tot el recomanables que es voldria, donat
que, si en aquests moments
fan un apreciable servei, en Tépoca d'augment de la població
turística els pous poden salinitzar-se, la qual cosa comportaría problemes de salubritat.
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JOAN FERRER
Corresponsal
Tossa.— La presentado d'ún
disc amb deu sardanas dedioades
a Tossa, el bateig d'un cap-gros i
una exposició dedicada a la Mare
de Déu serán tres deis actes más
destacats de la festa major d'hivern '88 a la població de Tossa de
Mar, festa que se celebrará la setmana vinent.
Els actes, pero, comencaran el
dia 20, festivitat de Sant Sebastiá,
amb el tradicional «Vot de vila». El
pelegri sortirá com cada any a primera hora del matí de Tossa per
arribar a la tarda a Termita de Sant
S e b a s t i á de S a n t a C o l o m a .
Aquesta ermita presenta enguany
una serie de reformes inaugurades
fa pocs dies. L'endemá al matí, dia
21, la comitiva iniciará el viatge de
retorn a Tossa, sempre a peu, on
ja de fose se celebrará la pr'ocessó.
El dia 22 comengaran própiament dits els actes festius, amb un
ofici solemne, inauguració de les
plaques ais carrers guanyadors del
concurs d'embelliment realitzat
per la festa major passada i a les 6
de la tarda, al cinema Montserrat,
la cobla la Principal de la Bisbal
oferirá la presentado del disc,
«Sardanes de Tossa». B disc re-

cull deu sardanes de diversos
compositors que han dedicat part
de la seva obra a la vila. La recerca
d'aquestes sardanes ha anat a carree d'Amics de la Sardana de Tossa, trobant, a más a más de les
deu sardanes que componen el
disc, altres que no hi han tingut
cabuda i que podrien formar part
d'un segon LP. L'edicló d'aquest
primer corre a carree del mateix
ajuntament.
El dia 23, festa de Sant Ramón
Penyafort, será presentat a la casa
de cultura un cap-gros, el primer
amb qué comptará la població. El
cap-gros ha estat realitzat per Tescultor Xavier Dols, una figura que
representará el dimoni de Tossa
anomenat segons la llegenda «Taruta». Aquest mateix dia se celebrará una missa a la Creu de Sant
Ramón, mentre a la tarda hi haurá
sardanes amb la cobla Empordá i
bal! amb Torquestrina Galana.El darrer dia de la festa major
s'inaugurará a la pinacoteca una
exposició amb el lema «Tossa i la
Mare de Déu», amb una mostra
d'imatges, devocionaris i pinturas,
tot relacionat amb el Mare de Déu.
Aquest darrer dia de la festa també comptará amb la presencia de
Torquestra de Janio Marti, que
oferirá un concert a la tarda i un
ball a la nit.
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Ferreraconsella
l'alcalde de
Ganíguella sobre
l'aferdelpla
general
Garriguella.— El senador Francesa Ferrer ha contactat amb
l'alcalde de Garriguella, Josep
Garda i Escarrá, per tal d'aconsellar la Coporació municipal en
relació amb la petició que l'Associació de veíns ha fet arribar a
l'Ajuntament demanant que es
redacti el pía general d'urbanisme en llengua castellana i que es
torni a exposar al públic, segons
informa el nostre corresponsal
Josep Lluís Ronce.
Francesc Ferrer ha indicat a
l'alcalde de Garriguella que, des
d'un punt de vista legal, «si un
ciutadá demana que se^li faci
una tradúcelo deis papers escrits en cátala, h o m no s'hi p o t ,
pas negar, ates que l'interessat pot al.legar indefensió...».
El senador també indica, pero, i
segons el seu criteri propi, que el
cátala «és la llengua propia de
Catalunya» i que, en conseqüéncia, «no caldria fer traduccions del cátala per a cap ciut a d á » . Ferrer aconsella que
l'Ajuntament contesti Tal.legado
presentada per TÁssociació de
veíns —que pretenia guanyar
temps per estudiar detalladament el pía general d'urbanisme i
preparar les seves critiques a la
instaLlació d'un camp de golf a
Garriguella—, t o t expressant
«estranyesa peí f e t que ciutadans que s o n catalanoparlants
manifestin ignorar la llengua
catalana» i lamentant que «utilitzin la llengua catalana per
ais seus interessos, que no son
altres que els d'obtenir un nou
termini d'informació pública».

Ángel Miguelsaiiz
dourá la jomada
dereflexió
turística a Uoret,
quecomenpa
demá
Lloret de Mar.— Ángel Miguelsanz, director general de Turisme de la Generalitat, presidirá
Tácte de cloenda de la Jornada
de reflexió turística que se celebrará demá divendres a Lloret dé
Mar sota Torganització del Patronat municipal de turisme, segons informa el nostre corresponsal Joan Ferrer. En aquest
mateix acte de cloenda es presentará un vídeo de Lloret realitzat per la Generalitat de Catalunya.
Aquesta jornada de refJexió
está pensada de cara a analitzar
el present i preveure el futur del
turisme lloretenc, centrant-lo en
el context de Catalunya, de TEstat espanyol i també d'Europa.
Una de les ponéncies mes destacades consistirá en la demostrad o d'una central de reserves en
un minitel, central connectada
directament a una estado situada a la Plagne, Franga.

Demá,teatiea
l'Esbaijo
Parroquial
blanenc
Blanes.— Demá divendres el
grup de teatre Bambalina de Blanes representará, a TEsbarjo Parroquial, Tobra cómica de Pedro
María Herrero «Balada de los
tres inocentes», segons informa
el nostre corresponsal J o a n Ferrer. L'hora de la representado
será a íes 10 del vespre.

