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Ha experimentat un augment d'un seixanta-cinc per cent respecte al de Kany passat

Nards Turró
guanyael
concurspel
cartelldel
Carnaval'88 de
Roses

El pressupost de Santa Coloma peí
88 s'acosta ais quatre-cents milions

Roses.— El jove rossinc
Narcís Turró, dibuixant publicitarí, ha guanyat el concurs patrocinat per la comissió organitzadora
del
Carnaval de Roses per trobar un cartell per l'edició
d ' e n g u a n y de l'esmentat
Carnaval, informa Enrió Badosa. En aquest c a r t e l l ,
Narcís Turró recull diverses
figures característiques del
Carnaval, amb un gran esclat de colors.

MONTSEESTEBA
Corresponsal

Santa Coloma de Farners.— L'Ajuntament de Santa Coloma de
Farners ha aprovat els pressupostos municipals d'enguany per a la
poblado, que pugen a un total de
396.500.000 pessetes, i que supo,sen un increment del seixanta-cinc
^ per cent respecte ais de l'any passat. L'aprovació inicial d'aquests
pressupostos es va fer en el decurs d'una sessió extraordinaria
del pie del Consistori celebrada dimarts al vespre, i va rebre els vots
en contra del grup municipal socialista i'del d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El pía financer d'inversions que
es faran al llarg del 1988 i que ha
estat aprovat inicialment per l'Ajuntament suposará unes despeses totals de 131.924.9Í6 pessetes, 19.672.188 de les quals
sortiran directament del fons de
l'Ajuntament,
men-tre
que
81.186.000 s'esperen rebre a base
de prédits. Tanmateix, és previst
aconseguir uns dos milions de
pessetes a través de subvencions,
5.115.000 pessetes del pía d'obres
i servéis, i 23.951.000 mitjancant
l'aplicació de contribucions especiáis.
Peí que fa a les subvencions que
rebran diferents entltats de la poblado, cal destacar la del Club
Olímpic Farners, que rebrá una assignació de deu milions de pessetes —cal teñir en compte que l'any
passat va ser només de cinc milions—. tanmateix s'atorgará una
subvenció a la parrqouia de Sant
Sebastiá, per un import de dos
milions de pessetes, per les obres
que s'han portat a terme recentment a l'església, i també es lliuraran vuit-centes mil pessetes per a
la restaurado de Termita de Sant
Pere Cercada.;:íanmate¡x, cal esmentar la partida dedicada a festes, amb una assignació de déu
milions de pessetes, i la novetat de
la creado d'una partida de sis milions i mig de pessetes per la regi-

Santa Coloma ha incrementat el seu pressupost, enguany, d'un seixanta-cinc per cent respecte al de
\
l'any passat. (Foto J O A N SEGUR).
doria de Cultura. Aquests diners
es destinaran a organitzar diverses
activitats relacionades amb el cinema i el teatre, així com diferents
actes culturáis.
Els pressupostos municipals de
Santa Coloma de Farners peí 1988
tan.bé contemplen la contractació
d'una assistenta social i una treballadora familiar, tres policies municipals i dos empleáis per la brigada
d'obres i servéis. Tanmateix és
prevista la creado de la placa d'interventor, tasca que fins ara portava a terme el secretan de l'Ajuntament colomenc.
Ricard Dilmé, representant del
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, expllcava el seu vot negatiu
ais pressupostos afirmant que
«després d'estudiar detinguda-

ment tot el material disponible
referent ais pressupostos, he
arribat a la conclusió que l'equip
de govern no és suficientment
válid i práctic per a la nostra
població, i per tant no donarem
el vot a favor en aquest pie». Cal
dir que ERC no está d'acord amb
els punts que fan referencia a la
forma d'aprovació del pressupost,
al capítol d'inversions i al tema del
financament de les inversions.
Tanmateix, ERC va aconsellar que
es modifiquessin les partides pressupostáries referents a l'assisténcia social, la brigada d'obres. Policía Municipal, el contráete de
neteja deis carrers i el butlletí informatiu, entre d'altes.
D'altra banda, el grup municipal
socialista, que també va vptar en
contra de l'aprovació inicial del
pressupost de Santa Coloma peí
88, considera que «aquests pres-

supostos, no son justificáis i els
increments son molt grans i
desproporcionats respecte a
d'altres anys»,^ afegint que «no
es veu una bona política económica».
Narcís Figueres, regidor d'Hisenda del Consistori colomenc,
expllcava, per la seva part, i fent
referencia ais vots negatius deis
grups de l'oposició, que «han fet
tot un seguit de consideracíons
que están en el seu perfecta
dret de fer-les, i, com és natural,
obeeixen a una distinta concepció que teñen ella de l'administració, deis ajuntaments o de
l'administració municipal».
Aixó, pero, segons Narcís Figueres, «no vol dir que l'equip de
govern ho faci malament, sino
que tant socialistes com Esquerra Republicana teñen diferents
punts de vista».

D'altra banda, la comissió
del Carnaval de Roses ja ha
iniciat el concurs per trobar
el cartell de l'edició de l'any
vinent, amb les mateixes bases que els anteriors. La participado al concurs estará
oberta a tothom, l'únic tema
será el Carnaval, i les dimensions de les obres hauran de
ser de 42x62 cm., havent-se
de presentar els treballs a la
regidoría de cultura de l'Ajuntament de Roses abans
del proper día deu de febrer.
L'únic premi será de quaranta mil pessetes per al guanyador, quedant el cartell
que resulti guanyador en
propietat de la comissió organitzadora. Els cartells participants en el concurs s'exposaran
a
la
sala
d'exposicions de la Caixa
d'Estalvis de Girona.
El Iliurament deis premis
ais dos cartells guanyadors
es fará dijous dia onze de
febrer, a la tarda, amb motiu
de l'arribada del Carnestoltes a Roses, acte que se celebrará a la plaga de Sant
Pere.
Cal dir, finalment, que el
programa d'actes del Carnaval d'enguany ja és gairebé
enllestit, mentre que ja ha
quedat oberta, al bar de la
Societat Unió Fraternal, la
inscripció per a comparsas i
carrosses.

«Xerrada - col.loqui»
sobre

Relaxació conscient
i els seus efectes sobre
LA SÁLUT - EL CARÁCTER - ELS ESTUDIS
POTENCIACIÓ de les facultáis mentáis
parlará el prof.
canaria

SHIN de l'agrupació

cultural

* Adonay *
el dia 14 a les 8 del vespre.
Lloc: Caixa de Pensions (poeta Marquina) (Antiga placa de
l'estació)

Segona mostra gastrondmica de la comarca de l'estany.- Deu restaurants de Banyoies i
de la comarca de l'estany, amb la col.laboració de dues pastisseries, han particípat en la segona edició de la
mostra gastronómica de la comarca de l'estany. Enguany es va portar a terme la presentado d'una vintfena de
plats presentáis per diferents establiments, provinents de Banyoies, Porqueres; Esponellá, Cornelia, Palol .de
Revardít, Borgonyá i Órfans. En el decurs de l'acte, es va homenatjar, com cada any, l'hostaler mes antic de la
•comarca, que enguany és Lluís Collell, del restaurant Can Xevanet, que porta cínquanta-cinc anys en la vida
gastronómica de Banyoies. En la mostra foren, presents els alcaldes de Banyoies i de la resta de poblacions de
la comarca, així com el president de la Diputado, Josep Arnau, Joan Saqués, coordinador deJs Servéis de Cultura de la Generalitat, i el president de la Cambra de Comerp, Josep Maria Ginés,~entre d'altres. Parale.lament
a la mostra, s'ha convocat un concurs de. menús escrita. (Foto DAVID QUINTANA).
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CONSULTORIO M É D I C O
OFRECE
Despachos a doctores especialistas para el ejercicio
libre de su profesión en condiciones interesantes;
dirigirse al apartado de Correos 674 o al te!.:
20 69 63

