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EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL VA RECORDAR
AHIR NÚRIA RIVAS, regidora del
consistori pel grup municipal de
l’Entesa-Junts per Palafrugell, que va
morir el 6 d’abril després d’una llarga
malaltia. El seu company de partit,
Guillem Genover, va dedicar unes
paraules a Rivas, que l’anterior
mandat va ser primera tinenta
d’alcalde i regidora d’Urbanisme. A
proposta del grup de l’Entesa, es va
acordar per unanimitat que es
traslladarà a la comissió del
nomenclàtor la possibilitat que un
equipament o un espai públic del
municipi porti el nom de Núria Rivas
Mascarós.



L’Ajuntament 
de Palafrugell
recorda l’edil
Núria Rivas
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Els ajuntaments dels 15 muni-
cipis del Baix Empordà que tenen
alumnes al centre d’educació es-
pecial Els Àngels de Palamós as-
sumeixen aquest 2014 la major
part de les despeses de manteni-
ment de l’escola. L’aportació dels
ajuntaments es fa prenent la refe-
rència dels alumnes de cada mu-
nicipi amb un import per usuari de
913,43 euros. Així, l’Ajuntament de
Palafrugell hi aportarà 13.701,49
euros pels 15 alumnes del seu
municipi que assisteixen al centre.
Precisament ahir, el ple de l’Ajun-
tament palafrugellenc va aprovar
la modificació pressupostària per
fer aquesta aportació. L’alcalde,
el socialista Juli Fernández, la-

mentava que l’aportació dels ajun-
taments és conseqüència de les re-
tallades del Departament d’Ense-
nyament, que transferia l’import
del manteniment del centre al
Consell Comarcal del Baix Em-
pordà. En aquest sentit, Fernández
es queixava que les retallades de la
Generalitat «després les haguem
d’assumir els ajuntaments».

Per aquesta retallada, el Consell
Comarcal va anunciar que no po-
dia fer front a la citada despesa.
Aleshores, el Departament d’En-
senyament va posar sobre la tau-
la que els ajuntaments dels mu-
nicipis que hi aporten alumnes as-
sumissin la despesa de manteni-
ment, han explicat les alcaldesses
de la Bisbal, Núria Anglada (CiU),

i la de Palamós, Teresa Ferrés
(PSC). Una decisió que es va pren-
dre a principi d’aquest curs i que,
d’acord amb el conveni entre la
Generalitat i els ajuntaments,
aquests assumeixen el 70,18%
(61.200 euros) del pressupost de la
despesa de manteniment, de
87.2000 euros. La resta de l’import
el cobreix el propi Departament
amb 16.000 euros i la Diputació de
Girona, amb 10.000.  

Informes negatius a la Bisbal
Ahir, el ple de l’Ajuntament de la
Bisbal va aprovar el citat conveni.
La proposta de l’acord té l’informe
desfavorable de la interventora i
del secretari ja que, amb la llei a la
mà, la despesa de manteniment

del centre Els Àngels ha de ser as-
sumida per l’Ajuntament del mu-
nicipi on s’ubica, és a dir, Palamós.
Anglada, però, considera que la re-
gulació hauria de canviar en
aquest cas ja que és un centre
que acull alumnes de tota la co-
marca.

Ferrés ha comentat que la pri-
mera proposta d’Ensenyament
fou que la despesa l’assumís l’A-
juntament palamosí, cosa a la
qual l’alcaldessa es va oposar «per-
què considerem que no és just»
atès que és un col·legi públic que
presta un serveir comarcal.L’A-
juntament de Palamós ja hi ha
destinat aquests anys personal
municipal de la brigada i de la Po-
licia Local quan se’ls ha requerit. 
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Els ajuntaments assumeixen la
despesa del centre Els Àngels
El Consell Comarcal ha deixat de pagar el manteniment per les retallades de la Generalitat

La Fira de Màgia al Carrer de Tor-
roella de Montgrí, Fimag, arriba a
la seva tercera edició carregada
d’espectacles i novetats i amb un
dels mags del moment com a cap
de cartell: el popular i televisiu An-
tonio Díaz, el «mago Pop», Premi
Nacional de Màgia l’any 2008. La
nova estrella de Discovery Max

presentarà en primícia a les co-
marques gironines el seu nou es-
pectacle titulat La gran ilusión,
guardonat amb el Premi al Millor
Espectacle de Gran Format 2014 a
la Fira de Teatre FETEN per a nens
i nenes de Gijón. La fira se cele-
brarà del 30 de maig al 8 de juny als
carrers i places de Torroella.

El «mago Pop» encapçalarà
aquest any un cartell format per
una cinquantena d’artistes que
oferiran 140 funcions repartides en
un total de 28 espais de Torroella.
La majoria d’espectacles són gra-
tuïts, però n’hi ha alguns que són
de pagament, a uns preus molt po-

pulars. Entre aquests destaca la
Gala Internacional, que compta-
rà amb les actuacions de sis reco-
neguts artistes distingits amb pre-
mis nacionals i internacionals:
Eduardo Galeano, Sébastien Det-
hise, Raul Black, Xavier Tapias i
Karlus. 

Durant la Gala Internacional
es lliurarà el Premi Fimag 2014 a
Andreu Llorens, el Mag Selvin, un
il·lusionista amb més 40 anys d’ex-
periència sobre els escenaris. Com
en cada edició, s’organitzarà una
exposició dedicada a la trajectòria
del premiat que tindrà lloc a la sala
d’exposicions de la Capella de

Sant Antoni de Torroella i portarà
per títol «Selvin, 40 anys». 

La Fira de Màgia al Carrer de
Torroella de Montgrí està organit-
zada per l’Associació Cultural

 Fimag i el seu objectiu és aconse-
guir que sigui una fira en què tot-
hom se la senti seva, que il·lusio-
ni i generi expectació durant tot
 l’any. 
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El «mago Pop» serà el cap de
cartell del Fimag de Torroella
La tercera edició se

celebrarà del 30 de maig al
8 de juny amb mig centenar
d’artistes i 140 funcions



Un moment de la presentació del festival, celebrada ahir a Girona.
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Pressupost total de manteniment
D’aquest import, els 15 ajuntaments
de municipis del Baix Empordà que
aporten alumnes al l’escola Els Àn-
gels han d’abonar 61.200 euros. El
Departament d’Ensenyament n’apor-
ta 16.000 i la Diputació, 10.000.

Número d’alumnes per municipi
Palafrugell 15
Sant Feliu de Guíxols 11
La Bisbal d’Empordà 10
Palamós 6
Calonge 5
Castell-Platja d’Aro 4
Santa Cristina d’Aro 4
Torroella de Montgrí 3
Pals 2
Begur 2
Parlavà (Fonolleres) 1
Serra de Daró 1
Ullastret 1
Vall-llobrega 1
Verges 1

ELS 15 AJUNTAMENTS

87.200 EUROS

La programació de Guíxols Es-
cena continua aquest diumenge al
vespre amb l’obra Afterplay, pro-
tagonitzada pels actors Anna Rius
i Toni Sevilla. Una obra amb dues
nominacions als Premis Butaca
2013. La representació és a les set
del vespre al Teatre Auditori Nar-
cís Masferrer de Sant Feliu de Guí-
xols. Afterplay representa un duet
agredolç de la vida sense contra-
partida, una trobada fortuïta de dos
personatges de dues obres de Txèk-
hov en un cafè de Moscou el 1920.
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Guíxols Escena
torna aquest
diumenge 
amb l’obra
«Afterplay»


