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DdG PALAFRUGELL

�L’Ajuntament de Palafrugell vol
destinar part del superàvit de l’any
 a inançar un seguit d’inver-
sions inancerament sostenibles,
una possibilitat que està prevista
a la llei de Pressupostos Generals
de l’Estat , que actualment es
troba en fase d’aprovació i que
està destinada a aquells ajunta-
ments que no superin el nivell
d’endeutament permès.

D’aquesta manera, Palafrugell
disposarà de .. euros que
podrà destinar a inversions
d’aquestes característiques i a la
reducció de l’endeutament, que
baixaria del  actual, després
del tancament de la liquidació del
pressupost de l’any anterior, han
informat fonts municipals. 

El consistori té previst destinar
aquests recursos d’inversions en
elements d’eiciència energètica,
la millora de la xarxa d’aigua i en
el condicionament del clavegue-
ram (concretament el Pla Director
del sanejament de Tamariu), en-
tre d’altres. Segons l’alcalde de Pa-
lafrugell Juli Fernández, «aquesta
bona salut econòmica que hem
aconseguit a l’Ajuntament ens
permetrà desenvolupar inver-
sions estratègiques al municipi i
pensem fer-ho buscant el consens
amb els grups de l’oposició, amb
l’objectiu d’establir unes prioritats
clares i ben deinides». Al mateix
temps, manifesta que «treballa-
rem per tal que aquestes inver-
sions serveixin en la millorar de
les condicions de vida dels veïns i
veïnes de Palafrugell».

El superàvit d’estabilitat pres-
supostària arriba després de la li-
quidació en tots els organismes
autònoms (Institut de Promoció
Econòmica, Institut Municipal
d’Esports, Museu del Suro i Insti-
tut de Mitjans de Comunicació)
així com el propi ajuntament. El
període mitjà de pagament als
proveïdors des de la presentació
de factura s’ha situat als  dies.

Palafrugell
destinarà 3,3
milions al deute
i a inversions
sostenibles 

Una de les actuacions és
el Pla Director del sanejament
de Tamariu, que ha d’acabar
amb les filtracions al passeig

� La construcció del nou col·lec-
tor d’aigües plujanes de la carre-
tera de Girona de Sant Feliu de
Guíxols comporta la substitució
d’un tram d’una canalització d’ai-
gua que comportarà el tall del
subministrament i problemes de
pressió en diferents carrers el  de
maig.  DDG SANT FELIU DE GUÍXOLS

SANT FELIU DE GUÍXOLS

CARLES TORRAMADÉ GIRONA

� Les obres que la Diputació de
Girona realitzarà per a millorar la
carretera que uneix els pobles de
Monells i Corçà obligaran a tallar-
hi la circulació durant un parell de
mesos, han informat fonts de l’or-
ganisme. Com a conseqüència
d’això, els vehicles que circulin
per la GIV- o vulguin arribar
des de Corçà a Monells, ho hauran
de fer a través de Cruïlles, a on se-
ran desviats. El pressupost d’ad-
judicació de les obres de condi-
cionament és de ., euros,
les executa Construccions Rubau
SA i tenen un termini d’execució
de cinc mesos. 

L’inici previst de les obres de
condicionament de la carretera,
que és un tram de la via GIV-
–va de Corçà ins a Bordils, pas-
sant pels pobles de Monells, Ma-
dremanya i Sant Martí Vell– és el
proper mes de maig. No obstant
això, ja està instal·lada la senyalit-
zació que alerta d’obres als con-
ductors que circulen per aquest
tram de Corçà a Monells, i que
serà efectiva quan aquestes s’ini-
ciïn.

Les obres previstes per aquest
tram de carretera contemplen,
han informat les fonts de la Dipu-
tació de Girona, el seu condicio-
nament amb una calçada de sis
metres d’amplada, més un metre
per a cada voral, de manera que

l’amplada total pavimentada serà
de vuit metres. A més, les bermes
de complement de la via tindran
una amplada de mig metre a cada
costat de la carretera. 

Amb aquestes obres, la Dipu-
tació també millorarà el traçat, de
manera que el radi mínim d’una
corba que abans era de  metres,
ara es converteixi en un de 

metres, cosa que millorarà la se-
guretat de la carretera per als con-
ductors. 

Finalment, el projecte de millo-
ra de la carretera entre Monells i
Corçà suposarà l’enderroc de
dues obres de drenatge transveral
i es referan amb una secció hi-
dràulica major, han afegit les fonts
de la Diputació. 

Com ja s’ha dit, el pressupost
pel qual l’obra ha estat adjudicada
a l’empresa Construccions Rubau
SA supera el mig milió d’euros i la
seva execució obligarà a tallar-hi
la circulació de vehicles durant un
període previst de dos mesos,
cosa que obligarà a desviar el tràn-
sit de pas per la localitat de Cruï-
lles en aquests dies. 

Les obres obligaran a tallar 2 mesos
la carretera de Monells a Corçà
La Diputació de Girona destina mig milió d’euros per millorar les condicions de la via

Els treballs previs a les obres ja són presents a la carretera GIV-6701. MARC MARTÍ

C.TORRAMADÉ GIRONA

�La sisena edició de la Fira Inter-
nacional de Màgia de Torroella de
Montgrí, Fimag , se celebrarà
del  a l’ de juny amb la progra-
mació de més de  artistes de set
països, més de  espectacles, 
funcions i  espais escènics.
Aquesta edició estrenarà l’espec-
tacle inaugural, que serà el  de
juny a les deu de la nit i serà a
 càrrec de la companyia Ytuque-
pintas, que combina art amb so-
rra, circ, música en directe, mario-
netes de gran format i pintura rà-
pida. 

La Gran Gala Internacional,
que en els anys anteriors ha estat
el plat fort amb la presència d’es-
trelles de renom mundial, serà el
 de juny i tindrà dues funcions:
una a les cinc de la tarda i una a

dos quarts de deu del vespre. Hi
intervindran sis mags que oferi-
ran cadascun un gènere especíic
de màgia, ja sigui general, còmica,
grans il·lusions o manipulació: Ja-
vier Botía, campió espanyol de
mentalisme, presentarà la Gala;

Miguel Muñoz, premi mundial de
màgia i artista de circ; l’alemanya
Alana, especialista en manipula-
ció; l’argentí Adrián Conde, que
combina màgia amb música, tea-
tre, circ, expressió corporal, mala-
bars, clown i mim; els portugue-

sos Soljack, duet de quick change
(canvis ràpid de roba) i grans il·lu-
sions; i l’espanyol Riversson, pre-
mi nacional de màgia i especialit-
zat en il·lusionisme. 

La presentació va tenir lloc ahir
al Museu del Cinema de Girona i
el director artístic del FIMAG, Da-
vid Agell, va destacar la fórmula
de programació que a cada plaça
hi hagi un estil diferent de màgia
i la introducció de la polsera mà-
gica que, per un preu de dos euros
al dia, dona accés a tots els espec-
tacles inclosos dins de la Màgia als
Espais Singulars, els tallers de pa-
pirolèxia i de bombolles de sabó,
i un espectacle de màgia teatralit-
zada. 

L’alcalde de Torroella de Mont-
grí, Josep Maria Rufí, va subratllar
que el Fimag és un «esdeveni-
ment estratègic per al municipi»
que abarca tant la cultura com els
sectors turístic i comercial. A més,
el batlle va airmar que «és un pro-
jecte de llarg recorregut perquè si-
gui un referent europeu de la mà-
gia».

La Fira de Màgia de Torroella aplegarà més
de 50 artistes de set països del 9 a l’11 de juny
La Gran Gala Internacional
serà el dia 10 i reunirà
sis mags de renom
mundial en dues funcions

La presentació del FIMAG va comptar amb actuacions de màgia que
van tenir com a col·laboradors els polítics. MARC MARTÍ


