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Clos^l curs
per a
monkors a
Castelló
CASTELLÓ D'EMPÚRIES (De
la nostra Redacció).— Ahir al
migdia es va clausurar a Castelló d'Empúries el curs de
monitors que al llarg de les
darreres setmanes s'hi havia
celebrat, amb l'assistència de
5 8 alumnes. En el Curset organitzat per les àrees de serveis socials dels Ajuntaments
de Figueres, Roses, l'Escala i
Castelló d'Empúries, també
van participar els Ajuntaments de Portbou, Cadqués,
la Jonquera, Llançà i Vilafant;
En aquest acte de clausura
hi havia representants de t o t s
els ajuntaments que han participat al curst, així com el director i coordinador de f'escola Traç, que és la que s'ha
encarregat de portar a terme
el curs.

MIFAS inaugura
local a Figueres
FIGUERES (De la nostra Redacció).— La delegació de
Minusvàlids Físics Associats
(MIFAS) de Figueres serà
inaugurada aquesta tarda
amb un seguit d'actes que
s'iniciaran a les quatre de la
tarda amb un partit de bàsquet en cadira de rodes. En
aquest encontre s'enfrontaran l'equip de Mifas i el Saragossa. Després del lliurament
de trofeus, a dos quarts de
set de la tarda s'inauguraran
els locals de la delegació de
Figueres de MIFAS, que és al
carrer Olot, 1 5, de la capital
empordanesa.

A l t i B a i x Empordà

puvr
DIARI

La urbanització de luxe serà al límit dels aiguamolls

«Ajuriabrava» ja es pot construir
i es començarà amb una mesquita
CASTELLÓ D'EMPURIES (De la nostra Redacció).- La
urbanització de luxe «Ajuriabrava», promoguda per un
xeic àrab, en el terme de Castelló d'Empúries, ja té llum
verda. El Consistori castelloní va ratificar en el ple celebrat divendres al vespre els acords als quals va arribar
Esteve Ripoll, amb l'empresa promotora Ajhury Desarrollos Turísticos i la Generalitat. La futura urbanització
es troba en els límits del paratge natural d'interès nacional dels aiguamolls, pel qual ha hagut de cedir uns terrenys i establir una clara delimitació de la zona.
A m b un canal artificial, no navegable, i una franja de terreny,
es delimitarà el límit del paratge
natural d'interès nacional dels
aiguamolls i la urbanització de luxe, «Ajuriabrava», que un xeic
àrab construirà en el terme municipal de Castelló d'Empúries.
D'aquí unes setmanes els àrabs
ja obriran l'oficina d'informació
de la nova urbanització.
U'n temple destinat al culte
musulmà o una mesquita es
construirà en l'àrea d'equipa-

ments de la futura urbanització.
És aquesta una de les condicions
innegociables que el xeic àrab ha
demanat en el protocol que se
signà a la direcció general d'Urbanisme de la Generalitat.
Aquesta mesquita es podria
construir en el ^transcurs "dels
pròxims mesos, abans que s'inicïi la construcció de la urbanització.
Part del paratge de la Rubina,
on es construirà «Ajuriabrava»,
és una zona afectada per la llei

de protecció dels aiguamolls de
l'Empordà. Abans que comenci a
fer-se la urbanització, caldrà que
el consell Executiu de la Generalitat faci la concreció topogràfica
i la delimitació exacta dels paratges naturals d'interès nacional i
reserves integrals que assenyala
la llei de protecció.
Cal esmentar que la urbanització «Ajuriabrava» tenia un pla
parcial aprovat des d'el 1 9 7 8 i
que el pla general de Castelló
contemplava aquesta zona com
a urbanitzable. El que ara s'ha resolt, t o t i que no era gaire clar, és
que la llei de protecció dels
aiguamolls incloïa aquesta zona
com a paratge natural. Indemnitzar el xeic àrab per aquesta
qüestió hagués costat més de
dos-cents milions a la Generalitat, i sembla que totes les parts
consideren que es millor que els
diners s'inverteixin a consolidar i
millorar els actuals espais protegits.

Castelló d'Empúries permet
que es faci aquesta urbanització,
sempre que es compleixin una
sèrie de condicions. Una illa que
hi ha a tocar la delimitació dels
aiguamolls ha de passar de ser
zona d'espai protegit. S'ha de
fer un canal de separació entre la
urbanització i els aiguamolls, canal que no serà navegable. L'empresa Ajhoury Desarrollos ha
d'assegurar el subministrament
d'aigua per a tota la urbanització.
No es permetrà que es facin
fosses sèptiques, i els desguassos han d'anar a la depuradora
de Roses o bé la urbanització
n'ha de construir una de pròpia.
S'ha d'estudiar molt bé els accessos des de la carretera, per
tal que l'entrada no es converteixi en un altre punt conflictiu,
com a Empúria-brava i s'ha de
construir una entitat responsable de la conversió de la futura
urbanització.

Es queixa que la majoria no es cobrin

El regidor Albertí creu que a Sant Feliu
les multes es posen perquè sí
SAIMT FELIU DE GUÍXOLS (Dels
nostres corresponsals).— El ple
de divendres va estrenar la nova
distribució de les forces de l'oposició. El president del comitè local de CDC va informar, a través

d'un escrit, de la separació de
Joan Josep Gironella i Pere A l bertí
— aquest
últim
voluntàriament— del grup municipal convergent i, el nombrament de Carles Xargay com a

portaveu d'aquest. Per altra
part, continua el silenci sobre la
remodelació del cartipàs que
l'equip socialista, aprofitant la
nova llei de bases de règim local,
té prevista per resoldre la seva
crisi interna.
Els temes sobre el trànsit i la
circulació van ser els únics que
obriren debat. Pere Albertí va
afirmar que de l'informe present a t per Lluís Forn, regidor de Govsn Local, sobre l'actuació de la
policia municipal l'estiu passat
es desprèn que a Sant Feliu es
posen moltes multes, i que
aquestes, a més, es posen «perquè sí» ja que, segons la seva interpretació de les dades, la majoria no es cobren i afegí: «hem de

ser més tolerants, una ciutat de
serveis no es pot permetre Imposar tantes sancions». Per infermetat. Lluís Forn no asistí al ple,
i va ser Toni Juanals, conseller
delegat de la Circulació, el qui va
aclarir que un cop a Intervenció
tinguin preparat el programa
d'ordinador, s'arribaran a cobrar
més sancions. Quant a la tolerància vers l'infractor, el regidor
socialista no es mostrà d'acord
amb Pere Albertí.
Juanals va haver de tornar a
intervenir quan el convergent
Joan LLandrich va demanar per^
què no s'havia tingut en compte
l'opinió dels comerciants a l'hora
de fer la nova ordenació de la circulació del carrers cèntrics.
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