Portbou
destina 30
milions per
als carrers
PORTBOU (Del nostre corresponsal J . M . Martos).— Les
obres d'asfaltament dels carrers de Portbou, que es troben actualment en molt males condicions, costaran a
l'Ajuntament d'aquesta població uns 3 0 milions de pessetes. El pressupost contempla millores en el camí veïnal
que va des de la Rambla fins
a Villa Antònia, per un valor
de nou milions i mig. Els carrers de la vila que necessiten
més d'un
agençament,
comptaran amb la resta del
pressupost, uns dinou milions de pessetes. El cinquanta per cent de l'obra serà
finançat per la Generalitat,
mentre que l'altra meitat estarà a càrrec dels veïns afectats, que ho pagaran amb impostos especials amb una
participació de l'Ajuntament.
S'espera que les obres
d'asfaltat no comencin fins
cap a la segona quinzena del
mes de setembre, acabada ja
la temporada turística.
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Marxa enrera en la construcció urgent de lapotabilitzadora

L'aigua del Rec del Molí no es
podrà utilitzar aquest estiu
CASTELLÓ D'EMPÚRIES (De la nostra Redacció,per IM.
Genis).— Després d'una reunió de gairebé cinc hores,
en la qual representants dels Ajuntaments de Roses,
Castelló i Cadaqués havien arribat a un acord per a
l'aprofitament de l'aigua del Rec del Molí per a aquest
estiu, sorprenentment l'acord es trencà passades les
nou de la nit. Deprés d'una hora de recés, totes les parts
implicades varen ser convocades urgentment a reprendre les negociacions. El resultat es va saber finalment a
dos quarts de dotze de la nit: l'aigua del Rec del Molí només es podrà obtenir el 1 9 8 6 . Els costos del projecte
són massa elevats per a una realització urgent.
Cap a les dotze de la nit, després de set hores de reunions
tenses i dures, i desprès d'hàverse consensuat dos protocols per
a l'aprofitament de l'aigua, tots
els negociadors es mostraven
derrotats. La data inicial del tres
d'agost vinent per posar en funcionament la planta potabilitzadora que donaria aigua a Castelló, i Roses, i amb la qual es varen mostrar confiats els alcaldes
de Cadaqués i Castelló, va resultar, un objectiu impossible.

MASSA COSTOS

Després de la llarga reunió, els representants de cadascuna de les parts afectades van arribar a un acord. (Foto: Miquel Ruiz)

El problema que trencà l'acord
que s'havia assolit a dos quarts
de nou del vespre varen ser els
costos derivats de l'obra. Els
tècnics de les empreses de subministrament d'aigua de Roses i
Castelló, SAUR i V I A S A , després de fer números, es varen
adonar que els costos es disparaven i que eren molt més elevats que els 1 5 0 milions de què
s'havia parlat inicialment. Un

projecte d'urgència i com a tal
f i n a n ç a t e x c l u s i v a m e n t pels
Ajuntaments i amb uns costos
massa elevats era totalment inviable. Per tant, l'aigua del Rec
del Molí no solucionarà el problema de Roses i Empúria-brava
fins al 1 9 8 6 .
Roses continua reivindicant un
nou pont que ha de donar aigua
per a aquest estiu. L'alcalde rosinc, Jaume Noguer, afirmava

ahir mateix que d'aquí a deu o
dotze dies Roses es quedarà
sense aigua. Per la seva banda,
l'alcalde de Castelló d'Empúries
poca estona abans de trencar-se
l'acord inicial, s'havia reafirmat
en la postura de l'Ajuntament,
abonada, per mil signatures, de
no deixar obrir cap més pou en el
terme municipal de Castelló. Les
postures s'hauran de replantejar
després d'haver-se descartat la
solució del Rec del Molí per a
aquest estiu.

Tot esperant què passarà amb la manifestació del dia setze
SENSE PERDRE EL TEMPS

S'obren vies de negociació pel conflicte
dels marxants a l'Escala
l'ESCALA (De la nostra Redacció).— Mentre s'està negociant
amb l'Ajuntament la possibilitat
que els marxants puguin parar
provisionalment al passeig de
Mar de l'Escala, pel dia setze hi
ha convocada una mobilització
d'aquests venedors ambulants,
a la qual assistiran no només els
afectats
pel
canvi
d'emplaçament del mercat, sinó
també els de la resta de les comarques gironines i els de Barcelona. L'objectiu és pressionar
l'Ajuntament de l'Escala per demanar una solució a aquest llarg
contenciós.
Després de dos diumenges de
tensions en instal·lar els marxants il.legalment les seves parades al passeig de l'Escala, amb
presència de la força pública,
diumenge passat no van parar
enlloc. Es limitaren a deixar les
camionetes al passeig amb pancartes penjades que feien al·lusió al problema que els enfronta
des de fa mesos amb l'Ajunta-

Els marxants no pararen diumenge a l'Escala, però continuaren les protestes
en forma de pancartes i d'escrits. (Foto; Jordi Bech)
ment. Paral·lelament, l'alcalde,
Rafael Bruguera, i un col·lectiu
de marxants —no pas els representants de l'associació de marxants, perquè Bruguera es negà
a entrevistar-s'hi— van estabir

negociacions per veure si, encara que sigui de manera provisional, es pot parar al passeig de
Mar.
Un cop acabada la reunió, els
integrants de la comissió van ex-

plicar força confiats la voluntat
per part dels membres del consistori que el problema se solucioni amb el desig que si t o t h o m
hi està d'acord es pugui parar
provisionalment al passeig marítim.
Per altra banda, pel proper dia
1 6 es^fnanté la convocatòria de
manifestació a l'Escala a la qual
assistirà un bon nombre de marxants de les comarques gironines i de les de Barcelona per tal
de pressionar l'Ajuntament i trobar una solució al conflicte.'Amb
t o t , alguns dels marxants presents diumenge passat a l'Escala manfestaren que si es deixava
parar provisionalment al passeig
de Mar provocarien l'anul.lació
d'aquesta manifestació.
L'alcalde Brugera manifestav a , pel seu c a n t ó , d e s r p é s
d'haver-se reunit amb els marxants de l'Escala que estava
esperançat de poder trobar una
solució al problema.

EDICTE

ANUNCI
El Ple Municipal en sessió celebrada el dia d'ahir, va
prendre l'acord de convocar concurs-oposició per a la
contractació d'un Enginyer Industrial, pel període de tres
anys, amb jornada de 40 hores setmanals.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concursoposició, es presentaran en el Registre General d'entrada
de Documents de l'Ajuntament, dins el termini de 20 dies
naturals a partir de la publicació de les bases en el
B.O.P., les quals es poden consultar a l'Oficina d'Informació Ciutadana de l'Ajuntament.
Girona, 15 de maig de 1985
L'ALCALDE
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L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 14 de maig de 1985, va
prendre el següent acord;
«Ir.- Deixar sense efecte la suspensió de llicències acordada per l'Ajuntament e'n sessió plenària del proppassat dia 11 de desembre de 1984 en els següents àmbits;
a) Parcel·la interior de l'illa formada pels carters de Santa Eugènia, dels Remences, del Mestre Civil i de la sèquia Monar.
b) Parcel·la del carrer de la Rutlla n° 31.
2n.- Ampliar els efectes de la suspensió de l'atorgament de llicències de
parcel.lació de terrenys, edificació i demolició d'edificis als efectes previstos en
l'art. 3 de la Llei de Mesures d'Adequació Urbanística de Catalunya a la totalitat de la façana del Passeig de la Devesa».
Contra l'anterior acord es pot interposar recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, dins del termini d'un mes comptat des de la publicació
de! present Edicte, el qual s'entendrà desestimat si passat un altre mes no ha
rebut notificació expressa. En aquest darrer cas, es pot interposar recurs
contenciós-administratiu davant' la Sala del Contenciós Administratiu de
l'Audiència Territorial, dins del termini d'un any comptat des de la interposició
del recurs de reposició. No obstant això, si es creu oportú, es poden interposar
altres recursos.
Girona, 15 de maig de 1985
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El sofert aqüífer de Castelló
d'Empúries, malgrat l'oposició
d'agricultors i véíns, sembla que
serà l'única alternativa per evitar
restriccions a Roses i Empúriabrava amb la perforació de nous
pous.
A m b t o t , ahir no es va perdre
el temps. S'arribà a una entesa
que se signarà avui i que és vàlida per fer un projecte més elaborat per a l'aprofitament de les
aigües del Rec del Molí, amb vista a la temporada 1 9 8 6 .

MIFAS estrena
els locals de
Figueres
FIGUERES (De la nostra Redacció).;— L'associació de
minusvàlids físics de les comarques gironines (MIFAS)
inauguraà , aquest darrer cap
de setmana, la seva delegació a Figueres. Els actes especials que es varen celebrar
amb motiu d'aquesta inauguració van ser presidits pet President de la Diputació, Salvador Carrera.
La inauguració oficial de la
nova delegació de MIFAS a la
capital de l'Alt Empordà es va
fer diumenge a dos quarts de
set de la tarda, amb un acte
en el transcurs del qual Salvador Carrera mostra la seva
satisfacció de poder particip a r en u n a
celebració
d ' a q u e s t a mena, indicant
que, com a President de la Diputació, expressava la seva
voluntat de col·laboració i
treball amb els minusvàlids físics i alhora els felicitava per
les noves instal·lacions. L'alcalde de Figueres, Marià Lorca, que també assistí a l'acte,
ressaltà la importància que
suposa per a la ciutat el f e t
que una seu de MIFAS ja hi sigui realitat. Per la seva banda, Joan Casas, c o m a president de MIFAS, indicà que
amb una seu com la de Figueres, els interessats saben on
es poden adreçar.

