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MIQUEL PLANAS
L'Escala.— La comissió provincial d'Urbanisme haaprovat defi-.
nitivament el pía general d'ordenació urbana de l'Escala arnb
álgünes modificacions respecte a
la prbposta feta per l'Ajuntament.
Aquestas modificacions: suposen
divergéncies entré ia CPU i l'Ajuntament. En aquest sentit, Talcalde
de l'Escala, Rafael Bruguera, oxplicava que l'Ajuritament «encara
no ha vist el text de la resolució
definitiva, pero d'éntrada hr ha
algunés coses arnb les quals no
s'hi está d'acord. La polémica
sobre la classificaoió del sector
del camp de fútbol és solamerit
uri aspecte puntual i; si es vol
anecdótic, pero l'Escala es troba
en una etapa de creixement i no
podem aturar les iniciatives que
genera la dinámica de la mateixa pobláció, per aixó hi há disjuntives entre rAjuntament i l a
Geiieralitat en reláció a la classificació d'algunes zones urbanés ;
o ürbanitzables i en les actuacions del barri,antic».
Aquest pía general va ser encarregat l'íany 1980 atesa la necessi, tat d'una regulació adaptada a la
situaeió urbanística actual de la
ptíblació —l'anteríor datavá de
1974— i també a la normativa de la
llei del sol. A partir de. 1983 va
accelerar-se el preces i, després
d'unes converses arnb la comissió
d'Urbanisme-de la Generalitat, ja
s'ha aprovat definitiyament. • Segohs l'alcalde, «en bástants
temes s'han fet modificacions,
per una i alfra banda; i aixó no
significa que ningú hagi x:edit.
S'ha procurat trobar un pünt intermig, acceptat per ambdues
parts, pero queden alguns temes sense acord. Quan rebem
el text definitiu s'analitzará i
áleshores es decidirán les mesu"
res a prendre».
Rafael Bruguera af|rma igual:
ment que abans de prendre's qualsevol decisió «cal uriá valoració
réipósadá i precisa del text, ja
que pót ser ménys dolent ac-

Análisis del
foiisdelabadia
de Ro^sllera
iinafutura
regeneracióde
lespiatges
Roses.— El vaixell d'investigació marítima OpermarUno va acabar el passat
cap de setmana les tasques
d'análisi del fons deja badia
de Roses per a una futura
regenera_c¡ó de les plátges
que es vénjen efectuárit en
els darrérs quinzé dies, informa Enric Badosa.
Els treballs, encarregats
peí Ministeii d'Obres Publiques i Urbanismé, ja s'havieh iniciat durant el juliol
passat l'Opermar Uno ja ha-via estat a la badía. i en
aquesta darrera etapa s'ha
fet una análisi mes exhaustiva.Aquests treballs. serán
motiu d'una conferencia sobre el tema que tindrá lloc a'
Madrid d'aquí unes setmá•nes.:'
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El pía general de l'Escala ha estat aprovat definitivament per Urbanismé arnb algünes modificacions
que no convencen a l'Ajuntament
ceptar la resolució definitiva
que iniciar un seguit de recursos
que representaríen una paralització del pía. En cada cas es
prendrán les mesures mes adéquadés respecte d'aquelles ressolucjons que, a criteri de l'Ajuntament, van contra el
desenvolupament urbanístic de
l'Escala».
Al marge d'apuestes divergéncies, l'apróvació definitiva del pía
general áclaréix el panorama urbanístic déla vi|a ipermet iniciar actuacions. Bruguera assenyalava,
en aquest sentit, que «ara podrem tirar éndavant el'.pla especial .de Riells, el projecte del
qual ja está fet, pero ¡no era fiossiblé comencar-lo sehse una

normativa básica que ha de donar el pía; urbanístic. També él
pía especial d'Empúries que
i'any 1992 hauria d'estar elabprat
i exécutat. Son dos püntJs molt
importants de ia realitat de J'Escala en els quals desapareixerá
ia situaeió d^Kirhjsasse» eh qué
es troben i de diferents iégislacions; a voites désfassades».
A más de premetre la iniciaeió
deis plans especiáis, l'aprováció
del pía general significará per l'Ajuntaraent la possibilitat d'emprendre actuacions eritorn de la irifrastructura pública, pavimentació de
carrers, accessos, vies de penetrado directes í la direcció deles inversibns'muriicipáls a fér en él futur. «Fins ara —afirma Bruguera—

hávíém fét inversions en les zones de primera residencia i en
lee principáis viés d'áccés, pero
árrib una normativa única i actuálitzada queda ciar quins son
els sector principáis i els prioritaris en el creixernent dé l'Escala i podrem actuar amb un míllor rehdiment. D'altra banda,
també és beneficios des del
punt de vista dé les promotores
quant al. aclarimént d'una realitat i una normativa qué e|s dona
mes garanties per a les seves
inversions. Eh un i aítre cas, des
de l'Ajunrament s'intentará que
tofs aquests avantatgés no es
végin limitáts per les divergéncies que pugui háver-hi amb la
decisió de la CPU».

Castetió d'Empúries.- La secció territorial deis Servéis del
Medi Rural.de la Generalitat ha
trames una carta ais representants deis cacadors. deis principáis indrets de la comarca de
l'Alt Empordá per tal de recordar^los la normativa vigent que
prohibeix la caca de l'oca.
La carta ha estat enviada a cacadors o a les, seves agrupacions
deis municipis de Pau> Palau-saverderá, Sant Rere Pescador,
Castalio d'Empúries, Riumprs,
Fortiá, Peralada —ppblacibns
amb mes incidencia a la zona
protegida deis Aiguamolls de
TEmporílá— i ais responsables
del pare..
La Generalitat recorda ais caqadors empordanesos que segons
l'ordre general de vedes d'enguany queden prohibides la cacade l'oca vulgar i oca salvatgé.
Robert Pradell, técnic del pare
natural deis aiguamolls émporda-,
nesos, recordava .que I'any passat van localitzar-se cinc exemplar ais aiguamolls J explicavá
que «van passar-hi plrácticament tot rhivern. Sortosament, es trobaven gairebé
sempré dins la zona de reserva
integral i no van ser cacades».
Él portaveu del pare natural indicava que «es tracta d'uH animal molt poc comú actualr
ment a les comarques,
gironines».

(k>l.tocata
l'Escala un nou
monumeiitdel
pescador
L'Escala.— Ahir va coLlocafse a rÉscala una. réplica del bust
del mpnument del pescador a la
Gént del Mar, el qualhavia estat
sostret el mes d'agost passat.
L'Ajuntament escaleno va demariar a l'autor, per tal de reposar el bust, que en fes una. réplica a partir deis mateixos motllos
de l'original.

S'han instal.íat tres maquines

Els parquímetres del centre
de Figueres ja funcionen
Municipal, contrárianient, es podra fer durant tot el dia abonant la :
quantitat fixada a les tarifesvde
preus-del seryei..

J,M:BERNILS.VFigueres.— Ahir ya cómencar a
aplicar-se, ál centre de'Figueres, el
programa de Sectors d'aparea-.
ment regulát —Sare— qué suposa
la Utilitzáció de parquímetres ges-tionáts per l'empresa municipar de
servéis, Fisersa.
De rtfoment,. les maquines que
•faciliten ais automovilistes els tíquets d'aparcamenr s'han instal.lat a les dues placeles de la rarribla i a la zona del teatre municipal
del Jardí.
Aparcáment,gratuít en el
període de próva
L'aparcament, pero, no s'haürá
de pagar fins la setmana- virient 5,
éventualnient, els parquímetres retornen les monedes ais usuaris dur
" rant él període de prova.
La mesura .servéis per limitar
l'estacionament, ja que a la. rambla
no podrá aparcar-se per mes cíe
dues hores. A la plapa del Teatre
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Sancions a partir del dia
v¡nt-i-quatre
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Un'grup d emífeatgfCle Mifas és
l'encarrégat de^|f|| g9n^plir la nova
normativa,. alhórá~ qué' informa ais:
automovilistes de les característiques derservei. A partir derdia
vint-i-quatre de novembre també
tináran la facultat d'imposar san-;
cions ais vehicles que infringeixin
els horaris.
- Per a l'óbtenció de tíquets es
pot fer: el paganient mitjanQant
monedes, targes de crédit i una
tarja d'aboqament que Fisersa ex-^
•pedeix per un ímport mínim de
cent pessetes i un maxim de mil. <
En el primer dia d'aplicació del
pía va apreciar-se mes móbilitat en,
els aparcaments, óbjectiu básíc fixat per l'Ajuntament en plantéjar- Els parquímetres instal.lats al centre de Figueres ja han entrat en
se el sistema dé límit d'horaris.
funcionament. (Foto PUÉRTOLAS). ,

