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Ha comprat uns terrenys que rAjuntament volia com a aparcament

A la Jonquera es muntará una gasolinera
de la multinacional francesa Total
J.M» BERNILSV.
Lá J o n q u e r a . ^ La multinacional
francesa Total és la propietaria
d'uris terrenys a la Jonquera en els
quáis es pansa construir una gasoiiliera, en el moment en que es''
lllberalitzi aquest sector fins ara
monopolitzat per l'Estat.
Els esmentats terrenys es troben
situats a peu mateix de la carretera
N-ll i havien estat intentats comprar per l'Ajüntament per fer-hi un
aparcament de camions. La manca de majoria de Tactual equip de
govern —format per una candidatura independent— va frenar la iniciativa municipal que no era ben
vista pels grups de.l'oposició, CiU
i PSC.
La intenció de la casa Total és
establir-se a la Jonquera el mes
aviat possibie, tot i que ja s'han
mantingut contactes per arribar a
un acord amb l'Ajüntament i, si els
convé, fer una permuta de terrenys, ámb l'objectiu que es pogués disposar del projectat aparcarñent de camions i l'empresa
construiría la gasolinera en un em-

La multinacional francesa Total instaUará una gasolinera a la
Jonquera. (Foto J O A N SEGUR),
placament proper al que acaba
d'adquirír.
Altres obres
La presencia d'aquésta gasolinera francesa a la Jonquera sem-

Ja s'está redactant el projecte

Un gimnas complementará
el pavelló de Roses
BADOSA
Corresponsal
Roses.— El pavelló polisportiu
de Roses s'acompletará amb un
gimnas, segons que va explicar,
en el decurs del pie de l'Ajüntament rossinc, el regidor de Cultura
1 Esports, Caries Páramo. Páramo
afirmava que s'havia estudiat amb
la Conselleria-d'Esports de la Generalitat poder complementar el
' pavelló amb un gimnas, comentant que des del Govern cátala
se'ls havia dit que —donat que el
pavelló encara no estava Iliurat—
es redactes un projecte sobre
aquest gimnas. A c t u a l m e h t ,
aquest projecte está quasi acabat i
és a punt per Iliurar, la qual cosa
fará que pugui tirar endavant
aquest complement de la instal.lació esportiva rossinca. També en
relació amb el pavelló polisportiu.
Caries Páramo áfirnná que el podrien utilitzar tots aquells equíps

federáis que ho sol.licitessin.
D'altra banda, l'Ajüntament ha
decidit de tancar l'emissora Radio
Norfeu; perqué no hi ha disponibilitat económica. També és previst
que peí proper mes de geher pugui
tornar a sortir al carrer el butlletí
municipal.
El regidor Lluís Costa ya tractar
també el tema deis quadres encarregats peí Consistori a l'artista local Vergonyós, dient que un d'aquests encara no havia estat
Iliurat, i que estava al taller del
pintor, ón es podia recollir.
Peí que fa ais punts de l'ordre
del dia, TAjuntament va aprovar
l'ampiiació de la Policía Municipal,
amb set places d'auxiliars, amb sis
vots a favor i sis abstencions —del
grup socialista—. Finalment es va
aprovar per unanimitat un estudi
dé detall del sector de Santa Margarida, tot 1 que el grup socialista
va presentar diversos condicionaments.

bla, qi4e anlria acornpanyada per
un conjunt d'obres de caire públic
que desinteressadament donarien
a la població com,serien l'enjardináment deis voltants, l'asfaltatge
de tota la zona i el seu enllac amb
el nucll urbá, l'enllumenat públic ¡,-

fins i tot, la constrücció d'un accés a la guardería infantiL
La inversió que es faria és complementaria a tot aixo i ha estat
ofert a l'Ajüntament que actualment s'ho esta estudiant, per bé
que ñi ha diversitat d'opinions a
mes del. fet d'haver. causat una
certa sorpresa tot aquest enfenQU,
ja que ¡nlcialrnent es pensava en
un hipermercat corrí a ^ possibie
comprador de la finca.
;La permuta deis terrenys, oferta
per l'empresa Total, tampoc no ha
rebut resposta per part de l'eqaip
de gipvern, ja que la possibilitat de
,disposar d'ün aparcarrieht al costat de la N-ll es veu amb boñs ulls,
pero no está gaire -ciar que fos
dedicat a camions si a pocs metras
hi ha una gasolinera.
L'interés de la casa Total és dedicar-se a la venda de gasolina^per
ais vehicles —especialment camions— que es dirigeixen cap a
Franca. L'anriplitud deis terrenys fa
possibie disposar de zones d'aparcament forca amplíes i, a mes, hi
ha la intenció de muntar-hi un bar i
servéis arinexos.
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PLAJA, nuevo. Agente Peugeot Jalbot,

. se pone en marcha para usted. Con la
experiencia

de un equipo

profesional,

puesto a disposición de su, vehículo. Para
acercarle con toda eficacia un conjunto de
• especializados,

Sitios de Gerona, Los, 1987-11-26, p. 15.

D'altra banda, el sots-di-'
rector adjunt a la Dirécció de
S e r v é i s de l'Ens P ú b l i c
RTVE, senyor Gurriarán, va
fer una trucada telefónica a
TAIcaldia de Figueres, per
tal de comunicar que el seu
departament ja hayia pres
les mesures adients en él
sentit de canviar la grafía de
la ciutat, albora qüe.súggerí
qué s'jadrecés l'a niateixa spl.licitud a la Dirécció tle Programes de Torre España per
tal que éh tinguessih coneixemerit. En aquest sentit,
l'Ajuritáment ja ha trames
una carta fent |a petició.

NUEVO AGENTE PEUGEOT TALBa EN lA ESCAIA

Figueres suprimirá les
barreres arquitectóniques
de relació i classificació d'edificis
públícs í privats amb accés ímporFigueres.— La setmana- passada
taíit de públic.
es va celebrar una reunió entre reMifas ha rémarcat «la 'bona
presentants de l'associació Mifas
acpílida i disposició manifesta—dedicada a l'atenció ais minusda per les persones que repreválids físics—, el primer tinent d'alséntaven a rAjuntament i la
calde de l'Ajüntament, Martí Pala-, comprensió mutua davant la
hí; l'oficial en cap de la Policía
importancia del tema i la manca
Local, Francesc Rojo, i els técnics
de recursos disponibles per pomunicipals Enríe Fita i Joan Juader fer front a tot de forma imnols, arquítecte í'enginyer, respecmediata. Per aixó várem dematívament, per tal d'analítzar el pía'
nar q u e es d e t e r m i n i u n a
d'actuacíó que proposa l'entitat de
assignació pressupostária concares a la supressió de barreres
creta per ál financament del pia
arquitectóniques.
'
qué, tot i ser petita, es vagi incloent any rera any i aconseAquest pía contempla un primer
gueixi una supressió de barreres
apartat de prevenció, un segon de
arquitectóniques a la d u t a t i
supressió —dividit- en dües fases,
que doni compliment a les prela. primera de les quals de carácter
visions establertes a la llei d'lnurgent—, un tercer d'acció comtegració Social deis Minusváplementaría, un quart desuggeríJids».
ments de tipus técnic i un oinqué

Figueres.— L'Ajüntament
de Figueres ha <rébut una
carta del director general de
TOrganisme Nacional de Lóteries ¡ A p o s t e s de i'Estat,
Francisco Zambrana, en resposta a la sol.licitud que presenta el Consistori per can-viar la grafía de «Figuefas»,
que actualment encara és
utilitzada per aquest organisme, per la de Figueres.

EL CONCESIONARIO PEUGEOÍ TALBOTEN GERONA

Acord entre M¡fas i rAjuntament

J.IM«.B.V.

Figueressortirá
amb((e»BlVEi
aleslravesses

avanzada del mercada
reafirmando
multiplicar,

servicios',

a tono con la gama de autom.óvilés más

La Red de Agentes Peugeot Jalbot sigue, así,

su compromiso

de

día a día, la

eficacia y alcance
de' su servicio.'
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