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DIARI DE GIRONA

/ COMARQUES

L'Ajuntament demana que es rebaixi la sanció imposada a Tentitat benéfica
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Banyoles.— L'alcalde de Banyoles, Pere Hernández, ha explicat que l'organització de les
proves de rem deis Jocs Olimpios en el Ilac d'aquest municipi permetran la seva preservació ecológica. Pere Hernández i
el regidor de l'área olímpica de
l'Ajuntament, J o a n Solana,
han apuntat que la ciutat no
hauria acceptat la seva condició de s u b s e u o l í m p i c a si
aquest f e t hagués provocat
danys ecológics en el Ilac, i van
remarcar que, contráriament,
la disputa de les proves facilitará la seva preservado.

FRANCESC S. TRIGUEROS
Calonge.— El Ministeri d'Obres
Publiques i Urbanisme (MOPU)
sancionará, amb una multa de la
qual encara no s'ha determinat la
quantitat, l'entitat Mlnusválids Físics Assoclats (Mifas) per ocupad o d'espai públic a la zona del
passeig de Sant Antoni de Calonge, i per explotar-la com aparcament regulat. En aquest sentlt, el
servei de costes del MOPU a Girona va enviar recentment un requeriment a Mlfas perqué suspengués
aquesta activitat, ja que no els havia estat comunicada ni s'havia
sol.licitat cap tipus de permís per
portar-la a terme.
El cap deis servéis de costes del
MOPU a Girona, Carlos Méndez,
va assegurar que l'explotació «vulnera Tactual llei de costes, ja
que es troba dins de la franja de
la zona marítimo-terrestre, que
és gestionada peí Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisrne».
Paral.lelament, Carlos Méndez va
apuntar que continuarien actuant
contra casos com aquest «per evitar abusos a les zones de domini
públic. D'aquesta manera —va
afegir el cap deis servéis de costes
del Ministeri a Girona— la seva
utilització, servint aquesta com
a precedent, només la podrá estimar l'organisme que la gestiona, en aquest cas el M O P U , si es
créu convenient i a petició deis
que lio sol.licitin».
D'altra banda, Mifas ha acordat
presentar un recurs davant de la
direcció general de costes del
MOPU per demanar que els siguí
retirada la sanció econórriica que
han de fer efectiva. Juntament
amb aquest recurs, l'entitat ha recollit una carta de l'alcalde de Calonge, Éugeni Darnaculleta, dirigida ais responsables del servei de
costes del MOPU, en la qual demana que es rebaixi la multa fixada. En l'escrit, l'alcalde de Calonge
també explica a Carlos Méndez
que, en el sector fins ara ocupat
per l'Associació de Minusválids,
que va des de la riera de Calonge
fins al Racó de Torrevalentina, ca-

El passeig marítim de Sant Antoni de Calonge ha estat en obres fins al mes de juliol, i els treballs es reprendran
després de l'estiu. {Foto JOSEPHUS).
lia ordenar i regular l'aparcament
«perqué ho considerávem necessari», segons apunta l'alcalde
calongí.
Anteriorment, Eugeni Darnaculleta ja havia expressat al gerent
d'aquesta entitat benéfica a Girona la seva intenció de demanar al
MOPU la retirada del requeriment,
i que l'Associació de Minusválids
continúes les seves tasques d'explotació de l'espai per aparcament, per al qual havien contractat
un vigilant. Ara, Mifas es veurá
obligada a rescindir el contráete
d'aquest treballador I, si les gestions de l'Ajuntament de Calonge
no obtenen els fruits esperáis, a
pagar la quantitat qye determini el
Ministeri per infringir un artiele de
la llei de costes.
El gerent de l'entitat associativa

ha assegurat que l'expedient sancionador s'havia obert en pocs
dies i sense el procediment administratiu que solen teñir els requeriments. Davant de Tactual resolució del s e r v e i de c o s t e s , és
p e r f e c t a m e n t deduTbIe que el
MOPU ha denunciat directament
aquesta activitat sense pasear el
període requisitOri, per a una major
rapidesa en els trámits, amb l'objectiu d'anul.lar aquesta práctica illegal i no autoritzada.
L'explotació de l'aparcament situat en el trám entre Torrevalentina i el marge de la Riera de Calong e , situat ai passeig de Sarít
Antoni de Calonge, havia estat
fins ara una cessió municipal. L'Ajuntament de la poblado, cada
principi de temporada, establia un
conveni amb l'entitat associativa

de mlnusválids, de forma gratuita,
perqué aquests poguessin destinar
els guanys de l'aparcament a beneficiéncia deis associats.
A mes d'aquest espai, Mifas
també es feia carree de tres zones
d'aparcament a l'interior del nucli
urbá de Sant Antoni, que aquest
any han estat abandonats perqué
no rendien. Un deis majors problemes amb els quals es pot trobar
l'Ajuntament de Calonge, com a
organisme que ha volgut intercedir
en el conflicte i a favor de l'entitat
benéfica, a Thora de recorrer la
resolucíó del Ministeri d'ObreS Publiques, és que enguany no ha
qijedat cap constancia oficial de la
cessió que l'Ajuntament ha fet de
la zona del passeig de Sant Antoni
per a l'explotació per part de
Mifas.

S'estan fent proves deis equips

R.R./
corresponsal
Plañóles.— El servei de gas ciutat podría entrar en funcionament
a Plañóles a principis del proper
mes de setembre, una vegada hagi
donat la seva autorització la direcció general d'indústria de la Generalitat, segons ha assegurat Tenginyer tecnia de {'empresa RepsolButano, Genis Terns, que és la
que ha executat el projecte d'instal.lacio d'aquest nou servei, juntament amb l'empresa Gritecsa,
de Vic. La primera fase de les
obres per portar el gas ciutat a
Plañóles ha consistit en la instal.lació d'un tanc contenidor amb una
capacitat de cinquanta-set mil ! i tres, i en la construcció de la xarxa
de distribució ais carrers mes céntrics de la poblado, que será el
primer municipi rural de Catalunya
que disposará d'aquest serve!.
L'execució de la primera fase
del projecte de dur el gas ciutat
fins a Plañóles ha suposat una in-
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versió superior ais vint-i-dos milions de pessetes, mes de dotze
deis quals, els ha pagat l'Ajuntament. L'aportació municipal ha
servit per cobrir les despeses de
l'obra civil, mentre que la resta del
pressupost l'ha financat l'empresa
Repsol-Butano, que s'encarregará
del subminlstrament del gas.
Actualment, s'estan realitzant
les proves fináis per comprovar el
corréete funcionament deis equips
instal.lats —el tanc contenidor i els
nou-cents metres de canonades
de coure de la xarxa de distribució.
Posteriorment s'executará la segona fase de la portada de gas ciutat
fins a Plañóles, que consistirá en
l'ampliació de la xarxa de distribució cap a l'extraradi del municipi.
Aquesta ampliado obligará a instal.lar uns mil cinc-cents metres
mes de canonada.
La quota que hauran de pagar
els veíns de Plañóles per utilitzar el
gas ciutat oscil.lará entre les setenta i les noranta mil pessetes.
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Solana es va referir a l'estudi
que un grup d'urbanistes, ecologistes i advocats de la zona
van elaborar el 1985 sobre l'impacte deis Jocs Olimpios, en el
qual s'indica, segons Solana„'
que «el problema no son les
obres que es faran a la zona,
sino el que s'ha fet fins ara al
Ilac». En aquest sentit, el regidor de l'área olímpica de l'Ajuntament ha manifestat que
tots els caps de setmana entre
trente mil i quaranta mil persones es desplacen al Ilac de Banyoles, que está mancat act u a l m e n t deis e q u i p a m e n t s
necessaris per acollir-les, la
qual cosa provoca una degradado progressiva de l'aigua i
de la vegetado de l'entorn.
Tanmateix, Joan Solana va
destacar que el Ilac s'ha vist
també perjudicat per la disputa
de proves aquátiques de motor
i abocaments orgánics incontrolats.
La celebrado de les proves
de rerri deis Jocs de Barcelona
al Ilac no compta tampoc, segons han indicat els responsables Olimpios de Banyoles, amb
l'entusiasme de la poblado, ja
que, al seu criteri, «encara
mantenen el mal record de la
disputa de la Copa del món
d'esquí náutic, el 1971». En
opinió d'Hernández i Solana,
«alió es recorda com un circ,
que cada matí arribava a Banyoles, muntava el seu espectacle i a la nit se n'anava
a la Costa Brava».
Amb tot, l'alcalde del municipi afirma estar cohvengut que
«la c i u t a t s ' e n t u s i a s m a r á
amb els Jocs a mesura que
passin els mesos i els ciutadans vegin que els projectes
es r e a l i t z e n s e g o n s el
previst».
Per la seva part, Joan Solana ha assegurat que amb la
construcció de la vila olímpica
de Banyoles, al costat delllac,
es marcaran, a mes, «els límits del nucli urbá de la ciutat fins el segle X X I f perqué
per aquest costat creixerá la
ciutat, pero de forma controlada».
Vila olímpica

Les canonades instal.lades a les facanes —en la fotografía— servirán per
-distribuir el gas ciutat a Pianolas. (Foto PICAS).

Per al desenvolupament deis
projectes olímpics, l'Ajuntament de Banyoles va constituir
fa alguns mesos la societat municipal Programes de la Subseu
Olímpica de Banyoles s.a. (Prosolba, s.a.), que está integra- •
da, a la vegada, peí consorci
que gestiona la construcció de
la vila olímpica i del qual és
máxim responsable l'lnstiut Cátala de Sol (Incasol). Concretament, la vila olímpica de Banyoles és previst que ocupi una
superficie d'uns seixanta mil
metres quadrats, estará formada per uns dos-cents habitatges i disposará d'un hotel de
dues-centes habitacions.

