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CiU de Torroella
proposa demanar un
crèdit per pagar deutes

MEDI AMBIENT

• Torroella de Montgrí.— El
grup municipal de Convergència i
Unió de Torroella de Montgrí, a
l'oposició, ha presentat una moció
a l'Ajuntament perquè sigui discutida en el proper ple municipal,
i en la qual es demana concertar
una operació de tresoreria amb
una entitat bancària per regularitzar i cobrir les despeses corrents
i factures pendents. Segons el portaveu de CiU, Joan Puig, l'Ajuntament «porta més d'un any de
retard en el pagament de factures». Aquest fet està causat,
segons CiU, per la manca de liquiditat municipal, que «està produint uns greus perjudicis a diferents proveïdors industrials i a
alguns subministradors del municipi», segons diu la moció. / A.v.

Permís provisional
d'obertura per al Costa
Este de Palafrugell

Un dels operaris que treballaven ahir a la tarda en la neteja de l'abocador de Fontejau

L'abocador de Fontejau fa una setmana
que crema i IVadal amenaça de tancar-lo
Dóna un termini per posar fi als abocaments il·legals de materials inflamables
PEPA BOUIS

• Girona.— L'abocador controlat de runes
situat al barri de Fontejau de Girona no ha
deixat de cremar des de fa una setmana, a
causa dels abocaments il·legals de mobles i
En el curs de la setmana passada i fins dilluns, els bombers van
haver de desplaçar-se en diverses
ocasions a l'abocador de runes de
Fontejau per apagar els incendis
que s'hi van originar. Ahir al matí,
treballadors de les brigades municipals i de l'empresa Municipal de
Serveis SA (Musersa) van iniciar
els treballs de neteja dels terrenys,
i van obrir camins per tal que les
màquines excavadores poguessin
accedir a la zona que encara continuava cremant, amb l'objectiu de
colgar-la amb terres, regar-la i
sufocar el foc.
A primera hora del matí, l'alcalde, Joaquim Nadal, amb diversos tècnics municipals,-es va reunir
amb representants de Musersa, i
de l'associació Minusvàlids Físics
Associats (Mifas), per tal de coordinar el control de l'abocador. En
l'actualitat, els terrenys de l'abo-

altres materials combustibles. L'alcalde, Joaquim Nadal, que ahir va mantenir una reunió
amb representants de l'associació Mifas —que
gestiona el servei—, va amenaçar amb la clausura del servei si els problemes no s'han solu-

cador són utilitzats pel Gremi de
Promotors Immobiliaris de les
comarques gironines, en virtut
d'un conveni que aquesta entitat
va signar amb l'Ajuntament l'any
passat. Els constructors utilitzen
les instal·lacions per abocar-hi les
runes i materials de desferra provinents de les obres de construcció
que es fan a la ciutat. Els terrenys
van ser parcialment tancats i s'hi
va posar vigilància, per tal d'evitar
que s'hi fessin abocaments il·legals
i sense control de materials combustibles. Fa tres mesos, el Gremi
de Promotors va decidir donar la
gestió del servei a Mifas, que manté un vigilant de les vuit del matí
a les set de la tarda, segons l'horari que s'ha estipulat amb els
constructors.
Joaquim Nadal va explicar ahir
a aquest diari que, segons el seu
criteri, s'ha «relaxat» la vigilància

cionat abans d'una setmana. Els terrenys de
l'abocador van ser posats a disposició del Gremi de Promotors Immobiliaris en virtut d'un
conveni signat amb l'Ajuntament, i els promotors en van cedir la gestió a Mifas fa tres mesos.

de ies instal·lacions de Fontejau.
«El vigilant marxa a les set de la
tarda i hi ha qui aprofita per llençar-hi mobles i altres objectes
fàcilment inflamables», va dir.
Nadal va indicar que el tema del
control d'abocaments il·legals ha
de quedar resolt abans d'una setmana, i va amenaçar de clausurar
l'abocador si no se solucionen els
problemes en aquest termini de
temps.
Alfons Moreno, gerent de
Mifas, va explicar ahir a aquest
diari que, durant l'horari en què
el servei està vigilat, no es deixa
entrar ningú que no pertanyi al
Gremi de Promotors. Segons va
assegurar, els vigilants han de
mantenir enfrontaments constants
—tant verbals com físics— amb
persones que accedeixen a les instal·lacions a peu pels costats que
no estan tancats i que, a més de

triar els metalls que els interessen,
pretenen cremàr-los allà mateix.
«Nosaltres no en tenim la culpa,
si a les nits hi entra gent i crema
coure o altres metalls allà», va dir.
També va explicar que, des que
Mifas s'encarrega de la gestió de
l'abocador, s'ha detectat un augment dels camions pertanyents al
gremi que hi van a abocar, i també
s'ha detectat l'abocament de
materials no catalogats com a
runes d'obres, com mobles triturats i vidres.
Segons Moreno, l'única solució,
a part del control estricte de les
persones que utilitzen el servei i
dels materials que s'hi aboquen,
és la presència de la Policia Municipal patrullant per la zona. «És
molt difícil trobar-hi una solució
definitiva, perquè s'hi pot accedir
per molts llocs i el control total
és impossible», va indicar.

• Palafrugell.— La comi.ssió de
govern de l'Ajuntament de Palafrugell ha acordat, després de dues
denegacions, concedir a Katzan
SA l'autorització provisional d'obertura, d'un termini de sis mesos,
a l'envelat-discoteca Costa Este,
situat al costat de l'autovia de
Calella. La concessió, acordada el
30 de juliol passat, s'ha donat després que l'empresa s'ha compromès a instal·lar un sistema-aparell
de control atenuant de freqüències i so, per tal que no se superin
els 92 decibels al centre de la pista
de ball. En cas d'incompliment
d'aquesta condició o en cas que
persisteixin les molèsties per
sorolls a tercers, es deixarà sense
efecte l'autorització, segons es
manifesta en l'acord. / A.v.

CiU de la Bisbal es
planteja demanar la
dimissió de Narcís Sala
• La Bisbal d'Empordà.— EI
grup municipal de Convergència i
Unió a la Bisbal, actualment a l'oposició, pensa estudiar en la seva
propera reunió, que se celebrarà
durant aquest mes, plantejar al ple
municipal la dimissió del regidor
d'ERC, Narcís Sala. Xavier Dilmé, regidor de CiU, va manifestar
ahir que la moció s'estudiarà per
l'actitud de Sala de votar contra
la independència de Croàcia i
Eslovènia presentada per CiU.
«Esperem que rectifiqui, ja que
les seves declaracions sobre el
tema són vergonyoses», va dir Dilmé. El regidor de CiU va afegir:
«Si no ho fa, demanarem la seva
dimissió». Narcís Sala, per la seva
banda, pensa presentar una moció
demanant la independència de
Catalunya, amb l'objectiu que CiU
es manifesti sobre aquest tema.
/ A.V
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