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RAHOLA I LES DETENCIONS

L'ex-senador i actual membre del
comitè nacional d'ERC, Josep
Rahola, afirma que la legislació
antiterrorista que s'ha aplicat
provoca un «retorn a l'estat policíac
del règim anterior». Plana 12.

Els n e n s d e F o n t c o b e r t a

començaran el curs vinent al carrer
per pressionar Ensenyament perquè
faci un col·legi nou, segons han
decidit l'Ajuntament, la direcció i
l'associació de pares. Plana 11.

SOCIETAT
L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha
hagut d'ajornar fins a l'estiu vinent el servei d'aparcament a la platja, ja q u e durant
els dos dies q u e s'ha aplicat ha provocat
nombroses protestes entre els usuaris de

la platja i els càmpings de la zona. L'Ajuntament h a fet pagar durant dos dies
200 pessetes p e r aparcar a la platja. Els
usuaris es queixaven q u e els aparcaments
de pagament n o estaven condicionats, ni

senyalitzats, ni tampoc hi havia cap zona
alternativa p e r aparcar d e franc. Ahir al
matí hi va haver cues de dos quilòmetres
originades p e r les discussions entre conductors i vigilants del Mifas.

TAjuntament de Sant Pere no fa pagar per
aparcar a la pla^a per editar més incidents
Les discussions entre conductors i vigilants I El consistori ajorna el pagament fins a
van provocar ahir cues de dos quilòmetres | tenir la zona en condicions i senyalitzada
JOSEP PUIGBERT

• Sant Pere Pescador.— Les persones que dissabte passat i ahir
van anar a la platja de Sant Pere
Pescador van trobar unes tanques
metàl·liques i un vigilant del Mifas
—empresa concessionària del servei— que els feia pagar 200 pessetes per accedir amb el vehicle
a la platja.
Les discussions que s'originaven
entre els conductors que protestaven perquè no hi ha havia cap
indicatiu que senyalitzés que
aquell era un aparcament de pagament i que no hi havia cap més
lloc alternatiu per aparcar van
provocar un col·lapse circulatori
de dos quilòmetres a la carretera
que uneix el poble i la platja. A
aquest fet s'hi va afegir que els
usuaris dels càmpings de la zona
—especialment el càmping La
Gaviota, que és a primera línia de
platja— no podien sortir de les
instal·lacions a causa del col·lapse
circulatori.

• Bescanó.— L'alcalde de Bescanó, Xavier Soy, va anunciar en el
ple de dimarts que l'Ajuntament
promourà un pla de construcció
d'habitatges socials al municipi,
adreçat prioritàriament a la gent
del poble. Soy va explicar que fa
aproximadament dos mesos i mig
va tractar aquest tema amb responsables de l'Institut Català del
Sòl (Incasol), i va afegir que l'Ajuntament ja ha començat els contactes amb propietaris de terrenys
que podrien ser adequats per portar a terme aquesta iniciativa.
L'alcalde va explicar aquesta
voluntat municipal com una conseqüència de la proposta, presentada pel grup municipal del PSC,
a l'oposició, de creació d'una
comissió gestora per a la constitució d'un patronat municipal de
l'habitatge. En ía proposta també
es preveia la creació d'una societat
mixta, amb participació municipal
i privada, per promoure sòl urbanitzable i gestionar la construcció
d'habitatges. La proposta del PSC
va ser rebutjada per l'equip de
govern de CiU, que va considerar
que no hi havia necessitat de constituir un patronat municipal de
l'habitatge. / P.B.

El PSC i CiU de Salt
anuncien conjuntament
la voluntat de pactar

Ple extraordinari
Les nombroses queixes van provocar que l'Ajuntament suspengués el servei a prop de la una
i convoqués un ple extraordinari
que es va fer ahir al migdia
mateix. En aquest ple tots els regidors van votar per unanimitat l'ajornament del servei fins a l'estiu
vinent.
L'alcalde, Josep Font (ERC),
reconeix que el servei d'aparcament es va fer d'una manera precipitada, sense tenir res en condicions. De fet, l'equip de govern
d'Esquerra Republicana de Catalunya va proposar en un ple celebrat el passat 16 de juliol ajornar

Soy anuncia un pla de
promoció d'habitatges
socials per a Bescanó

Vista d'una filera de cotxes aparcats a la platja de Sant Pere Pescador.
l'inici del servei de vigilància als
aparcaments de la platja fins a
l'estiu vinent, perquè, a causa del
mal temps, no va ser possible condicionar les zones d'aparcament.
La proposta va ser rebutjada per
dos dels tres regidors del PSC —el
tercer es va abstenir— i els dos
regidors de CiU.
Là intenció inicial de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador era
tenir a punt, pel mes de juliol,
zones d'aparcament degudament

senyalitzades per ordenar mínimament l'accés i circulació al llarg
dels sis quilòmetres de la platja
—l'entrada de vehicles que aparquen a la sorra es fa per tres llocs
diferents— i per poder oferir un
servei de vigilància per als vehicles. La recaptació, segons una
nota que va fer pública l'Ajuntament, havia de servir per reduir
les despeses de neteja i manteniment dels serveis que s'ofereixen
a la platja. En aquest sentit, l'A-

juntament es queixa de la poca
col·laboració que ha obtingut de
les administracions: «No s'ha establert el servei de vigilància per tal
de regular la circulació d'embarcacions a la zona de la gola del
Fluvià, tal com se'ns havia promès, i el servei de Costes del
MOPT no ens atorga cap mena
d'ajut per la neteja de la sorra i,
en canvi, n'extreu durant els
mesos de més afluència turística»,
s'afirma en el comunicat.

• Salt.— Els grups municipals
del PSC i CiU de l'Ajuntament de
Salt van fer públic ahir un comunicat en què anuncien la «mútua
voluntat de conduir les negociacions, que actualment es fan, a un
«resultat positiu», sota la perspectiva d'un futur pacte de govern
municipal. En el comunicat, que
té quatre punts, els dos grups
manifesten que valoren totes les
aportacions dels regidors que integren l'Ajuntament de cara a la
«millora de les condicions socials
i econòmiques del poble». També
indiquen que l'objectiu comú de
les dues formacions és assolir un
govern municipal d'àmplia majoria com a garantia d'una gestió
municipal més bona. En l'últim
punt del comunicat públic, es
comprometen perquè el resultat
de les negociacions sigui «equilibrat, i permeti la plena assumpció,
per les dues parts, de les responsabilitats municipals». / EL PUNT

ROSES
GIRONA

Els finures es neguen a plantar les parades durant
la festa major si no és al costat de la Outadella
El primer tinent d'alcalde afirma que aquesta zona «desmereix» amb les fires
N. ASTORCH

• Roses.— La Festa Major de
Roses podria no tenir fires aquest
any, perquè els firaires, segons van
explicar alguns d'ells a aquest
rotatiu, es neguen a instal·lar les
seves parades en un lloc que no
sigui al costat de la Ciutadella. El
ple de l'Ajuntament de Roses va
acordar l'any passat que cap més
any deixaran situar els firaires al
costat de la Ciutadella, perquè,
segons va explicar ahir el primer
tinent d'alcalde de Roses i regidor
de Cultura, Carles Pàramo, «s'està
intentant recuperar aquesta zona
i les fires no li donen dignitat sinó
que la devaluen».

L'Ajuntament ha buscat per als
firaires un lloc alternatiu que
Paramo qualifica de «molt digne»:
«És a la Gran Via, entre el col·legi
i l'institut, és un lloc molt ample
i amb força places d'aparcament».
En canvi, els firaires consideren
que aquest emplaçament és «anticomercial».
L'Ajuntament de Roses està
negociant amb el Departament de
Cultura de la Generalitat l'obtenció d ' u n a s u b v e n c i ó d e 225
milions de pessetes per restaurar
la Ciutadella. Segons van indicar
els firaires, l'Ajuntament els diu
que es podria perdre aquesta subvenció si els deixessin col·locar allà

on demanen. Els firaires consideren que aquest argument és una
«excusa», i que la vertadera raó
és que «es vol protegir interessos
d'alguns regidors de la corporació
que tenen negocis d'hostaleria en
aquell indret». Després d'assegurar que els firaires «van errats amb
aquestes acusacions», Pàramo va
reconèixer q u e «una part del
poble s'alegrarà que no hi hagi
fires, perquè els fan la competència». «Les fires no són imprescindibles per a les festes perquè, de
bars, al poble en sobren. Sap greu
per a la mainada», va manifestar.
Quant a la denúncia feta pels
firaires en el sentit que l'Ajunta-
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ment va avisar-los del canvi d'emplaçament amb pocs dies d'antellació, Pàramo va al·legar que desconeixia aquest punt de l'afer. Els
firaires van mantenir diverses reunions amb l'alcalde per tractar de
trobar una solució, sense que se
n'hagi trobat cap de satisfactòria
per ambdues parts. A més de
negar-se a instal·lar les seves parades, els firaires estan disposats a
organitzar una manifestació de
protesta contra l'Ajuntament i,
fins i tot, a demandar la corporació per danys i perjudicis. «No
canviarem d'idea. No ens espanten aquestes amenaces», va assegurar el primer tinent d'alcalde.

Col·laboració als balls
d'estiu de la Rambla
• L'Ajuntament de Girona ha
decidit col·laborar amb l'Associació de Veïns de la Rambla i
Argenteria amb una aportació de
340.000 pessetes, que serviran per
pagar el 50 per cent de l'import
total dels balls d'Estiu-92, que se
celebren a la Rambla de la Llibertat. / EL PUNT
CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Denúncia pels peixos
morts alriuMuga
• L'alcalde de Castelló d'Empúries, Miquel Casellas, ha presentat
una denúncia per l'aparició d'unes
dues tones de peixos morts en el
riu Muga, al seu pas per aquest
municipi. Ja s'han fet les corresponents diligències i s'han pres
mostres d'aigua del riu per fer-les
analitzar. / EL PUNT

