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L'Ajuntament de
Portbou crearà unes
galeries comercials
a Tactual mercat
MOISÈS DE PABLO

• Portbou.— L'Ajuntament de
Portbou ha encarregat un estudi
per a la creació de galeries comercials a l'actual mercat municipal,
amb un cost de 14.369.677 pessetes. Les obres inclouen la reforma
del sostre de l'edifici i la rehabilitació . de les parets. Aquestes
reformes són les primeres que es
fan a les estructures de l'edifici
des de la darrera millora, realitzada fa trenta anys. L'Ajuntament
donarà garanties als actuals establiments per tal que les obres no
impedeixin l'obertura normal del
mercat. Segons l'alcalde, Paco
Martínez (PSC), la decisió de
crear unes galeries comercials s'ha
pres per fer més rendible aquest
centre municipal, que sempre ha
resultat deficitari. Per aconseguir-ne la rendibilitat, el consistori
ha previst que els tres espais per
a botigues siguin cedits a diferents
propietaris de negocis del poble.
La galeria comercial mantindrà les
deu botigues actuals, decorades
amb finestrals, amb aparadors i
una superfície mitjana d'uns 26
metres quadrats. També es crearà
un àrea amb servei de bar i els
lavabos s'ubicaran a la zona d'entrada de mercaderies, situada al
carrer de Frederic Mares.
Per Martínez, la idea fonamental per la qual es crearà aquesta
àrea és mantenir el comerç del
poble, amenaçat per la competència d'altres ciutats que tenen una
millor oferta econòmica i de productes, com Figueres o la mateixa
Girona. «El millorament del mercat servirà per frenar el procés de
degradació que patia l'edifici i per
incentivar el comerç intern de la
població», va explicar l'alcalde.

El PSC al·lega contra
les contribucions del
Tones Jonama de
Palafrugell
ALBERT VILAR

• Palafirugell.— El portaveu del
grup municipal del PSC a Palafrugell, Francesc Almagro, va
manifestar ahir a aquest diari que
el seu partit pensa al·legar contra
l'aprovació de les contribucions
especials del projecte de reordenació del carrer de Torres Jonama
de la població, en considerar que
el mòdul utilitzat, que és el de
metres lineals de façana, és injust
i descrimina la gent. A més, Almagro va dir que pensa convidar tots
els veïns que se sentin agreujats
perquè es facin partíceps de l'al·legació del partit o en facin altres
de particulars. La intenció del
PSC és que les contribucions s'estableixin tenint en compte la mitjana dels metres lineals de façana
i els valors cadastrals de les
finques.
El PSC també critica la petició
feta per Josep Esteba, regidor
d'Urbanisme, durant l'aprovació
en el ple de dimarts del projecte
de l'obra i les contribucions especials. Esteba, que considera que el
sistema de contribució aprovada
«és el més just», va demanar que
el debat del tema no sortís fora
del fòrum del ple, la qual cosa no
va ser acceptada pel PSC. «Ens
fa olor de democràcia vigilada i
l'actitud d'Esteba, de fatxosa», va
afirmar Almagro tot just acabat el
ple. A més, el portaveu del PSC
creu que «la gent del poble té dret
a saber les coses que hi passen».
Les contribucions, que es van
aprovar provisionalment, van
obtenir el vot contrari del PSC i
l'abstenció d'ERC. Els veïns hauran de sufragar 19 milions de pessetes, que representen el 30 per
cent del pressupost global, de 64
milions de pessetes. / A.v.
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CíU i els independents de Bonmatí no
s'entenen i el poble contínua sense alcalde
L'última proposta dels convergents és crear un govern d'unitat si no poden tenir majoria
PURI ABARCA

• Santa Coloma de Farners.— Les negociacions entre els regidors del grup Independents
per Sant Julià del Uor i Bonmatí (UB) —a
l'equip de govern— i els de CiU — a l'opoFa quinze dies, els membres
d'UB van proposar als convergents que governessin Sant Julià
del Llor i Bonmatí en minoria. Els
dos regidors de CiU presents en
la reunió d'ahir al Consell Comarcal, Jaume Costa i Julià Gifré, van
dir als independents que no acceptaven assumir l'alcaldia governant
en minoria, i molt menys amb les
condicions posades per UB, qualificades per fonts convergents
d'«inacceptables i impresentables»
perquè no plantejaven temes polítics, sinó personals.
A la reunió, hi van assistir el
delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Soy, i el
president del Consell Comarcal de
la Selva, Josep Micaló, que fan de
mitjancers en el conflicte. Del
grup municipal d'UB, hi havia el
fins a la setmana passada alcalde
en funcions, Joan Piserra, i el regidor independent recentment incorporat, Josep Vidal, que ocupa el
lloc de l'ex-alcalde Jordi Quer.
Els membres de CiU afirmen
que no poden assumir una alcaldia
amb minoria, i que per això proposen governar amb majoria, o no
fer-ho i donar suport als independents, que tindrien l'alcaldia. «Nosaltres donarem suport a l'equip
de govern. Si fins ara no hem
col·laborat més és perquè no ens
ho han demanat», va explicar Julià
Gifré després de la reunió d'ahir.
Josep Micaló va afirmar ahir
també que és «urgentíssim» trobar
alguna solució al problema de
govemabilitat de Sant Julià del
Llor i Bonmatí, perquè el termini
legal per decidir-se ja s'ha exhaurit i, per tant, l'Ajuntament «està
fora de la llei». Els regidors d'IBJ
han de donar ara una resposta a
la contraoferta de CiU.
En el ple celebrat la setmana

sició— per governar l'Ajuntament estan encara
en un punt mort, deprés que en la reunió d'ahir al vespre al Consell Comarcal de la Selva
no es va prendre cap decisió definitiva per sortir de l'actual situació. En la reunió, CiU va

mantenir una proposta de dues alternatives:
que UB permeti als convergents governar amb
majoria, o bé que s'estableixi un govern d'unitat, amb responsabihtats municipals també
per als tres regidors de l'oposició.

A la fotografia, d'esquerra a dreta, Soy, l'ex-alcalde, els regidors de CiU i Micaló, després de la reunió.
passada, cap dels set regidors de
l'Ajuntament no va voler assumir
l'alcaldia, i el càrrec va quedar
vacant, tot i l'advertiment de la
secretària sobre una possible il·legahtat de la situació. Joan Piserra,
alcalde en funcions des de la
dimissió de Jordi Quer, va renunciar a presentar la seva candidatura, i la resta de regidors independents van fer el mateix.
El delegat del Govern de la
Generalitat a Girona va enviar, el
dia després del ple de les renúncies a ocupar l'alcaldia, un requeriment a l'Ajuntament de Sant

Julià del Llor i Bonmatí perquè
procedís, «sense dilació», a l'elecció d'un alcalde. Segons Xavier
Soy, els independents només
tenen dues opcions: o assumir
«immediatament» l'alcaldia o
dimitir. Soy es va lamentar que,
a conseqüència de l'actitud dels
independents, el municipi i l'Ajuntament estiguin paralitzats.
Si els regidors d'UB continuen
mantenint la seva negativa a
governar i dimiteixen de l'Ajuntament, Soy hauria de nomenar
una comissió gestora, que estaria
integrada pels tres regidors con-
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vergents i per quatre persones més
que Governació triaria de la llista
dels independents en les últimes
eleccions municipals.
L'ex-alcalde Jordi Quer i un
regidor independent, Josep Isach,
van anunciar davant d'uns cent
veïns que renunciaven als seus
càrrecs el setembre passat. Quer
era el cinquè de la llista d'UB en
les últimes eleccions municipals i
no va aconseguir ser regidor. La
dimissió de l'alcalde. Marià Fornés, l'octubre de 1991, i de tres
regidors independents més vajj^
portar Quer a l'alcaldia.
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La laeden alerta la Generalitat Habiliten un aparcament per a
que el projeete per fer un camp
noranta vehicles en una finca
de golf a Roses té irregularitats del carrer Tarongers de la Bisbal
Diu que comportaria una «greu agressió»
M. RIVAS

• Roses.— La Institució Alt-empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (laeden) ha tramès
una carta al director general d'Urbanisme, Joan Antoni Solans, una
altra al conseller de Medi
Ambient, Albert Vilalta, i una tercera al conseller de Política Territorial i Obres PúbUques, Joaquim
Molins, en la qual els comunica
que ha detectat diverses irregularitats en el projecte del camp de
golf que el promotor anglès Lionel
Harwood vol fer a la zona de Mas
Mares de Roses. En la carta, l'organització ecologista —que juntament amb l'agrupació local
d'ERC, el Grup de Defensa de les
Platges i un grup de veïns del
poble ha creat una plataforma
contra el projecte— explica que
«si es porta a terme l'obra del
camp, una urbanització i un hotel
de luxe, entre altres coses, la protecció del patrimoni natural i ecològic de la zona patiria una greu
agressió».
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La institució ecologista demana
als diferents organismes de la
Generalitat que s'evitin les «agressions» en la darrera zona verge de
la Costa Brava, referint-se al massís del cap de Creus, i que «no
es defensin els interessos d'uns
pocs en contra del patrimoni natural del país i els seus veritables
recursos turítics». També exigeix
a aquests organismes la negativa
a l'aprovació d'aquest projecte. El
coordinador de la campanya Cap
de Creus, Xavier Vizcaíno, assegura que l'obra que vol fer la promotora anglesa es pot anomenar
«la Disneylàndia que provocarà
un impacte ambiental brutal». La
laeden recorda també que hi ha
un segon projecte de camp de
golf, que s'anomena Muntanyes
de Roses i beneficia uns cinquanta
propietaris del poble. «Aquest va
ser rebutjat per l'Ajuntament, i
està clar que representava un
impacte ambiental molt més
reduït que a Mas Mares», manifesta l'agrupació ecologista.

QUIMA OLIVER

• La Bisbal d'Empordà.- L'Ajuntament de la Bisbal ha habilitat
al carrer Tarongers un terreny per
a aparcament públic i gratuït
—obert des de dilluns—, amb
capacitat per a 90 vehicles. La finca, de propietat privada, està
situada molt a prop del centre
urbà i fins ara l'ocupaven horts i
una edificació en ruïna. Tot i que
el govern municipal havia artibat
a un acord amb MIFAS perquè
vigilés la zona, l'Ajuntament va
decidir posteriorment que l'aparcament fos gratuït, ja que és una
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necessitat prioritària que «alleujarà la saturació de vehicles al centre», va explicar ahir el regidor de
Governació, Josep Cateura. La
vigilància de la zona l'efectuarà la
policia local. L'Ajuntament també
ha introduït altres canvis en el sistema d'aparcaments. Un dels canvis és que la plaça Nova, fins ara
inclosa en la zona blava, passarà
a ser una àrea d'aparcament sense
control. Amb aquesta mesura es
pretén sobretot potenciar el
comerç. Segons Cateura, s'està
estudiant la possibilitat d'habilitar
altres zones per a aparcament.

A Cotlliure, I hotel restaurant
sobre el tema de la pintura
Especialitats en peixos de la pesca local:
' Bollabessa • Llop marí • Rogers
Al peu dels castell reial
Cambres tot confort amb vista al mar
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