3 • Divendres, 25 de novembre de 1994

7.888 MBLIONS

El pressupost de la Diputació de
Girona per a l'any vinent, que
s'aprovarà en el ple de dimarts
vinent, serà de 7.888 milions de
pessetes i no incorpora grans
novetats respecte a l'anterior.

LA DEPURADORA PE TORROELLA
El Consorci de la Costa Brava ha
adjudicat per 1.143 milions les obres
de construcció de la depuradora de
Torroella de Montgrí. La nova
planta servirà per tractar les aigües
de l'Estartit i Torroella.

EL PLA ESTRATÈGIC DE GIRONA
El pla de ciutat de Girona va posar-se
en marxa ahir cap a les vuit del vespre.
EI pla estratègic de Girona ja està completament acabat i consensuat per les
institucions i les associacions més repre-

sentatives de la ciutat, que anit es van
comprometre a tirar-lo endavant i a vetllar
perquè res no s'aturi, per la qual cosa
es va fer una àmplia crida a la participació.
Un dels objectius més tangibles del pla

en què es va posar més èmfasi en ei
consell general va ser la necessitat de
fer de Girona «la capital turística de Catalunya i dels serveis turístics», amb les
escoles d'idiomes, d'hostaleria i de turisme.

£1 pla de ciutat de Girona es posa en
marxa amb una crida a la participació
En el consell general d'anit es va apostar I Les institucions i entitats més representatives
per ser la «capital del turisme de Catalunya» vetllaran per la continuïtat de tot el procés
SALVADOR GARCIA.

H Girona.— «Fer de Girona una
capital catalana, centre econòmic
i cultural dins el sistema de ciutats
europeu, punt neuràlgic de l'arc
mediterrani, vertebrador del desenvolupament de les comarques
gironines, amb una qualitat de
vida singular per a tots, a partir
de la participació ciutadana i la
cooperació público-privada.»
Aquesta és la síntesi més elemental del pla de ciutat de Girona.
Va ser consensuat i ratificat anit
per l'Ajuntament de Girona
—amb representants del PSC, a
l'equip de govern, CiU, ERC i
el PP, que ahir no hi era—, la
Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Girona, Càritas
Diocesana, CCOO, el Consell Comarcal del Gironès, la Federació
d'Associacions de Veïns de la ciutat de Giirona, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), el Govern Civil,
la UGT i la Universitat de Girona.
A més d'aquests deu que configuren el consell directiu, el pla
de ciutat va ser ratificat per- les
140 entitats, associacions i col·lectius més representatius de Girona.
Si en la seva intervenció el president del Col·legi de Metges, Albert Casellas, va fer una crida
a la necessitat de «culturitzar els
ciutadans des del punt de vista
de salut, lligat al benestar social»,
F.J. Gassiot, d'USAGI, va plantejar un «fòrum permanent de debat» i el representant de Mifas
va advocar per l'eradicació de les
barreres, «físiques i de mentalitat», a la integració a la societat
dels minusvàlids. Joaquim Nadal
va rematar el debat dient que
el pla és un «procés creixent, en
què els objectius augmentaran, ja
que no s'acaba res, sinó que es
comença a fer la ciutat de futur».

Un ciutadà segueix l'exposició del pla amb el seu extracte, durant el consell general d'anit. Foto: ANNA CARRERAS.
L'alcalde va fer un esment especial de les estructures de servei
al turisme —el principal sector econòmic de les comarques gironines— que té la ciutat de Girona.
L'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola
d'Hostaleria de Sant Narcís, l'Escola Oficial de Turisme i l'Insetur
han de desembocar, segons l'alcalde, en una futura titulació universitària de turisme per a la UdG,
de manera que Girona es converteixi en «la capital turística de
Catalunya i dels serveis del turisme
a Catalunya». Aquest aspecte, va
afegir-hi, és una «peça d'un edifici

a mig construir». Durant el debat
i reprenent aquest tema encetat
per Nadal, el director de l'Escola
Oficial de Turisme i Insetur, Josep
Maria Corretger, va aprofitar per
anunciar que el govem estatal té
en cartera la creació dels estudis
universitaris de turisme amb vista
als cursos 1995-96 i 1996-97.
«Sembla que ja hi ha consciència
nacional —va continuar Corretger— i tot apunta que tindrem
llicenciatures i diplomatures de
turisme. Amb això no hi ha dubte
que podrem convertir Girona en
capital del turisme cap al 2000

o el 2010 tots plegats.»
L'alcalde va definir la necessitat
de produir cohesió i equilibri territorial i social, amb el compromís de tothom a participar en
el projecte com el «nou breviari
de ciutadania del segle XXI». La
regidora de Planificació Territorial i Estratègica i directora del
pla, Isabel Salamana, va destacar
l'«elevada participació ciutadana», i el tècnic Joan Vicente va
fer notar que el resultat del pla
és una extracció «de molts informadors i moltes informacions»
i un «document complex».

EQUIPAMENTS

L'Ajuntament i Benestar Social faran a Sant
Feliu una nova llar residència per a gent gran
JOAN TRILLAS

• Sant Feliu de Guíxols.^ L'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i el Departament de Benestar Social de la Generalitat
construiran una llar residència per
a gent gran, ja que les actuals
dependències de l'hospital geriàtric no estan en condicions òptimes, segons va dictaminar un
informe tècnic encarregat per l'Ajuntament. Arran de la necessitat
de poder entrar en les línies de
subvenció per al 1995, l'equip de
govern del PSC va decidir portar
aquest tema al ple —que es va
celebrar dimecres a la nit— per

prendre l'acord sobre l'emplaçament final, que serà una parcel·la
de propietat municipal situada entre els carrers Bailén, Bourg de
Peage i la carretera de Palamós.
El grup municipal de CiU, a l'oposició, va donar suport a la iniciativa perquè representarà una
millora per a la ciutat.
El finançament de l'obra, que
ascendeix a uns 400 milions de
pessetes, anirà a càrrec de l'Ajuntament i el Departament de
Benestar Social de la Generalitat,
amb un 50 per cent cadascun.
El portaveu del grup municipal
socialista, Josep Munoz, va des-
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tacar que aquesta és una obra
important que, a més, demostra
que hi pot haver un acord i col·laboració entre el govem de la Generalitat (CiU) i una ciutat com
Sant Feliu (PSC). L'alcalde, Antoni Juanals, va assenyalar que
el Departament de Benestar Social va sensibilitzar-se ràpidament
sobre el tema i va entendre la
necessitat de fer aquesta obra, ateses les condicions que actualment
presenta l'hospital vell.
Els vuitanta avis que en aquests
moments estan ingressats a l'hospital —que avui només fa les funcions de geriàtric— disposaran

d'una llar residència amb una àmplia zona verda adjunta. «La rehabilitació de l'hospital —^va explicar Juanals— era molt cara;
concretament representava un 25
per cent més del que ens costarà
fer-ne un de nou», va dir.
L'aportació municipal i la de
l'ens autònom Hospital de Sant
Feliu es farà amb terrenys i amb
la venda de patrimoni propietat
de l'hospital, que ascendeix a uns
175 milions de pessetes. Amb tot,
Antoni Juanals va destacar que
confia que només amb la venda
sola ja es podran afrontar els 200
milions necessaris.

£1 PSC reclama el
catàleg patrimonial
i de les reserves
naturals de Palamós
ALBERT VILAR

• Palamós.-- El grup del PSC
a l'Ajuntament de Palamós ha demanat a l'alcalde, el convergent
Josep Ferrer, amb vista al proper
ple municipal, quan estarà el catàleg de construccions i/o conjunts
arquitectònics d'interès especial,
com també el dels parcs naturals
i les àrees paisatgístiques. El PSC
ha fet la pregunta després que
s'hagi esgotat el termini marcat
en el pla general per realitzar-lo.
El pla general, publicat el 7 de
novembre del 1992, marcava un
termini de dos anys per elaborar
un catàleg, que va ser encarregat
a Antoni Palou, arquitecte assessor municipal.
L'alcalde va manifestar ahir a
aquest diari que informarà sobre
l'estat del catàleg en el pròxim
ple, previst per dimarts vinent,
un cop ho hagi consultat als tècnics. El redactor del catàleg, per
la seva banda, va manifestar a
El Punt: «No puc contestar fins
que no s'hagi tractat en el plenari.» Amb tot, fonts consultades
per aquets diari van assegurar que
s'hi està treballant, encara que
«és bastant lent per la seva complexitat». El portaveu del PSC,
Jordi Sistach, va assenyalar a El
Punt que l'equip de govern, format per CiU, «no té cap interès
a fer-lo». A més, Sistach va manifestar: «Per a aquest equip de
govern hi ha altres prioritats abans
que la cultura.» En el ple municipal del mes de setembre passat, el consistori va aprovar una
proposta del PSC per iniciar els
treballs per tal d'elaborar el catàleg. Josep Ferrer, en el mateix
ple, ja va dir que els tècnics municipals hi estaven treballant «des
de feia anys». El catàleg patrimonial i de reserves naturals ja
hauria d'haver estat enllestit fa
sis anys, ja que el pla general
del 1986 ja marcava un termini
de dos anys per fer-lo.

Bemusesa reclamarà
per via judicial el deute
de les cases socials
• Begur.— L'empresa municipal
Bemusesa de Begur reclamarà a
8 propietaris de les cases de la
segona promoció d'habitages que
va fer a sa Fontansa el deute
pendent per via judicial. A més
també es demanarà els interessos
i que paguin les costes del procés
judicial. Així va acordar-ho la junta general de Bemusesa, promotora dels habitatges, després que
s'exhaurís, el 13 d'octubre passat,
el segon termini que es va donar
als propietaris per fer efectiu el
pagament. El deute pendent, més
l'IVA, puja a quasi quatre milions
de pessetes. El secretari de la comunitat, Pere Royàn, va manifestar a aquest diari que els que
no han pagat no ha estat perquè
«s'hi hagin negat», sinó que estan
esperant cobrar la subvenció de
la Generalitat per fer-la efectiva.
El secretari de la comunitat, a
més, va voler aclarir qüe els afectats també estan disposats a pagar
els interessos que es generin. Royàn, d'altra banda, va explicar que
Bemusesa va presentar una demanda contra ell al jutjat de la
Bisbal en no pagar el deute pendent, que és de 300.000 pessetes.
El jutge, segons va dir l'afectat
matefac, «m'ha donat la raó»./A.v.

