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COMARQUES
L'Ajuntament de Tossa de Mar exposarà públicament un projecte d'obres a la Vila Vella per tal
d'evitar les discrepàncies que hi havia hagut en obres
anteriors. Aquesta és la primera vegada que l'Ajun-
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tament exposa un projecte d'obres en aquesta zona, ja
que fins ara els redactava directament la Generalitat. En aquesta ocasió, es pretén instal·lar, entre
d'altres actuacions, l'enllumenat de la zona.

L'Ajuntament de Tossa vol l'opinió dels
veïns sobre unes obres a la Vila Vella
Es el primer cop que s'exposa al públic un projecte d'actuacions en aquesta zona
JORDICAUPENA
Tossa de Mar
L'Ajuntament de Tossa de
Mar posarà a exposició pública,
aquesta setmana, el projecte de
remodelatge d'una part de la
Vila Vella. Aquesta és la primera vegada qüe l'Ajuntament
exposa públicament unes obres
d'aquesta zona, ja que fins
aquest moment tots el projectes
han vingut redactats des de la
Generalitat, i segons va explicar l'alcalde de Tossa, Telm zaragoza, el Consistori no estava
obligat a exposar-les.
Amb tot, aquesta mesura
servirà, segons va explicar l'alcalde, per evitar discrepàncies
futures amb els veïns de la zona
o ciutadans que no estiguin d'acord amb els treballs, ja que
podran presentar directament
les al·legacions al Consistori.
Tot i que aquesta obra de
remodelatge té un pressupost
de poc més de sis milions de
pessetes, Zaragoza es va mostrar confiat que no s'hi presentin al·legacions, ja que els treballs que s'hi han de fer no són
massa importants..

Un aspecte de la Vila Vella de tossa de Mar.

El projecte contempla també
l'enllumenat d'aquesta zona.
Inclosa al pla especial
L'alcalde va manifestar que
amb aquest projecte es crearà
A més, l'alcalde va insistir una circumval·lació que permeen el fet que aquesta reforma, - trà visitar bona part de la mucom les que s'han fet fins ara a ralla, fent així més atractiva la
Vila Vella, s'adapten al pla es- visita turística.
pecial que es va aprovar l'any
Telm Zaragoza ha decidit ex1986. Aquest projecte contem- posar públicament el projecte
pla la continuació de la barana perquè tothom pugui donar la
de la muralla, de la qual se'n va seva opinió ja que les últimes
fer una part el 1990, i la conti- reformes que es van fer en
nuació de tot el vol des de la aquest entorn (el Forat del Diplaça d'Armes fins la torre de moni i l'empedrat que es va
Jonàs amb una escala de pedra. utilitzar per una part dels ceu--

rers de la Vila Vella) van aixecar una forta polèmica entre
diferents institucions i en concret des del Consistori, la Generalitat i l'associació Amics de
Tossa, que defensaven l'estat
originari d'aquest entorn.
Ara farà uns mesos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a l'associació Amics de Tossa, que van
presentar u n recurs contra
aquestes reformes.
La portaveu d'aquesta associació, Maria Eugènia Serrat,
va explicar que s'estudiarà el

projecte de l'Ajuntament, però
també va afirmar que «de ben
segur que es presentaran al·legacions, ja que es repeteixen els
mateixos criteris estètics i tècnics que en la darrera reforma
que va ser sentenciada pel tribunal al nostre favor».
Malgrat això, Maria Eugènia Serrat va fer una valoració
positiva del fet que l'Ajuntament s'hagi decidit a fer una
exposició de forma pública del
projecte que fa referència a les
obres que es portaran a terme
en aquest indret.

L'independent Francesc Ferrer, ex-senador del PSC, podria anar de número dos

ERC de l'Alt Empordà prefereix que la llista
per a les autonòmiques es formi amb militants
CARBOLI
Figueres
El president comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'Alt Empordà, Esteve Gratacòs, va manifestar
ahir que prefereix que la candidatura del partit per a les properes eleccions autonòmiques
estigui fonnada per militants.
Gratacòs va fer aquestes declaracions després de conèixer que
l'independent Francesc Ferrer,
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ex-senador socialista, té moltes
possibilitats de ser el número
dos de la llista republicana al
Parlament de Catalunya per la
circumscripció de Girona.
Segons assegura Gratacòs,
(csóc més partidari de promocionar gent del mateix peirtit», i
lamenta que ERC no adopti
aquesta mesura. El dirigent re-,
publicà, que assegura no tenir
res en contra de Francesc Ferrer,, considera que «si a totes les
eleccions hem d'anar a buscar
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gent de fora, no anirem bé».
Gratacòs assegura, quant a
l'ex-senador del PSC, que «no
ens coneixem personalment» i
indica que uns comicis «s'han
de planificar a quatre anys vista, promocionarit la gent del
propi partit, sense haver d'estar sempre, pendent de darrera
hora, de buscar alguna persona
amb més o menys nom».
El president d'ERC a l'Alt
Empordà va dir que «nosaltres
apretarem perquè Pere Prats —

tinent d'alcalde a l'Ajuntament
de Figueres— tingui un lloc destacat a la llista>). ~
El nomenament de Francesc
Ferrer com a número dos de la
candidatura republirana haurà
de ser ratificat per la Comissió
Electoral del partit ja que, en
tractar-se d'un independent, no
pot ser proclamat directament
per la Federació Regional.
Abans, però, tots els comitès
comarcals podran proposar els
seus propis candidats.
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Martí Palahí es
planteja deixar de
ser el cap del grup
rnunicipal de CiU

L'alcalde de Sant
Pere diu que la
platja és més neta
que l'any passat
CA.
Sant Pere Pescador.- L'alcalde de Sant Pere Pescador,
Florenci Bosch (CiU), va manifestar ahir que la platja
del municipi «està més neta i
millor aquest any que l'estiu
passat». Boscli respon, d'aquesta forma, a les acusacions del PSC, a l'oposició,
que va culpar l'actual equip
de govern del «deplorable»
estat de la platja aquest
estiu.
A criteri de l'alcalde de
Sant Pere, les anàlisis que fa
cada setmana el Departament de Medi Ambient i la
Junta d'Aigües de la Generalitat «constaten que estem
molt per sobre de les puntuacions que es van obtenir l'estiu passat» i assegura que
els usuaris de la platja «també reconeixen que està més
neta i millor que mai».
Florenci Bosch m a n t é
que amb la supressió dels
aparcaments de pagament
«ens hem estalviat uns vuit
milions de pessetes» ja que
«no es necessita la grua,
l'autobús ni els agents de
policia que hi havia d'haver
a la platja per controlar els
vehicles».
L'alcalde de Sant Pere
Pescador assegura, quant a
una possible denúncia de
Mifas per incompliment de
contracte, que no en té cap
coneixement ni ha rebut cap
notificació per part d'aquesta empresa.

Pavimenten la
N-151 al seu pas
per Sant Joan de
ies Abadesses
MiJUVANTENY
Sant Joan de les Abades^
ses.- Ja han començat les
obres de pavimentació de la
carretera nacional 151 al
seu pas pel nucli urbà de
,Sant Joan de les Abadesses.
La pavimentació d'aquest
tram del vial és fruit de les
negociacions que ha mantingut últimament l'Ajuntament de la localitat amb
l'empresa Gisà, que ha estat
l'encarregada de pavimentar la mateixa carretera des
de Ripoll fins a Camprodon.
Les obres, que és previst
que finalitzin aquesta mateixa setmana, han provocat
diversos problemes de trànsit a l'interior de Sant Joan,
agreujats per les obres que
es fan al pont del municipi.
L'alcalde de Sant Joan de
les Abadesses, Josep Bassa. ganya, ha demanat als veïns
del poble la màxima «col·laboració i paciència» mentre
durin aquestes obres i, alhora, ha demanat disculpes per
les molèsties que puguin
ocasionar-los.

