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£1 ple de Banyoles serveix perquè Solana
i els esquàters dialoguin per primer cop
Els joves es van esperar tota la sessió i van intervenir en l'apartat de precs i preguntes
CLARA RIBAS

• Banyoles.— L'apartat de precs i preguntes
del darrer ple ordinari de l'Ajuntament de
Banyoles —celebrat dijous passat— va servir
perquè, per primera vegada, l'alcalde, Joan
Tots els assistents al ple ordinari de Banyoles celebrat dijous
esperaven amb inquietud que s'arribés a l'apart de precs i preguntes perquè semblava el moment que haurien escollit els representants dels esquàters per intervenir. Però el fet de no estar
gaire familiaritzats amb les normes que regeixen els plens, va
provocar que els joves deixessin
transcórrer aquest torn. Així, l'alcalde va consultar al públic si algú
volia intervenir i, en no rebre cap
resposta, va aixecar la sessió.
Automàticament alguns dels esquàters van alçar els braços per
demanar la paraula, petició que
va ser acceptada per Solana, tot
i que, si hagués volgut, hauria
pogut prescindir de fer-ho. Seguidament, una noia va llegir diverses preguntes, les quals, per
la manera en què estaven redactades, transUuien un assessorament jurídic. La portaveu va instar
Solana a dir exactament quin dia
es va produir la visita de l'arquitecte a Cal Nocaire, a partir
de la qual es va establir que l'edifici amenaçava ruïna immiment.
També va preguntar per què no
hi havia hagut una ordre judicial
de desallotjament i per què s'havia
actuat per sorpresa. La noia va
fer referència a les declaracions
de Joan Ventura, regidor de Seguretat Ciutadana, sobre el material requisat als esquàters i va
reclamar que aquest fos tomat
als joves. Finalment, la representant dels afectats va interpel·lar
personalment Solana preguntant-U, de manera personal, per
què havia actuat com ho havia
fet.
Una vegada acabada la intervenció de la portaveu, l'alcalde
va aclarir que hi hauria algunes
preguntes que no respondria perquè feien referència a la querella
presentada contra ell. «La iniciativa de portar el tema als tribunals
ha estat vostra, i me n'alegro, perquè així es podrà comprovar quina
de les dues parts ha actuat amb
la llei a la mà», va dir Solana,

Solana, i els representants dels esquàters estabhssin un diàleg públic sobre l'enderrocament de Cal Nocaire. El ple, en el qual es
van aprovar les noves taxes municipals, va
transcórrer amb tota normalitat, tot i que

va comptar amb vigilància policial. l a sessió
va finalitzar també amb tranquil·litat, perquè
el canvi d'impressions entre l'alcalde i els
esquàters es va produir dins dels límits de
la més estricta educació per totes dues bandes.

Solana va atendre les preguntes que li van formular els esquàters i les va respondre una a una. Foto: CLARA RIBAS.
que va afegir: «hi ha punts que
no podem tractar perquè ja es
troben a mans dels advocats».
Solana sí va respondre, però,
a la pregunta personal que li havia
fet la noia i va assegurar que el
principal motiu pel qual havia actuat amb tanta celeritat era el
de tenir sota la seva responsabilitat la seguretat de nois i noies
que vivien en una casa en estat
ruïnós: «estic segur que si vosaltres haguéssiu estat en la meva
pell hauríeu actuat de la mateixa
manera», va concloure l'alcalde.
Després d'un curt diàleg entre les
dues parts, en el qual Solana va
anar escoltant les queixes del joves
—sense comprometre's a resoldre-les—, l'alcalde va aixecar definitivament la sessió.

Falsa alarma
C.R.

• El fet que poc abans de començar el ple una esquàter entrés
per preguntar a quina hora es
feia la sessió va fer mobilitzar
els agents de la Policia Local, que
es van situar a la porta de la
sala de plens per controlar l'entrada del personal. La vigilància
va arribar a l'extrem d'escorcollar
les bosses d'alguns dels assistents.
Ixs mesures de seguretat van
continuar un cop iniciada la sessió,
la qual va comptar amb la presència de tres agents que van estar
drets a la porta i als extrems de
la sala mentre es feia el ple. Però
les precaucions van ser en va, ja

que els representants dels esquàters no van provocar cap mena
d'aldarull, tot i que en algun moment van comentar algun tema
amb veu una mica «massa» alta.
La celeritat amb què es van resoldre els punts de l'ordre del
dia —el ple va durar només una
hora i mitja—• va permetre també
que la sessió no s'allargués massa.
Pel que fa als motius de les
mesures de prevenció, la policia
va recordar que l'actitud pacífica
que havien adoptat els esquàters
contrastava amb la que havien
mostrat en anteriors ocasions i
que, per tant, el control que s'havia instal·lat era justificat.

Castelló vol penaiitzar
amb inqiostos els
«especuladors» de
terrenç^ uifKmitzables
J. PUIGBERT

• Castelló d'Empúries.^ Els
propietaris de terrenys de Castelló
d'Empúries que estiguin en zones
urbanitzables i no estiguin urbanitzats hauran d'assumir impostos
més elevats, si prospera l'estudi
tecnojurídic que ha acordat l'Ajuntament. La intenció del consistori és incloure en el nou pla
general una penalització per
aquells terrenys que estiguin sense
urbanitzar i formin part d'una
zona urbanitzable. Aquesta proposta va sorgir del primer tinent
d'alcalde i regidor de Turisme i
Seguretat Ciutadana, Jesús Ferreiro, i va ser aprovada a la comissió de govern celebrada dilluns
passat. Segons el regidor del
Grim, amb la penahtzació es pretén evitar la imatge actual d'abandó i brutícia que presenten
alguns terrenys situats a la marina
residencial d'Empuriabrava. «A
més de no estar urbanitzats, estan
sense tancar ni netejar i s'han
convertit en autèntics femers,
creant una imatge lamentable»,
ha manifestat. Ferreiro considera
que la puja dels impostos per a
aquests propietaris és una bona
solució perquè «els terrenys només són utilitzats únicament i exclusivament com a mitjà d'especulació, sense reportar cap benefici al municipi, sinó al contrari». En cas que finalment s'adopti i es regularitzi aquesta mesura i els propietaris no paguin
els impostos, Ferreiro considera
la possibihtat que els terrenys puguin ser embargats i venuts en
subhasta pública, amb la finalitat
d'urbanitzar-los al més aviat possible.

Inauguren una exposició
a Figueres sobre barreres
arquitectòniques
I Figueres.— La delegació de
Mifas (Minusvàlids Físics Associats) a l'Alt Empordà ha organitzat una exposició fotogràfica
anomenada Prou!!, sobre barreres
arquitectòniques, socials, urbanístiques i de transport. L'acte té
com a objectiu conscienciar les
administracions de la necessitat
de suprimir les barreres arquitectòniques. L'exposició es podrà
veure tot aquest mes a l'antic Escorxador de Figueres. La inauguració, que es va fer ahir al vespre, va anar a càrrec de la sotsdirectora d'Atenció i Promoció a
les Persones amb Disminució, Àngels Vilaró. / EL PUNT

INFRAESTRUCTURES

L^Estat dóna llum yerd al consorci del
castell de Sant Ferran de Figueres
ROBERT CARMONA

• Figueres.— La junta de promotors del Consorci del Castell
de Sant Ferran de Figueres ja
té llum verd, després que la comissió delegada del govern estatal
per a Política Autonòmica hagi
autoritzat la signatura del conveni
que permetrà la seva constitució,
en la qual també participaran la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres. L'acte formal de la signatura s'ha previst
que es realitzi en les properes
setmanes amb la presència del
director general d'Infraestructura
del Ministeri de Defensa, Leonardo Larios, el delegat territorial

de la Generalitat, Xavier Soy, i
l'alcalde' de Figueres, Joan Armangué.
El conveni estableix la necessitat de revitalitzar aquesta fortalesa construïda el segle XVIII,
la més gran d'Europa de les seves
característiques. El text encomana
la creació «d'un marc d'actuació
que faci possible les relacions interadministratives i que faciliti la
realització de gestions, iniciatives
i actuacions que puguin dur-se
a terme per aconseguir la conservació del castell i dotar aquest
espai de serveis o activitats diversos». La jimta de promotors
haurà de redactar els estatuts del
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consorci que gestionarà Sant Ferran; fixar un pla director i un
calendari de les actuacions previstes per executar el projecte de
revitalització i definir les vies de
participació d'altres institucions
públiques o privades. ,
Pel que fa al consorci tindrà
plena capacitat per actuar de forma independent, a partir dels objectius que li hagin encomanat
les administracions implicades.
Aquest és un pas decisiu per donar
un ús públic a aquesta fortalesa
militar, encara que la història del
castell ha de tenir un paper important dintre els futurs serveis
que es posin en marxa.
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