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COMARQUES
Puigcercós diu
que canviar Pujol
per Nadal és
continuisme

Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament
de Castelló d'Empúries han redactat
un projecte de supressió de barreres
arquitectòniques de tot el nucli urbà

B.G.
Blanes.- El vicesecretari
general d'ERC, Joan Puigcercós, va manifestar aquest
cap de setmana a Blanes que
«canviar Pujol per Maragall
0 Nadal és el canvi pel continuisme i tindríem els mateixos problemes que teníem
els anys 80». Puigcercós va
fer aquestes declaracions
dissabte a Blanes al primer
acte oficial d'ERC a les comarques gironines, després
del darrer congrés.
Segons el vicesecretari
general d'ERC, «ens trobem
en un moment de negació de
les idees». En aquest sentit,
Heribert Barrera, també
present a Tacte, va dir que
«el país ha canviat però ERC
no ha tingut ocasió de canviar el seu ideari perquè continuem defensant les mateixes idees dels anys 30 com
l'autodeterminació, la llibertat i la justícia social».
Barrera fins i tot va assenyalar que «en alguns aspectes
estem pitjor que els anys 30»
i va posar com exemple la
dualització de la política.
Heribert Barrera i altres
dirigents d'ERC van participar dissabte a Blanes en un
sopar homenatge a nou militants històrics del partit a la
població. Aquest acte també
es va aproíitar per celebrar
que recentment s'hagi tornat l'edifici de la casa del
poble, seu local d'ERC, als
seus legítims propietaris.
Entre els homenatjats es
trobava Ramon Estrada,
que amb 50 aíiys de militància a ERC ha estat president
comarcal del partit i està
considerat l'home que ha fet
ERC a la Selva. També van
ser h o m e n a t j a t s Agustí
Martí, Fèlix Domènec, Joan
Rondón, Cristòfol Prats, Josep Tarrés, Joan Vilaseca,
Joaquim Casas i Joan Gelrà.

del municipi, que contempla una despesa de 27 milions de pessetes i que ha
estat inclòs en el pressupost municipal
corresponent al 1997.

Castelló d'Empúries inverteix 27
milions en la supressió de barreres
Es preveuen diverses actuacions al nucli urbà i a Empuriabrava
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Urbanisme deixa
en suspens el pla
d'ordenació de
Calonge
DdeG

Calonge.- La Comissió
d'Urbanisme de Girona ha
deixat en suspens la modificació del pla general d'ordenació urbana de Calonge en
la zona de la fàbrica Conrad
Vilar dins del nucli de Sant
Antoni.
Urbanisme no està d'acord que es faci un pla especial diferenciat per cadascim
dels dos polígons que hi ha
en aquest sector i reclama la
redacció d'un text refós. La
unitat d'actuació té en total
50.638 metres quadrats de
superfície repartits en dos
polígons i està integrada
dins del Pla Especial de Millora Urbana Conrad Vilar.
Dos s e c t o r s

JORDI MESTRE

L'Ajuntament vol reduir les barreres també a l'edlficI consistorial.

SÒNIA FUENTES
Castelló d'Empúries

L'alcalde de Castelló, Xavier
Sanllehí, va explicar que «un
cop aprovat el projecte ara ens
hem de posar en contacte amb
l'Associació de Minusvàlids Físics Associats, MIFAS, amb
rONCE, i amb el Consell per la
promoció d'accessos i supressió
de barreres ar-qui-tec-tò-niques».
Les obres d'aquest projecte

començaran d'aquí a poques
setmanes i es farà en diferents
fases. D'altra banda, segons va
dir l'alcalde castelloní, «la Generalitat prioritza els ajuntaments que hagin redactat un
projecte d'aquest tipus i, tot i
que no subvenciona el total del
pressupost, sí que subvencinarà
algunes
actuacions
puntuals».
El projecte redactat pel consitori contempla la supressió de
barreres arquitectòniques a di-

Gratis

ferents punts del municipi de
Castelló i a tota la urbanització
d'Empiu-iabrava. «Tot i que les
obres s'aniran fent progressivament, el que volem aconseguir
en un primer ordre és fer accessibles les voreres i adequar els
ascensors dels edificis públics
com l'Ajuntament o la Casa de
Cultura, entre d'altres, perquè
le gent amb discapacitats hi puguin accedir fàcilment», va remarcíir l'alcalde de Castelló
d'Empúries.

Per reodernar urbanísticament aquest sector, l'Ajuntament de Calonge va
impulsar una mofificació
puntual del pla general amb
l'objectiu de dividir la zona
en dos sectors de planejament especial i de redefïnir
el traçat del nou vial transversal que s'ha hagut de
construir.
La resolució de la Comissió d'Urbanisme, però, considera que l'ordenació del
sector Conrad Vilar s'ha de
fer mitjançant l'aplicació
d'un pla especial <ique granteixi la unitat i coherència
de l'ordenació proposada».
El mateix text deixa clar
però que els terrenys es poden dividir «en els polígons
d'actuació necessaris degudament ajustats a l'estructura de propietat». La darrer a de les o b s e r v a c i o n s
realitzades per la Comissió
d'Urbanisme considera també que el traçat del vial no
s'ajusta gens al que està previst en el pla general d.e
Calonge.
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entregarà els dies 15,16 i 17
de gener tres nous PINS dels
POWER RANGERS
ELS SUBSCRIPTORS REBRAN
LA COL·LECCIÓ COMPLETA
EN EL SEU DOMICILI A FINAL
DE GENER
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