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AGULLANA

FIGUERES

Mfas inicia aodons contra el nou transport
municipal perquè no està adaptat als minusvàlids
Una trentena d'entitats socials li donen suport en totes les actuacions que emprengui
JOSEP PUIGBERT

M L'Associació de Minusvàlids Físics Associats, de l'Alt Empordà (Mifas) ha presentat
un recurs contra l'Ajuntament de Figueres
perquè s'anul·li l'acord de ple del 29 de noMifas manté des de fa mesos
una polèmica amb l'Ajuntament
a causa de l'entrada en servei d'un
nou autocar que no poden utilitzar
els minusvàlids perquè no està
adaptat. Aquest fet, segons Mifas,
és il·legal perquè es vulnera la
llei d'accessibilitat aprovada pel
Parlament de Catalunya. El primer pas legal que • ha fet l'associació és presentar un recurs contra l'acord municipal, en què es
va aprovar l'entrada en servei d'aquest autobús de segona mà que
l'Ajuntament de Figueres va comprar al de Barcelona. En el recurs
es considera que el nou transport
vulnera el dret constitucional d'igualtat de tots els ciutadans ja
que les persones amb problemes
de mobilitat física no poden accedir al servei de transport municipal. El portaveu de Mifas,
Quim Martínez, ha avançat que,
si no prospera el recurs, el següent
pas serà presentar al jutjat una
denúncia penal. L'associació té el
suport de diferents entitats locals
que s'han adherit a totes les accions legals que puguin emprendre en contra del nou transport
púbhc.
Des dels serveis jurídics de Fisersa hi ha el convenciment que

de caràcter social, a més de dos grups polítics
de l'oposició, IC-EV i Fòrum Cívic, han donat
suport en un manifest a totes les accions
legals que emprengui Mifas en contra d'aquest
transport que ara gestiona Fisersa.

vembre passat en què es va aprovar l'entrada
en servei, a partir de l'I de gener, d'un nou
autocar de transport públic que no està adaptat
per a les persones amb minusvahdeses físiques.
Paral·lelament, una trentena d'entitats locals

. il·i:
.*•»»-,. .* . .

_.—- — *

'*ÍÏ!i**Í "v*4Í'
. •* í :
*í Así.'-^t^

ac.·'

.,!»..

_—*
••.'

1 * ^ •^'^í

íL-

1

'•r·~:·-i

I

liti

I

.'V.:"—^

A la foto, l'autobús que cobreix el servei municipal des de l'I de gener. Foto: J.P.
adaptar a causa d'una sèrie de
problemes tècnics que ho feien
impossible. L'equip de govern, però, ha assumit el compromís que

el servei actual tingui un caràcter
provisional fins a l'any vinent, en
què serà objecte d'una ampliació
amb autobusos adaptats.

PALAFRUGELL

El PSC amenaça de portar Ferrer als tribunals si
en cinc dies no rectifica les acusacions contra Llenas
JORDI GAMERO

I El secretari d'organització del
PSC a Girona, Rafael Bruguera,
ha afirmat que les declaracions
fetes per Miquel Ferrer (CiU),
primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, en relació
a la vinculació del portaveu del
grup municipal del PSC, Joan Llenas, a l'oposició, amb l'adjudicació
que va fer la Tresoreria General
de la Seguretat Social de Girona
—on treballa Llenas— de la finca
de la bòvila vella a una empresa
privada, poden ser constitutives
d'un delicte de calúmnies.
Bruguera va presentar ahir a

l'Ajuntament de Palafrugell un escrit adreçat a Ferrer, juntament
amb una còpia per a l'alcalde,
Frederic Sufier, on posa de manifest aquest fet i demana explicacions sobre el contingut de les
seves declaracions. Bruguera requereix el primer tinent d'alcalde
perquè en un termini de cinc dies
aclareixi «l'abast de les seves declaracions i si es ratifica en les
mateixes».
El secretari d'organització del
PSC va qualificar ahir de molt
greus les acusacions de Ferrer
contra Llenas i va afirmar que
«en el cas de ser certes. Ferrer

• Els serveis tècnics del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà ja han
finalitzat la redacció del projecte
del futur museu del suro d'Agullana. Aquest equipament s'instal·larà en un edifici de propietat
municipal situat al número 1 del
carrer Lluís Gomis. L'immoble és
de planta baixa i conté dos locals
independents —una peixateria i
una sala d'usos múltiples—. El
projecte preveu ampliar l'edifici
amb una planta superior, a la qual
s'accedirà a través de la plaça de
l'Església, aprofitant el desnivell
que hi ha entre els dos espais.
La planta baixa tindrà una superfície de 103 m^ i la primera
planta, de 114 m^. La superfície
útil de museu serà de 137 m^
i la de la peixateria, de 30 m^.
L'execució de l'obra s'ha previst
en dues fases. La primera tindrà
una durada de cinc mesos i un
pressupost de 10 milions de pessetes i la segona fase, una durada
de dos mesos i un pressupost de
2.292.488 pessetes. L'Ajuntament
afrontarà la construcció del museu
en el transcurs d'aquest any. El
sector del suro ha estat un dels
més importants en l'economia del
municipi en el transcurs d'aquest
segle. Al museu es mostraran diferents estris utilitzats per treballar el suro./J.P.

VILAMALLA
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el servei s'ajusta a la legalitat.
El gerent de l'empresa, Jordi
Agustí, va explicar que l'autocar
que fa el servei no es va poder

Ja s'ha completat el
projecte per al futur
museu del suro

hauria d'haver-ho denunciat als
tribunals». Bruguera va assenyalar, a més, que en cas de no produir-se cap rectificació, el PSC
portarà el tema als tribunals per
salvar l'honor de Llenas. Segons
Bruguera, el PSC es donaria per
satisfet si Ferrer els adrecés una
carta on s'excusés i matitzés les
seves acusacions.
Per la seva banda, Miquel Ferrer va manifestar ahir que es
ratifica en el contingut de les declaracions que va realitzar la setmana passada «perquè ho tenia
molt clar», i va afegir' que no
li fan cap mena de por les ame-

naces del PSC perquè creu que
les seves afirmacions no són constitutives de cap delicte.
Ferrer va fer públic un comunicat la setmana passada en què
acusava Llenas, entre d'altres coses, d'afavorir alguns promotors
immobiliaris quan era regidor
d'Urbanisme fa dos mandats i va
relacionar directament el portaveu del grup municipal del PSC
amb l'adjudicació «irregular», segons l'equip de govern, de la finca
coneguda com la bòvila vella a
una empresa privada que va oferir
només 11.000 pessetes més que
l'Ajuntament.

L'escola d'hostaleria
promocionarà productes
empordanesos a Bèlgica
H Una dotzena d'alumnes de l'escola d'hostaleria de Vilamalla es
desplacen avui a Bèlgica amb l'objectiu de promocionar diferents
productes alimentaris de l'Empordà. L'estada durarà fins diumenge
i durant aquests dies mostraran,
en una població propera a Bruges,
els productes autòctons de la comarca i, a més, elaboraran plats
representatius de la gastronomia
empordanesa. Els alumnes tenen
previst també assistir a l'escola
d'hostaleria de Bruges per intercanviar experiències amb estudiants belgues.
«És una forma molt important
de donar a conèixer els nostres
productes i la comarca, a més
d'aprendre experiències noves»,
ha explicat el president de l'associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Lluís Fernàndez. En els
últims anys ja s'han portat a terme
diferents experiències similars.
L'any passat es va produir un intercanvi amb l'escola d'hostaleria
d'Albi (França). En els propers
mesos tenen previst desplaçar-se
a Albi, Carcassona i a una zona
d'Itàha./J.P.

L'ASSOCIACIÓ POPULAR D'AMICS
DE LA CULTURA
ha organitzat per demà

DIVENDRES, DIA 17 DE GENER
a dos quarts de nou del vespre, a la Sala d'Actes de
la Casa de la Vila de Lloret de Mar

UNA CONFERÈNCIA
a càrrec de

ISIDRE MOLAS

LLENYES I CARBONS

Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma
de Barcelona, Director de l'Institut d'Estudis Polítics,
Vicepresident del Parlament de Catalunya del 1980 al 1988,
que parlarà sobre
«La influència dels canvis socials en els partits polítics».
Punt, El, 1997-01-16, p. 9.
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