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Renfe provarà una plataforma per facilitar
als minusvàlias l'accés als trens
La companyia ha mostrat voluntat de resoldre els problemes d'accessibilitat de l'estació
JOSEP PUIGBERT

• Renfe provarà la setmana vinent a l'estació
de Figueres una plataforma elevadora per a
minusvàlids, per comprovar si tècnicament és
possible la seva instal·lació i resoldre així els
Els problemes d'accessibilitat
de l'estació de Figueres per a les
persones amb minusvalideses físiques ha provocat en els últims
mesos les crítiques de diferents
col·lectius socials de la ciutat, especialment de l'associació de Minusvàlids Físics de l'Alt Empordà
(Mifas). El mes passat, una comissió d'entitats va iniciar una
campanya de recollida de signatures perquè Renfe accedís a instal·lar una plataforma hidràulica
a l'estació perquè les persones que
tenen minusvalideses puguin pujar i baixar dels trens sense necessitar ningú. S'ha donat el cas,
segons va denunciar una parella
de minusvàlids, que els treballadors de l'estació de Girona no
els permetien agafar el tren si
no hi havia alguna persona que
els esperava a Figueres per ajudar-los a baixar.
El delegat de zona de Renfe,
José Luis de Frutos, ha mostrat
voluntat de resoldre el problema,
segons es va desprendre d'una
reunió que va celebrar la setmana
passada amb l'alcalde i els regidors d'Urbanisme i d'Infraestructures i Manteniment Urbà, a
més de representants de Mifas
i la Creu Roja. En la trobada

problemes ocasionats pel fet que l'estació figuerenca no està adaptada per a les persones
amb problemes de minusvalidesa física. La
plataforma que es provarà és la que hi ha
a l'estació de Girona. Si el resultat no és

positiu es podria provar un altre sistema de
rampes. Renfe ha mostrat voluntat de solucionar el problema, segons es va desprendre
d'una reunió que es va fer a Figueres amb
entitats socials i representants municipals.
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La delegada de Mifas s'ha queixat en diferents ocasions dels problemes d'accessibilitat de l'estació .Foto: R.C.
es va acordar provar la plataforma
que hi ha a l'estació de Girona.
Él principal problema és la poca
disponibihtat de personal que hi

a Figueres per fer-la funcionar.
Això fa que el seu funcionament
estigui subjecte a uns horaris i
que el dia que el treballador en-

carregat faci festa o estigui de
baixa es quedarà sense funcionar.
«Val més això que res», diu la
delegada de Mifas, Loli Garcia.

GARRIGUELLA

El PSC dóna als independents les regidories
d'Hisenda, Cultura, Festes i Medi i^bient
ROBERT CARMONA

• E I PSC i Coalició Democràctica
per Garriguella ja han tancat l'acord per repartir-se el cartipàs
municipal, que serà aprovat en
una sessió plenària extraordinària
que se celebrarà dimarts vinent.
El decret de l'alcalde, Josep Antoni López de Pablo, dóna als
independents les àrees de Cultura,
Ensenyament, Sanitat —Lluís
Martínez—, Hisenda, Medi Ambient —Joan Simón—, Festes i
Esports —Rosa Batllori—. Carles
Guanter (PSC) portarà Obres,
Manteniment i Aigües. A més,
seià el dipositari municipal i el

primer tinent d'alcalde. «La intenció que hem manifestat els dos
partits és que el grup municipal
socialista és qui portarà tot el pes
de l'Ajuntament», ha indicat Lluís
Martínez, que afegeix: «Encara
que tinguem bona part de les regidories, en un poble com Garriguella, el més important són
les àrees que s'ha acordat que
porti Carles Guanter».
Aquest cartipàs només podria
tenir algunes modificacions a darrera hora en el cas que algun
dels dos regidors que es van presentar com a independents encapçalant la candidatura del PSC

decideixin formar part del nou
govern i no desmarcar-se'n com
han fet en les darreres setmanes.
Josep García ha estat alcalde en
els darrers 13 anys i va presentar
la seva dimissió per «motius personals» a finals de l'any passat.
Després d'aquesta renúncia, el segon de la llista, Manel Serra, va
intentar ocupar l'alcaldia, cosa
que no ha estat possible perquè
tant els altres companys com l'oposició de CDG van pactar fer
un govern d'unitat, donant la seva
confiança com a alcalde a Josep
Antoni López de Pablo. El principal objectiu municipal és acabar

amb la divisió que s'ha generat
en els darrers anys entre els habitants, creant dos bàndols enfrontats segons el seu suport a
Josep García o l'oposició a la seva
polèmica gestió. En aquest sentit,
la prova de foc serà el més vinent,
amb les festes que s'han d'organitzar per Carnaval. «Hem d'incentivar al màxim la participació
ciutadana», ha dit Martínez. La
intenció del nou govern no és
investigar les possibles irregularitats que es denunciaven des de
l'oposició, sinó deixar que totes
les denúncies que hi ha als jutjats
siguin resoltes.

Els patronats de Comerç
i Turisme i de la Fira
seran dissolts
• Els patronats de Comerç i Turisme i de la Fira de Sant Feliu
de Guíxols seran dissolts en el
proper ple municipal, segons va
acordar l'equip de govern, format
pel PSC, ERC i IC-EV, i el grup
minoritari de l'oposició, el PP. La
idea de les quatre forces és crear
un únic organisme per «afavorir
la gestió en la política econòmica
local i permetre el disseny d'un
determinat model de ciutat».
Aquest organisme, segons el nou
cartipàs municipal, és la nova àrea
que s'ha creat, anomenada Promoció de la Ciutat i Activitat Econòmica, que portarà el socialista
José Antonio Donaire. CiU, principal grup de l'oposició, no es
manifestarà sobre l'acord fins que
no conegui l'opinió dels diferents
sectors dels patronats.
Les quatre forces polítiques justifiquen la dissolució dels dos patronats argumentant que «l'atomització de l'administració local
en una sèrie de patronats que
gestionen parcel·les concretes de
la vida econòmica de la ciutat
comporta dificultats per estructurar un model concret de ciutat,
que sigui compartit de forma unànime pels diversos sectors econòmics».
En canvi, a criteri seu, si està
tot concentrat permetrà, «d'una
banda, reforçar l'estructura polifuncional de la ciutat i potenciar
les relacions entre el sector privat
i l'administració, i, de l'altra, potenciar les relacions de complementarietat existents entre diversos sectors i encabir les diverses
iniciatives en un projecte comú
de ciutat». /A. VILAR

PALAFRUGELL

El PSC decidirà dilluns
si porta Ferrer als
tribunals per injúries
• L'executiva del PSC a les comarques gironines decidirà en la
reunió de dilluns si porta el primer
tinent d'alcalde de l'Ajuntament
de Palafrugell, el convergent Miquel Ferrer, als tribunals per un
presumpte delicte d'injúries contra el portaveu del grup municipal
del PSC, Joan Llenas, segons van
explicar ahir fonts del partit. Miquel Ferrer va relacionar directament Joan Llenas amb el fet
que l'Ajuntament perdés en subhasta la finca de la bòbila vella,
que la Tresoreria de la Seguretat
Social de Girona, ón treballa el
portaveu socialista, va adjudicar
a una empresa privada que oferia
només onze mil pessetes més que
l'Ajuntament. També va acusar-lo
d'afavorir interessos determinats
quan era regidor del govern./A.v.
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