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Renfe adaptarà l'estació per als minusvàlids
i hi instal·larà una plataforma elevadora
Adverteixen, però, que el funcionament de la plataforma estarà subjecte a un horari
JOSEP PUIGBERT

H Renfe. adaptarà l'estació de Figueres per
als minusvàlids, segons el compromís adquirit
dijous, petj^elegat de zona de la companyia,
José Lj|is|]fle Frutos, amb membres de Mifas.
ïfíno hi ha data per a '
l'adaptàçip^ide l'estació hi.per a '
la insM'tóçíó de la plataforma hidràulica!,;, però les previsions són
que es pugui fer aquest any. Dijous, el responsable de zona de
Renfe conjuntament amb membres de Mifas, entre els quals hi
havia el president de la demarcació, Xavier Tübert, van estudiar
a la mateixa estació les obres que
s'hi havien de fer i van decidir
quina era la millor opció per facilitar l'accés dels minusvàlids als
trens. Es va provar la plataforma
portàtil i unes rampes i es van
decantar per la plataforma, que,
tot i tenir un cost superior —proper als dos milions de pessetes—,
ofereix més garanties. Renfe va
advertir, però, que no disposava
de prou personal auxiliar per garaiitir el seu funcionament les 24
hores del dia i que, per tant, el
funcionament hauria d'estar subjecte a un horari. «Més val això
que res», va ser l'opinió de Mifas.
La intenció de Renfe és involucrar
l'Ajuntament en el projecte d'adaptació de les instal·lacions.
Nou local
D'altra banda, Mifas de l'Alt
Empordà va presentar ahir el nou

En 'aquesta adaptació s'inclou la instal·lació
d'una plataforma elevadora —que es va provar
dijous sobre el terreny— per facilitar l'accés
dels minusvàlids als trens. Frutos, però, va
advertir que Renfe'no disposava de prou per-

sonal per garantir el seti funcionament durant
tot el dia. D'altra banda, Mifas de l'Alt Empordà ha engegat una campanya per obtenir
ajudes d'empreses i institucions per habilitar
uii nou local on es traslladarà l'associació.

Dijous es va provar a l'estació de Figueres la plataforma que permet als minusvàlids accedir als trens. Foto: J.P.
local situat al carrer Nord, número
32, on es traslladarà un cop s'hagi
habilitat. Condicionar-lo requereix una inversió propera al mig

milió de pessetes i per aquest motiu l'associació ha demanat l'ajuda
d'institucions i empreses en una
campanya anomenada Entre tots

ho farem. «Les ajudes poden ser
econòmiques o també de material», va dir la presidenta de Mifas,
Loli Garcia.

Ajuntament encarrega un estudi de viabilitat
per a la construcció d'un gran complex turístic
ROBERT CARMONA

el qual serà redactat per un alumne «privilegiat» de cinquè • curs
d'econòmiques d'Esade, «supervisat per un tutor de l'assignatura
de promoció d'empreses», segons
ha puntualitzat l'alcalde, Josep
Maria Guinart. «El nostre interès
és captar noves activitats turístiques qlie portin un visitant de
qualitat, fins i tot fora de temporada», va remarcar Guinart, el
qual va afegir: «Aquest estudi
haurà de definir si hi tenen cabuda
projectes com aquest de la talassoteràpia, en quin lloc es pot
fer, quin tipus de clientela es po-.
dria captar, etcètera.»' •

ROBERT CARMONA

• El ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va aprovar dijous
les bases del concurs per adjudicar
la redacció del projecte de reordenació de la platja de la Rubina,
una de les poques que queden
a Catalunya amb dunes de sorra
naturals. El projecte ha d'incloure
l'ordenació de l'accés a aquesta
platja, que ha dé quedar completament prohibit als vehicles a
motor. Està previst fer passeres
de fusta perquè ni els mateixos
banyistes no malmetin aquestes
dunes, actualment molt degradades pel pas indiscriminat de vehicles 4x4. En aquest sentit, estan
previstes diverses zones d'aparcament properes a la platja per
facilitar un punt on deixarels vehicles, segons ha explicat l'alcalde
de Castelló, Xavier Sanllehí.
Els serveis tècnics de l'Ajuntament ja havien fet un avantprojecte d'aquesta reordenació
per tal de poder demanar una
subvenció al programa Life de la •
UE. El consistori demana 223 milions de pessetes —la meitat de
la inversió prevista—. La proposta
ha estat molt ben valorada des
dels Aiguamolls de l'Empordà. El
director del parc, Jordi Sargatal,
considera que és positiu que es
faci una actuació per protegir les
dunes, «tenint en compte que no
mantenir aquests espais perjudica
seriosament diverses espècies».
Sargatal exposa que les dunes s'aguanten per una vegetació en la
qual viuen mosquits que alhora
són aliment d'una sèrie d'ocells
que s'estan veient perjudicats per
la degradació actual.
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L'ESCALA

• L'Ajuntament de l'Escala encarregarà la redacció d'un estudi
de viabilitat que defineixi si tindria
èxit la construcció al municipi d'un
important complex turístic. En
aquests moments ja hi ha hagut
.contactes amb diferents empreses
relacionades amb el sector dels
balnearis —entre elles, el complex
andorrà Caldea— que estan interessades a fer un centre relacionat amb la talassoteràpia, segons ha explicat la regidora de
•Turisme, Rosa Nugué. Aquesta
és una de les possibilitats que haurà de definir l'estudi de viabilitat,

Adjudicaran per
concurs el projecte
de reordenació de la
platja de la Rubina

Josep Maria Guinart remarca
es pugui instal·lar una indústria»,
qiie l'objectiu municipal és crear
va remarcar Josep Maria Guinart,
«una nova oferta integral, tenint
segons el qual ja s'han hagut de
en compte què tenim dos o tres
desestimar diverses propostes «inpunts on es podrien desenvolupar
teressants» d'empreses que volien
projectes d'aquest tipus». Entre
implantar una indústria a la poles zones plantejades per l'Ajunblació. «Estem pepsant en indústament hi ha l'espai desafectat pel
tries que siguin al cent per cent
Ministeri de Defensa, però que
compatibles amb el turisme i que
en aquests moments encara és de'. no tinguin cap impacte mediampropietat militar, o la zona on
biental», ha puntualitzat l'alcalde
hi ha l'hotel d'Empúries.
de l'Escala, que ha assegurat que,
si no fructifiquen les negociacions
D'altra banda, l'Ajuntament
perquè els propietaris impulsin de
està definint una nova zona informa privada aquest polígon, el
dustrial, juSt a l'entrada sud del
consistori serà qui prendrà la inimunicipi, «atès que en aquests
ciativa per fer-ho.
moments no hi' ha cap espai, on

No és traurà aigua de la
. Muga per àis Aiguamolls
• El Consorci de la Costa Brava
ha decidit eliminar del projecte
per' crear noves zones humides
als Aiguamolls de l'Erhpordà la
possibilitat d'extreure aigua de la
Muga, després de les queixes que
això va despertar entre part dels
propietaris del voltant del riu, que
consideraven que això podria
comportar una salinització dels
seus pous. Així, l'aigua per crear
aquestes noves basses i alimentar
les que hi ha a la zona del Cortalet
només provindrà de la reutilització de la que surti de la depuradora d'Empuriabrava. «De
fet, només circumstancialment
s'hauria tret de la Muga, però
s'ha volgut evitaria polèmica, perquè no era una cosa estrictament
necessària per al projecte», va dir
l'alcalde, Xavier Sanllehí. / R.C.

DEMÀ, COL·LECTA A TOTES LES PARRÒQUIES DE LA DIÒCESI
^•,íJ^\atev^
*%

• Mans Unides té més de trenta anys d'experiència
en finançament de projectes al Tercer Món
i en la sensibilització de l'opinió pública.
• Ha dut a terme més de 15.000 projectes
(hospitals, escoles, cooperatives agrícoles, etc.)

Fes-te soci col·laborador de Mans Unides
i coopera amb nosaltres. Gràcies
Barcelona, 47, 3r, B

17001 GIRONA
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