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Figueres impulsa la creació d'un ulobhyn per reactivar_ VAU Empordà

Armangué convida Pàramo a c<trebalíar
més» i respectar rautonomia municipal
tres coses, es pressionarien conjuntament les diverses administracions per reivindicar
millores estructurals i de serL'alcalde de Figueres ha r e '
veis a la comarca. A part d'Arbutjat les declaracions de l'almangué i Palahí, a la trobada
calde de Roses, Carles Pàramo,
també hi han estat convidats
publicades ahir per aquest diaels alcaldes de Roses, l'Escala,
ri, on manifestava que «FigueCastelló d'Empúries i Llançà.
res no es preocupa que la comarca tiri endavant». A criteri
Armangué també va incidir
d'Armangué, «amb aquestes
en la futura remodelació del
afirmacions, més que una opció
Museu de l'Empordà que, secomarcalitzadora, es vol utilitgons ell, «ha de ser representazar la comarca per desviar protiu de tota la comarca» i va
blemes d'àmbit local».
destacar les gestions que es
duen a teime per consolidar els
L'alcalde figuerenc va conviestudis universitaris a la ciudar Pàramo a «treballar més i
tat, de la qual cosa «no només
no utilitzar tant els mitjans de
se'n beneficiarien els alumnes
comunicació, cosa que no comnRD: MESTftr
de Figueres, sinó els de tot l'Alt
porta cap realització concreta».
Empordà».
Armangué va afegir que «és im- Carles Pàramo i Joan Armangué.
portant respectar l'autonomia
Per la seva banda, l'alcalde
municipal de cada població, fet a motor econòmic i cultural», pordà, Martí Palahí, i diversos de l'Escala, Josep Maria Guique a vegades oblida l'alcalde per afegir que «els indicadors alcaldes de la comarca amb la nart, va valorar positivament
de Roses».
de la reactivació econòmica pro- finalitat de crear un «lobby» o que es vulgui unir els alcaldes
El màxim responsable muni- duïda a la ciutat durant l'any grup de pressió per reactivar de la comarca i considera que
cipal de Figueres va indicar, en 96 també beneficien la comar- l'Alt Empordà i tractar els te- aquest hbby s'hauria de fer
aquest sentit, que «en el cas de ca». L'alcalde va explicar que el mes d'interès supramunicipal. amb «una visió àmplia amb la
la carretera C-260 —de Figue- Producte Interior Brut a l'Alt
Aquesta reunió, que es va participació no només d'institures a Roses—, Pàramo va tren- Empordà durant l'any 1995 va promoure dies enrere, té com a cions, sinó també altres enticar aquesta autonomia, en- ser del 4,89 per cent —superior finalitat coordinar les diverses tats 0 col.lectius, fins i tot de
trant a considerar les opcions a la mitjana catalana—, per la actuacions d'interès general a caire privat».
de la variant de Vila-sacra, en qual cosa assegiura que «el pes la comarca, «establint el conSegons el parer de Guinart,
contradicció amb la postura econòmic de F i g u e r e s és sens entre els diferents munici- l'Alt Empordà «necessita temadetenninant».
d'aquest municipi».
pis implicats, però mantenint titzar i unificar l'oferta cultuJoan Armangué va recordar
D'altra banda, l'alcalde de els principis d'autonomia mu- ral» i va indicar que, a part
que «Figueres exerceix la seva Figueres ha convocat, per di- nicipal», va dir ahir l'alcalde d'això, «la possible ubicació del
parc temàtic a la comarca semcapitalitat en molts aspectes lluns, una reunió amb el presi- figuerenc.
però, de forma fonamental, com dent del Consell de l'Alt EmD'aquesta forma, entre al- pre seria beneficiós».
C.ARBOIJ/J.MJVIORENO
Figueres

La carrega es va transvasar a un altre vagó

fer cent guals
més per a minysvàlicis
CA.
Figueres.- L'Ajuntament
de Figueres està a punt de
tancar un acord amb l'ONCE i el Rotary Club amb la
finalitat d'habilitar cent
guals més per a minusvàlids
a la ciutat, segons va informar el regidor d'Infraestructures i Manteniment Urbà
del Consistori, Esteve Gratacòs.
La iniciativa de construir
un centenar de guals més
per a disminuïts físics comptarà amb la col·laboració de
l'Associació de Minusvàlids
Físics Associats (Mifas) a
l'Alt Empordà.
Mifas serà l'encarregada
d'escollir aquells punts on és
necessari construir els
guals.
Aquest projecte té un
pressupost superior als set
milions de pessetes, que s'invertiran en diferents zones
de la ciutat que presenten
dificultats per a la circulació
de persones amb algun tipus
de minusvalia.
Figueres és actualment
una de les poblacions que
més ha actuat per tal de suprimir les barreres arquitectòniques dels seus carrers.
Des de la regidoria d'Infraestructures i Manteniment Urbà es desenvolupen
durant tot l'any actuacions
puntuals en els punts més
conflictius per a aquest
col·lectiu.

S'instal.larà al camp dels Pilans i l'estiu vinent ja funcionarà

Aturen una nova fuita d'un L'Escala farà una nova oficina de
líquid inflamable a Portbou turisme similar a un «petit partenó»
CA.

Portbou
Una nova fuita d'un producte inflamable es va produir ahir
en im vagó d'un tren que sortia
de l'Estat espanyol per l'estació
de Portbou.
En aquesta ocasió, la fuita es
va detectar minuts més tard de
les dues de la tarda en un vagó
d'un comboi. Amb tot, fonts
dels Bombers de la Generalitat
van explicar ahir a la tarda que
la pèrdua era molt escassa i que

en pocs minuts es va controlar
la situació, a l'espera de transvasar el producte a un nou
vagó.
El tren afectat transportava
metileticetona, una substància
química molt inflamable. Els
bombers desplaçats al lloc dels
fets van aïllar él vagó on es va
localitzar la fuita i al voltant de
les vuit del vespre es va traslladar el producte a un nou vagó
cisterna procedent de Montcada perquè el tren pogués continuar el seu viatge.

CJVRBOLI
L'Escala

L'Ajuntament de l'Escala
instal·larà una nova oficina de
turisme al costat de la futvira
rotonda de la cruïlla del camp
dels Pilans, que es començarà a
construir en els propers dies,
segons va anunciar ahir la regidora de Turisme, Rosa Nugué.
Aquest nou equipament entrarà en funcionament l'estiu vinent i suposarà un cost proper

als quinze milions de pessetes,
malgrat que encara manca la
redacció definitiva del projecte.
La nova oficina de turisme
escalenca tindrà una superfície
interior d'uns seixanta metres
quadrats i la seva estructura
estarà presidida per un porxo
que penjarà d'una sèrie de columnes. «Hem buscat que tingui un estil adient amb el que
per a l'Escala signifiquen les
ruïnes d'Empúries, i per tant
tindrà una certa semblança
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amb un petit partenó», va explicar Nugué.
Malgrat que es desconeix
quan començaran les obres de
construcció, la regidora de Turisme va assegurar que l'estiu
vinent ja estarà oberta i que
s'ha decidit ubicar a la futura
rotonda del camp dels Pilans —
als afores de la població— perquè «quan arribin els visitants
el primer que trobin sigui una
oficina on puguin demanar o
informar-se del que vulguin».

