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L'estadó és la segona de l'Estat que, sense ser
cap de província, està adaptada als minusvàlids
A partir d'aquesta setmana els minusvàlids podran agafar el tren sense problemes
JOSEP PUIGBERT

• La ciutat de Figueres s'ha convertit en la
segona de tot l'Estat Espanyol que, sense
ser capital de demarcació, té l'estació de tren
totalment adaptada a les persones amb moAhir a la tarda es va celebrar
l'última reimió entre l'alcalde de
Figueres, Joan Armangué; el cap
de zona de Renfe, José Luis de
Frutos, i responsables de l'associació de minusvàlids físics de l'Alt
Empordà, Mifas, i de la Creu Roja, per acordar el sistema perquè
la plataforma elevadora pugui ser
utilitzada també quan no hi hagi
personal auxiliar de Renfe a l'estació. L'empresa ferroviària ja va
advertir, quan es va comprometre
a dotar l'estació d'un aparell d'aquest tipus, que no disposava de
prou personal perquè pugui ser
utilitzat les vmt-i-quatre hores del
dia, ni els set dies de la setmana.
El seu funcionament, per tant,
quedava subjecte a l'horari del
personal auxiliar de l'empresa o
bé s'havien d'establir acords amb
la Policia Local o amb la Creu
Roja per poder cobrir el servei
quan no hi ha personal amdliar
a l'estació. Ahir a la tarda estava
previst que s'acordés aquesta
coordinació, que era l'tiltim pas
abans que pugui ser utilitzada i
d'aquesta manera tenir totalment
adaptada l'estació.
Rampes als accessos
En les últimes setmanes s'han
fet els treballs d'adequació de les
instal·lacions, que han consistit a
fer petites rampes que substituebcen l'esgraó que hi havia per
accedir des del carrer i des de
l'andana al vestíbul de l'estació.
També s'han fet les obres necessàries per facilitar el traspàs de
la plataforma elevadora a l'andana central, on se situen els viatgers que agafen el tren èn direcció
a Portbou.
El compromís que a partir de
l'I d'abril l'estació estaria com-

bilitat reduïda. Fins ara iiomés Jerez es trobava
en aquesta situació. En les últimes setmanes
s'han suprimit les barreres arquitectòniques
que hi havia a les instal·lacions, que, a més,
ja disposen de la plataforma elevadora que

possibilita l'accés als trens i la baixada d'aquests a les persones amb discapacitats físiques. És possible que aquesta mateixa setmana la plataforma pugui entrar en funcionament.

Editen 15.000 fulls
recordant el calendari
dels impostos municipals
H L'oficina de recaptació de Figueres ha editat 15.000 fulls informatius, que s'han repartit a les
bústies, recordant el calendari per
al pagament dels impostos municipals. Ei termini de pagament
de l'impost de vehicles i la taxa
de cementiri acaba el 30 d'abril,
i el de l'IBI —no domiciliats—,
la taxa d'escombraries i el preu
públic d'entrada de vehicles, el
31 de maig. Pel que fa a l'IAE
i l'IBI de rústica, el període de
pagament va de l'I de maig al
30 de juny, i l'IBI d'urbana domiciliat es paga fraccionat entre
el maig —un 60%— i el setembre
—^un 40%—. / EL PUNT
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Aproven contribucions
especials per als carrers
Pilar i Sant Domènec
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Unes rampes han substituït l'esgraó per accedir a l'estació, des del carrer i des de les andanes. Foto: J. PUIGBERT.
pletament adaptada a les persones
amb mobilitat reduïda es va adoptar en la reunió que van mantenir
el 26 de febrer passat responsables
municipals i representants de
Renfe i de Mifas. Totes les despeses d'adaptació i la compra de
la plataforma —que té un cost
proper als dos milions— han estat
assumides per Renfe, mentre que
l'Ajuntament ha portat a terme
la millora de l'accessibüitat de la
zona del voltant de l'estació. Els
responsables municipals i els de
Mifas han valorat molt positiva-

ment l'actitud que han mantingut
en aquest tema el delegat de zona
de la companyia, José Luis de
Frutos, i la direcció regional, que
han possibilitat l'adaptació total
de l'estació, fet que només és habitual en aquelles ciutats que són
capital de demarcació.
Ara, Mifas i Renfe tenen previst
editar uns fullets informant del
servei de plataforma i de l'adap.tació de l'estació que s'enviaran
a tots els socis de l'associació de
minusvàlids i altres entitats socials. L'adaptació de l'estació és

• .

una reivindicació que van iniciar
l'any passat diferents col·lectius
socials de la ciutat que, fins i
tot, van portar a terme una campanya de recollida de signatures.
Paral·lelament, des de l'Ajuntament també s'havia sol·licitat en
diferents ocasions a Renfe l'adaptació de l'estació com un aspecte
més de la campanya que en l'àmbit
municipal es va engegar ja fa anys
per la supressió de les barreres
arquitectòniques, aspecte del qual
la ciutat de Figueres ha estat pionera a la demarcació de Girona.

H L'Ajuntament de Figueres ha
aprovat les contribucions especials que s'aplicaran per a la transformació dels carrers Sant Domènec i del Pilar en vials per
a vianants. Aquests carrers de la
zona del Rovell de l'Ou, tot i
que estan tancats al trànsit des
de fa anys, mantenen l'estructura
antiga amb una calçada central
i voreres. Les obres, que serviran
per donar-los un tractament unitari amb els restants carrers del
seu entorn, s'executaran molt probablement en el segon semestre
d'aquest any. Els propietaris hauran de finançar el 50 per cent
amb contribucions especials que
s'aplicaran sobre la base dels metres hneals de façana, /J.P.
ALT EMPORDÀ

El PSC nomema nou
conseller comarcal
• El portaveu del PSC de la Jonquera, Antonio Escuredo, va
prendre possessió del càrrec de
conseller en el ple que el Consell
Comarcal va celebrar dimarts passat. Escuredo —que ja.va ser conseller del 1988 al 1991— substitueix Martí Sans, que va dekar
el càrrec fa dos mesos./EL PUNT
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Un recurs de FEstat obliga a
revocar un acord que declarava
la ciutat municipi desnuclearitzat

Els comitès locals de CDQ UDC i ERC
recelen del protagonisme d'Armangué

HG havia aprovat el ple per unanimitat

Volen més comunicació i fluïdesa en les relacions amb els partits
JOSEP PUIGBERT

• Els responsables locals de tres
dels- quatre partits que formen
• El ple de l'Ajuntament de Fipart de l'equip de govern de Figueres va haver de revocar ahir
gueres, CDC, UDC i ERC, han
un acord que havia adoptat el
El trencament amb Marignane
manifestat la seva disconformitat
22 de desembre de 1995 pel qual
es declarava la ciutat com a muEn el ple d'ahir, el portaveu amb «l'excés de protagonisme»
nicipi desnuclearitzat, després que del PSC, Martí Sans, va plantejar que, segons ells, manté l'alcalde,
l'advocat de l'Estat hagués pre- el trencament definitiu de rela- el sociaUsta Joan Armangué. «Acsentat im recurs contenciós ad- cions amb l'Ajuntament de Ma- tua com si tots tretze regidors
ministratiu contra aquell acord. rignane —ciutat agermanada amb fossin del seu grup», han maniTant el Govern Civil com altres Figueres—, governada pel Front festat els delegats locals de CDC,
estaments de l'administració cen-: Nacional, després del contingut Antoni Ferrer, UDC, Josep Alaytraí i autonòmica han iniciat di- del congrés que ha celebrat aques- rach, i ERC; Santi Vila, que,
ferents accions contra la decisió ta formació d'extrema dreta el cap acompanyats de membres de les
municipal de declarar la ciutat de setmana passat. Una de les seves executives, dijous van mancom a municipi desnuclearitzat primeres decisions que va adoptar tenir una trobada «informal» per
per considerar que aquesta no és' l'Ajuntament de Figueres en ariaUtzar les relacions amb el grup
una competència del govern local. aquest mandat va ser congelar les municipal del PSC i també per
«Hem optat per no personar-hos relacions institucionals amb FA- conèixer les respectives posicions
al contenciós administratiu que juntament de Marignane, però a l'entorn dels grans temes que
planteja l'Estat perquè suposa una Sans considera que ara «s'ha d'a- s'han plantejat en les últimes setdespesa important de diners i per- nar més lluny». Aquesta interven- manes, com són la reforma de
què les possibilitats de guanyar-lo ció es va produir després que la la Rambla i la supressió dels passón escasses», va justificar en el regidora del PP, Armà Maria sos a nivell. A la reunió tripartida,
ple d'ahir el regidor del PSC An- Griol, s'interessés per l'estat ac- que va ser impulsada pel president
toni Rivas. De la proposta ori- tual de les relacions amb les dues d'ERC, Santi Vila, no hi va ser
ginal, que va ser presentada per ciutats agermanades amb Figue- convidat cap representant socialista.
IC-EV i CiU, l'Ajuntament con- 'res.' ..
JOSEP PUIGBERT

tinua assumint.el compromíà de
vetllar per la progressiva retirada
i supressió d'aparells radioactiiis.
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En la reunió de dijous, els resr
ponsables de CDC, UDC i ERC
van posar sobre la taula la poca
fluïdesa i comunicació que, segons
ells, manté el grup municipal del
PSC amb la.resta de partits que
formen part de l'equip de govern.
«Governa com si tingués una majoria àmplia i no s'àdona que només té sis regidors i que hi ha
quatre partits a l'equip de govern.
Creiem que ha de canviar l'estil
i ser més sensible amb CiU i
ERC», ha explicat el president
d'ERC, Santi Vila. Dos dies abans
que es produís la trobada entre
els delegats locals, l'alcalde es va
reunir amb els portaveus municipals del PSC, CiU i ERC arran
de les crítiques que el repubhcà
Pere Prats va fer en aquest.diari
sobre la proposta del Ministeri
de Foment.
Les crítiques d'ERC sobre
«l'excés de protagonisme» d'Armangué no són noves. En l'anterior • etapa de govern, amb el
Fòrum Cívic, també les havia fet
de forma periòdica. Fa dues set-

manes, els delegats locals de CDC
i UDC ja van mantenir una reunió
amb Armangué per manifestar-li
que no estaven d'acord amb la
seva línia d'actuació i que no es
consideraven «ben tractats». Els
dos temes que han provocat
aquesta reacció són la reforma
de la Rambla i les propostes sobre
el pas a nivell. «Creiem que són
temes prou importants perquè
tots els partits que formen part
de l'equip de govern ens reunim
per parlar de les nostres posicions,
que en algun cas, especialment
en el del pas a nivell, pot diferir
de la de l'alcalde», han coincidit
a dir els tres delegats locals. CDC,
UDC i ERC volen que els seus
respectius grups municipals forcin
Armangué perquè convoqui una
reunió de la comissió mista formada pels partits i els grups municipals com s'establia en el pacte
de govern que es va signar el
mes de desembre passat. En principi estava previst que aquesta
reunió tingués un caràcter semestral:

