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L'ESCALA

Els botiguers de Riells mantenen una «guerra»
de signatures sobre la circulació al passeig
Es divideixen en partidaris i contraris que es converteixi l'espai en zona de vianants
ROBERT CARMONA

• Els comerciants del passeig marítim de
Riells, a l'Escala, es mostren dividits entre
partidaris i detractors de la transformació d'aquest eix viari en zona de vianants, com pretén
-Tots dos grups creuen que podran acabar imposant el seu criteri amb vista a l'estiu de l'any
vinent, quan s'han d'haver enllestit les obres de construcció
del passeig. La majoria de coinerciants de l'avinguda Montgó
han signat a favor de permetre
que el carril de circulació que
prevéu el projecte estigui obert
al trànsit. Argumenten que, en
cas contrari, tots els vehicles hauran de passar per l'avinguda
Montgó, cosa que provocaria un
col·lapse que perjudicaria els seus
establiments. «Això pot ser un
desastre i un caos aquest mateix
agost», assegura Joan Frank, comerciant de l'avinguda Montgó.
Una proposta que han fet arribar
a l'Ajuntament és que es recuperi,
el sistema utilitzat l'any passat,
de manera que l'avinguda Montgó s'utilitzi per anar cap a una
direcció i l'avinguda Riells per
anar cap a l'altra.
Els botiguers que estan arran
de passeig, en canvi, reclamen que
el carril de circulació només sigui
utilitzat pels vehicles de serveisi que sigui considerat com à zona
de vianants, com a mínim durant
unes hores al dia. «Els mateixos
clients ens diuen que és molt molest que no puguin passejar tranquils perquè han d'estar pendents
dels cotxes», argumenta Jordi
Pou, que té un restaurant en
aquest tram de l'avinguda Riells.
Els signatits que defensen aquesta
posició també s'avindrien a una
fórmula mixta, que permetés la
circulació a la matinada i al matí,
però fent que des de primera hora •
de la tarda, quan hi ha uií major
volum de clients potencials passejant per la zona, es tanqués al
trànsit aquest carril.
Durant tot aquest estiu es mantindrà la decisió de permetre només l'accés de vehicles a les places
d'aparcament provisionals que
s'han habilitat.
L'alcalde, Josep Maria Guinart,
assegura que, després d'estudiar
aquest cas, el govern és majoritàriament partidari de fer que

inicialment l'Ajuntament. Tots dos grups, coincidint amb l'acabament de la priíriera fase
de les obres, han recollit signatures de suport
—una vintena en cada cas— que han entregat
a l'alcalde, Josep Maria Guinart. Els contraris

a la transformació del passeig en zona de
vianants argumenten que això col·lapsaria de
vehicles l'avinguda Montgó, com a única via
de pas alternativa, i reclamen que el passeig
estigui obert al trànsit.

L'Ajuntament convida
Ortega Lara i Delclaux
a passar uns dies al poble

Aquest estiu, provisionalment, s'utilitza el passeig com a zona d'aparcament. Foto: ROBERT CARMONA
el vial només pugui ser utilitzat
pels vehicles de serveis, tal com
es preveia en el .projecte inicial.
«Evidentment, això comporta reforçar vies alternatives per no
col·lapsar l'avinguda Montgó», explica Guinart.
En aquest sentit, es potenciarà
el vial d'accés que s'ha inaugurat
aquest estiu i que comunica, a
través de diversos carrei^s que
s'han condicionat, l'accés sud de
l'Escala amb Jes zones turístiques
de Riells i Montgó. En un termini
de dos anys, Guinart calcula que
es podrà disposar d'una variant
que comuniqui directament
aquest accés amb cala Montgó,
resseguint la línia divisòria entre
els termes de l'Escala i Torroella
de Montgrí.

EL

CONTRAPUNT

Desunió equivocada
L

a construcció del passeig marítim és motiu de protesta contínua
per part del sector comercial de Riells. Durant el mes de
juny es va arribar a amenaçar de tallar la circulació a l'entrada
del poble si no hi havia un compromís formal que la primera
fase del passeig estaria entregada abans de l'arribada dels primers
turistes. La unió del sector havia fet que fins ara aconseguissin
fer realitat gairebé totes les peticions que es formulaven. La
queixa, però, sembla haver-se convertit en un recurs constant
i ha començat a perdre força. La darrera demostració és la
divisió dels comerciants entre partidaris i detractors de la circulació al passeig. Han estat incapaços de continuar prenent
decisions consensuades. Amb l'experiència acumulada, haurieri
d'haver après que els problemes és inillor resoldre'ls amb temps
d'antelació —no quan l'estiu ja és a sobre— i amb la màxima
unitat possible. / R.c.

Arxiven la denúncia que López va presentar contra
Pàramo per haver-lo acusat de cometre irregularitats
EL PUNT

• Les platges de Llançà estan vigilades aquesta temporada des de
les instal·lacions qüe la Creu Roja
va muntar la setmana passada al
Port i a Grifeu. El consistori Uançanenc ha fet la concessió del servei (2.050.000 pessetes) d'una manera similar a d'altres anys. A
més de col·locar la caseta desmuntable a la platja del Port. i
a Grifeu, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord
que permetrà vigilar la qualitat
de la sorra i de l'aigua de les
platges de Grifeu, el Port, la Parella i el Cau del Llop. Precisament, l'administració local, ha
volgut intensificar les tasques de
neteja que • es feien a la costa
i ha establert que dues brigades
netegin cada dia les platges de
Canyelles, la Parella, les Tonyines,
els Capellans i el Cau del Llop.
El servei és municipal i tindrà
un cost de 3.800.000 pessetes que
s'àfegiran a les despeses de la
màquina que neteja Grifeu, el
Port i la Parella (L200.000 pessetes). / CM.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES

ROSES

• El titular del jutjat d'instrucció
número 1 de Figueres, Fernando
Peral, ha arxivat la denúncia que
el 25 de setembre de 1994 va
presentar a la Guàrdia Civil el
portaveu del PP de Roses, Fernando López, contra l'alcalde,
Carles Pàramo (CiU). Pocs dies
abans, el convergent havia acusat
el popular d'haver comès unes suposades irregularitats, quan era
titular de l'àrea de Governació.L'alcalde va dir, en aquell moment, en unes manifestacions a
El Punt, que López podria haver '
«estafat» l'Ajuntament per mitjà

El servei de vigilància de
la Creu Roja ja s'ha
instal·lat a les platges

d'una llicència d'obres d'un establiment de la seva propietat i
que, a més, podria haver fet reiterats encàrrecs d'obres a algun
destacat militant del PP per imports superiors als deu milions
de pessetes. Atès que les declaracions_ de Pàramo van ser re-'
produïdes per El Punt, el portaveu
del PP també va denunciar la periodista d'aquest diari que va elaborar la informació en relació amb
aquest tema. Aquesta denúncia
també ha estat andvada pel jutge.
López, en el text de la seva denúncia, va voler detallar que mai
havia comès cap irregularitat.
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L'alcalde s'ha mostrat satisfet'
per la resolució judicial i ha afirmat que «la gent que acaba els
arguments polítics s'agafa als judicials». «López ha presentat dues
querelles contra mi. Una d'aquestes, ha estat arxivada, i l'altra,
espero que també s'arxivi», ha assenyalat Carles Pàramo, el qual
també ha fet una dura crítica contra la manera d'actuar del portaveu del PP: «El que fa López
és una persecució i crec que m'he
de repensar la meva postura respecte ell. Amb les seves accions,
erosiona la meva credibilitat per
mitjà d'atacs i posa en dubte la

meva dignitat i la meva honestedat. Fins ara, m'he estat defensant, però penso que algun dia
també hauré d'anar a l'atac i tornar-m'hi. Si cal, el portaré als jutjats.» L'alcalde ha aprofitat la decisió del jutge per fer una crida
als partits polítics: «Estaria bé que
els partits posessin als pobles persones amb un mínim d'intel·ligència, perquè sense intel·ligèíicia és
difícil dialogar. El PP hauria de
preocupar-se per posar persones
amb un mínim de capacitat de
raciocini i menys dosis de mala
fe.» Fernando López no va poder
ser localitzat ahir per aquest diari.

• L'Ajuntament de Castelló
d'Empúries ha aprovat, en una
comissió de govern, enviar una
felicitació oficial a les dues últimes
persones que l'organització ETA
va tehir segrestades, José Antonio
Ortega. Lara i Cosme Delclaux,
pel seu alliberament. Així mateix,
el consistori, d'acord amb una proposta presentada pel responsable
de l'àrea de Turisme i Seguretat
Ciutadana, Jesús Ferreiro, farà
arribar una invitació al funcionari
de presons i una altra a l'advocat
perquè passin una setmana de descans a Castelló d'Empúries. / M.R.
FIGUERES

•

Mifas amplia l'horari
d'atenció al públic de les
seves oficines
H La delegació per a l'Alt Empordà de Mifas {Minusvàlids Físics Associats), que està al carrer
Nord de Figueres, ha ampliat l'horari d'atenció al públic. Des d'aquesta setmana, les oficines estan
obertes des de les 9 del matí fins
a la 1 dei migdia, i des de les
4 de la tarda fins a les 7. L'ampliació de l'horari ha estat possible
gràcies a la tasca d'ajut que desenvolupa un objector de consciència que està fent la prestació
social substitutòria a Mifas, segons
ha informat aquesta entitat per
mitjà d'una no.ta de premsa. / M.R.
VILAFANT

L'Ajuntament vol donar
a conèixer el municipi
per mitjà d'Internét
• L'Ajuntament de Vilafant vol
promocionar el seu municipi arreu
del món i, per aquesta raó, ha
creat un domini propi a la xarxa
informàtica Internet. L'adreça del
consistori, a la plana WEB, serà
WWW.Vilafant.com. L'Ajuntament, que confia estar connectat
a la xarxa a mitjan d'aquest mes,
està confeccionant quaranta planes, "que • recolliran informacions
sobre la població i també sobre
les activitats lúdiques, cultures i
esportives que s'hi celebren./M.R.

