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P U N T ! SEGUIT
EL FAR D'EMPORDA

L'alcalde del Far d'Empordà, Genis Subirós, fa catorze anys
que ocupa el càrrec i assegura que ho té clar si es tomarà
a presentar com a candidat, en les pròximes eleccions. Reclama
a la Generalitat que desencalli el projecte de construcció d'im
centre de transport intermodal a la població, projectat des
de fa prop de deu anys i aturat per la reorientació que va
donar al tema la supressió duanera.

EL PUNT/ Dijous, 9 d'octubre de 1997
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FIGUERES

El projecte de la Rambla
s'executarà en quatre
fases en comptes de tres
I El projecte de remodelació de
la Rambla de Figueres s'executarà
en quatre fases en comptes de
tres, que eren les que inicialment
es preveien a l'avantprojecte. Els
redactors del treball, Carles Teixidor i Paloma Bardagí, tenen previst entregar el projecte definitiu
el mes de novembre. Les fases
que s'hi inclouen són placeta
baixa, passeig central, placeta alta
i perímetre. Les obres s'executaran per aquest ordre i és pro-,
bable que els treballs de remodelació de la placeta baixa comencin a la primavera vinent, segons ha comentat el regidor del
centre històric, Norbert Font. / j.p.
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GENÍS SUBIRÓS. Alcalde (PSC).

«Sinó es fa el centre
de transports, que es
desafectin els terrenys»
ROBERT CARMONA

I Çom definiria la situació del
Far a l'equador d'aquest mandat?
—«Crec que les coses van molt
bé. Aquest és un poble on no
tenim problemes.»
—Quins són els principals projectes que estan en marxa?
—^En aquests moments està a
punt de fer-se el darrer tram del
carrer Centre, fins al carrer Oliva.
També estem gestionant amb el
Bisbat la possibilitat de fer obres
a l'església, ja que des que hi
va caure un llamp presenta problemes en .punts, com el campanar. Però una de les coses que
ens fan més il·lusió és poder recuperar la Casa de la Vila. Vam
haver de marxar d'allà perquè s'hi
plovia i ara tenim les oficines al
Centre Cívic, però estem estudiant possibilitats de finançament
per poder fer les obres necessàries
a l'antic edifici.»
—Quina creu que és la principal necessitat del municipi?

I

—«La creació del Centre de
Transports Intermodal era una
cosa molt important no només
per a nosaltres, sinó per a tot
l'Empordà i Catalunya. Sembla
que ja no hi ha cap interès a
tirar-lo endavant.»
—Què ha passat?
—«No ho sabem. Fa gairebé
deu anys que es va acordar crear
aquest centre. Els terrenys ja són
propietat de la Generalitat, però
fa temps que éls té aturats. No
pot ser que no se sàpiga què fer
d'uns terrenys comprats amb els
diners de tots. És més, els tenen
arrendats a un particular que el
que fa és plantar-hi gira-sols i
cereals i cobrar les subvencions.»
—^Per què creu que és tan necessari un ceintre de transports
d'aquestes característiques?
—«Aquesta és una zona molt
ben comunicada. El que no pot.
ser és que hi hagi empreses europees que han de fer tot el camí
fins a Barcelona per portar mer-

ALT EMPORDÀ

Creen un servei per integrar
els nens minusvàlids a les
activitats extraescolars

Genis Subirós, al seu despatx municipal, que està situat provisionalment al
Centre Cívic. Foto: ROBERT CARMONA.

caderies que després acaben distribuint-les a l'Alt Empordà. A
més, tenim informacions que, si
no ens espavüem a fer-lo, els francesos ja comencen a moure's per
tenir xm centre d'aquestes carac-

terístiques prop de la frontera.
En tot cas, el que demano és
que la Generalitat tiri endavant
el projecte o desafecti els terrenys,
que almenys la gent de la zona
hi podrà construir.»

• L'associació de Minusvàlids Físics de l'Alt Empordà (Mifas) i
la federació Ecom de Barcelona
han posat en marxa un servei de
monitors per a les escoles per
tal que els nens que pateixen algun
tipus de minusvalidesa física no
es perdin cap activitat extraescolar. Els centres interessats s'han
de posar en contacte amb Mifas,
que serà l'encarregat de trobar
un monitor adequat per a cada
activitat. «D'aquesta manera tots
els infants gaudiran igual de les
activitats fora de l'escola», argiímenta la delegada comarcal de
Mifas, Maria Dolors García, que
ha tramès informació d'aquest
servei, que s'ha batejat amb el
nom de L'escola soni tots, a tots
els centres de la comarca. / R.c.
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'Escola Superior de Relacions

Públiques de Girona, creada l'any
1981, és un centred'ensenyament
universitari que té com a finalitat la
formació d e directius en comunicació
empresarial i relacions públiques, com també
la recerca i el desenvolupament de les ciències
de la comurúcació.

Des del 19 de setembre d'enguany, l'Escola és
un centre vinculat a la Universitat de Girona
per impartir el nou títol universitari de Graduat
en Comunicació i Relacions Públiques.

Empresa:
Escola Superior de Relacions
Públiques de Girona
Adreça:
Av. Lluís Santaló s/n
17003 Girona.

ESCOLA '
SUPERIOR
DE RELACIONS
PÚBLIQUES
^ f GlROt^^
Aquesta carrera, de tres anys i 180 crèdits,
forma i capacita aquells futurs professionals en
comunicació encarregats de dissenyar,
planificar i dirigir la poKtica de comunicació
de l'empresa ò institució destinada a crear,
mantenir o potenciar la seva imatge pública
A partir de 1986 l'Escola Superior de
Relacions Públiques de Girona es va instal·lar
al recinte de l'Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Girona al Campus de Montüivi,
on es troben també les
facultats
d'Econòmiques, de Ciències i, en un futur
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proper, la Facultat de Dret, que simien un total
d'uns 7.000 estudiants.
L'enfocament docent es basà en la formació en
humanitats, la formació empresarial, la
formació
periodística,
la
formació
comunicativa i, evidentment, la seva
corresponent aplicació pràctica.
L'entrada en el projecte universitari de la
Universitat de Girona suposarà un gran impuls
i la consolidació d'ims estudis de futur per a
una feina del futur. Actualment, qui no
comtmica no existeix.

