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FIGUERES

FIGUERES / VILAFANT
En els dos últims anys les relacions entre els ajuntaments de Figueres i Vilafant s'han deteriorat a causa de conflictes
originats per la línia geogràfica que separa els dos termes municipals. Els capítols que han obert la caixa dels trons han
estat l'emplaçament del cinquè institut de Figueres, els abocaments d'una granja de Vilafant a la xarxa de sanejament i,
darrerament, la construcció d'unes cases en uns terrenys que els dos alcaldes discrepen sobre a quin terme municipal pertanyen.

Una línia de foc
Els conflictes territorials han deteriorat les relacions de veïnatge entre els dos ajuntaments
JOSEP PUIGBERT

• La construcció d'unes cases darrere la comissaria dels
Mossos d'Esquadra ha estat
l'últim litigi entre els ajuntaments de Figueres i Vilafant. Cadascú defensa que els
terrenys on es construeixen
pertanyen al seu terme municipal. Aquest no és l'únic
enfrontament originat en la
línia geogràfica que separa els
dos municipis. A principis
d'estiu, l'Ajuntament de Fi- j
gueres va requerir al de Vi- .
lafant que adoptés inesüres
contra una granja, situada en
el seu terme municipal, molt
a prop dels terrenys que ara
són objecte de litigi, la qual
abocava fems, amb una important «càrrega contaminant
de matèria Orgànica», à la
xarxa de sanejament que comparteixen els dos municipis.
Aquesta situació irregular es
produïa des de feia anys: La,
denúncia pública de l'alcalde
figuerenc, Joan Armaiigué
(PSC), es va fer dos dies després que l'Ajuntament de Vilafant ordenés als seus tècnics
una inspecció de la granja i
que es fessin tapar els tubs
i netejar les fosses sèptiques.
Fonts de l'Ajuntament de Figueres han comentat que aquest tema
encara no està definitivament resolt perquè, tot i que ja no s'han
produït més abocaments, encara
no s'ha construït un pou de registre i no es poden fer inspeccions
al col·lector.
La croada per l'institut
L'hivern passat, l'Ajuntament
de Vilafant va iniciar una croada
en contra de la construcció del
cinquè institut a Figueres a l'Olivar Gran, com preveu el mapa
escolar, perquè considerava que
l'equipament havia de fer-se al
seu terme municipal, al barri de
les Forques. Poc menys de
tres-cents metres separen els terrenys que els dos ajuntaments
oferien per fer-hi l'institut. L'Ajuntament de Vilafant, que justificava la seva posició pel creixement experimentat al municipi en
els últims anys, va buscar una
aliança amb una quinzena de pobles de la rodalia per fer canviar
de parer el Departament d'Ensenyament, cosa que no ha passat."
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Comencen les obres dé
millora del paviment de
la plaça Gala-Dalí
• La brigada municipal d'obres
de l'Ajuntament de Figueres ha
iniciat els treballs d'arranjament
del paviment de la plaça Gala-Salvador Dalí, situada davant el teatre-museu de l'artista surrealista.
Amb un pressupost de 350.000
pessetes, les obres consisthan a
canviar unes 200 peces de marbre
i unes 150 llosetes que amb el
pas del temps s'havien fet malbé.
La plaça va ser dissenyada pel
mateix Salvador Dalí, un cop va
haver enllestit l'adequació del teatre-museu que duu el seu nom.
Hi ha dos tipus de paviment, un
amb llosetes de vibrazzo i un altre
amb marbre que forma uns radis
que conflueixen en un punt geomètric situat sota la cúpula del
museu on van enterrar el pintor.
Èl regidor de l'àrea d'Infraestructures i Manteniment Urbà, Esteve
Gratacòs, ha remarcat l'interès
d'aquesta obra «pel fet que es
tracta d'una de les places més
visitades de la ciutat», apuntant
que en aquests moments també
s'estan duent a terme trebaUs de
millora de voreres en diferents
punts de la ciutat per valor de
16 milions. En aquest sentit,
aquesta setmana comencen les
obres per arranjar la vorera del
carrer Sant Pau davant l'institut
Ramon Muntaner. També es millorarà el tram del carrer Muntaner entre el carrer Escoles i
el de Sant Pau. / R.C.

FIGUERES
Les cases arrenglerades es construeixen darrere la eomissaria dels Mossos d'Esquadra. Foto: ROBERT CARMONA.
En aquell moment, l'alcalde de
Vilafant, Paulí Femàndez (CiU)/
va acusar l'Ajímtament de Figueres «d'anar a la seva i mhar-se
el melic» sense.tenir en conipte
els pobles del voltant. Aquestes
manifestacions van crear malestar
en el si del consistori figuerenc,
sorprès per l'actitud bel·ligerant
que va adoptar el municipi veí,
amb el qual sempre hi havia hagxit
una relació cordial. La necessitat
d'actuar de forma mancomiïnada
s'ha posat sobre la taula en diferents ocasions i, de fet, ja s'han
impulsat algunes línies de col·laboració en diferents serveis com
ara el transport urbà —els autobusos municipals de Figueres
recullen viatgers a les Forques—
o les xarxes de serveis. La construcció de la urbanització Sant
Isidre, al límit del terme municipal
de Figueres, ha fet plantejar'à
l'Ajuntament de Vilafant la conveniència d'intercomunicar les
dues xarxes d'aigua per resoldre
possibles mancances en un déls
dos municipis, cosa que els tècnics
estudien actualment.

Reunió sense resultats
R.C.

B Paulí Femàndez i Joan Armangué van mantenir una reunió dilluns per intentar resoldre el problema de límits territorials originat arran del pla especial Galligans Oest. El debat, però, es
va convertir en una trobada estèril, ja que ambdós alcaldes van
mantenir-se ferms en la defensa
que els; terrenys que han originat
el conflicte estan dins el seu terme
municipal.
Mentrestant, l'empresa promotora Els Arbres està fent, amb
permís de l'Ajuntament de Figueres, un total de deu cases arrenglerades entre el barri del Turó
Baix (Figueres) i el de l'Arengada
Nord (Vilafant), just on hi ha
d'haver la línia divisòria entre els
dos termes.
Enmig del foc creuat entre els
doà municipis, l'empresa ha vist
com l'Ajuntament dé Vilafant li
ha ordenat dues vegades en el

darrer mes que aturi les obres
de la meitat dels habitatges, argumentant que estan dins el seu
terme i que no tenen el corresponent permís. La societat Els
Arbres considera que té tots els
papers en regla i aprovats per
l'Ajuntament de Figueres, però,
arran de la situació que s'ha originat i per intentar cobrir tots
els fronts, la setmana passada també va presentar una sol·licitud de
llicència d'obres, a Vilafant. En
aquest cas, però, el problema és
que l'Ajuntament no pot tramitar
aquesta petició, ja que no va participar en la redacció del pla especial, condició necessària per poder atorgar el permís.
En els pròxims dies s'espera una
resposta de l'Institut Cartogràfic
de Catalunya, que la setmana passada es va desplaçar a la zona
per tornar a definir en quin punt
hi havia les fites que separen els
termes de Figueres i Vilafant.

Mifas protesta per la
manca de locals adaptats
a la ciutat
• Mifas ha organitzat un acte de
protesta per avui a un quart de
nou del vespre a l'entrada del
Casino Menestral de Figueres
«per la manca de locals accessibles
on es puguin reaUtzar actes de
qualsevol tipus», segons ha dit el
cap de premsa de l'entitat, Quim
Martínez. La protesta coincideix
amb l'inici dels actes organitzats
per Amnistia Internacional i el
Grup d'Empordanesos i Empordaneses per là Solidaritat —que
també donen suport a la queixa—
per donar a conèixer el problema
dels refugiats arreu del món: Es
dóna la circumstància que el Casino Menestral és el lloc on es
faran totes les conferències programades i que aquest edifici no
està adaptat i és inaccessible per
als minusvàhds. D'altra banda, la
haima que s'havia de muntar a
la plaça Terradelles amb motiu
d'aquest cicle d'actes també s'ha
traslladat al Casino a causa del
fort vent que bufa a Figueres els
darrers dies. / EL PUNT
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