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Centrada en la indústria del suro, el vi i el carbó

Quatre pobles de l'Albera
s'uneixen per promoure
la seva oferta museística
M.P.
Figueres

Quatre municipis de l'Albera
preparen una oferta museísticp.
conjunta basada en les indústries del suro, el.vi i el carbó,
antigament les principals fonts
de riquesa d'aquesta zona. Agullana, Albanyà, Darnius i la
Vajol formaran part de la ruta
museística, aportant cadascun
d'ells els seus vestigis del passat.
La indústria del suro, el principal motor de l'economia a Agullana i Darnius durant el segle
passat, centrarà els museus que
s'estan condicionant a ambdues
poblacions. Els dos municipis
gaudeixen d'una subvenció de la
UE per a finançar el 50% del
cost-d'aquests equipaments cult u r a l s , pressupostats en 9
milions de pessetes. La resta
anirà a càrrec dels respectius

ajuntaments.
Precisament, fa pocs dies han
començat les obres de rehabilitació i adequació d'un edifici municipal situat j u s t davant de
l'Ajuntament d'Agullana, futura
seu del museu. Les obres estaran acabades en un termini de
cinc mesos, segons ha explicat
l'alcalde, Josep Maria Argelés.
Darnius, en canvi, encara no té
del tot definit el seu projecte
però el que sí té clar el seu alcalde, Jaume Xatart, és que les
obres per condicionar l'edifici
que albergarà el futur equipament cultural estaran enllestides abans de final d'any. Xatart,
però, no descarta centrar la
temàtica del seu museu en alguna altra activitat que no sigui la
surera, tenint en compte que
aquest tema ja serà el predominant a Agullana.
• L'aportació d'Albanyà és molt
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L'estat actual de les obres de redifici del Museu del suro d'Agullana.

més senzilla, però no per això
menys valuosa. Segons ha explicat l'alealdessa. Rosa Grifé,
aquest múnidpi ha anat reimdnt
a través de,donacions de parti-

culars un petit museu que es
basa sobretot en la indústria del
carbó vegetal, la principal activi-;
t a t d'aquest municipi fins la
dècada dels 60.

El museu de l'exili de la Vajol
i el del vi d'Agullana -aquest
últim de propietat privada- complementaran aquesta ruta cultural.

Un article de la publicació «Bahia» feia al·lusió a un «prostíbul particular» del denunciant Editen un tríptic
sobre els estanyols
de Mas Margall
d'Avinyonet

Jutgen el director d'una revista de Roses per
injúries i calúmnies contra un regidor del PP
ALÍCIA MARTÍNEZ
Girona

El Jutjat del Penal número 2
de Girona va començar ahir el
judici contra Juan Pedró López,
veí de Roses i exdirector de la
revista Bahia, per injúries i
calúmnies contra el regidor del
PP a Roses, Fernando López. El
jutge, però, va ajornar la causa
per l'absència d'un testimoni que
va considerar «indispensable».
L'absent, José Luis del Río Al-

mirante, és el presumpte autor
d'un article on, sota el motiu
Garbancitus, s'al·ludia al regidor
del PP. L'escrit, publicat el 12 de
novembre de 1992 a l'apartat
d'«Avaluacions» de la revista
Bahia, donava u n suspens a
Garbancitus «per gilipolles. Hauries de dedicar-te més a la teva
dona i menys a xafardejar dels
altres.. Qualsevol dia es descobrirà el teu prostíbul personal i
serà pitjor que el Club 2000».
L'exdirector de la revista va

declarar ahir que l'autor de Igrtiçle va ser Del Río, que no havia
estat localitzat. Segons l'advocat
defensor, l'últim que se sabia del
presumpte autor de l'escrit és
que complia condemna a la presó
de Figueres per xm altre delicte.
Malgrat l'ajomament del judici, ahir es va fer la prova testífical durant la qual van declarar
dotze testimonis, dos dels quals
van ser declarats improcedents.
Entre els testimonis, hi havia el
regidor del PP, que va declarar
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que la revista va fer una campanya «contra la meva persona»
durant dos anys perquè va deixar d'anunciar-hi la seva empresa. López va assegurar que
aquests escrits havien perjudicat
molt la seva famflia i havia provocat la separació de la seva
dona.
La resta de testimonis, la
majoria veïns de Roses, van
declarar que tothom sabia que el
motiu Garbancitus es referia al
regidor del PP.
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Avinyonet de Puigventós.- El
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat ha editat un
tríptic informatiu amb la finalitat de promoure els estanyols
de Mas Margall d'Avinyonet de
Puigventós, ubicats en una
superfície d'imes vint hectàrees.
Els estanyols estan en una antiga gravera restaurada com a
espai natural i que conté tres
petits estanys, una salzeda,
comunitats d'herbassars humits i jonqueres i una zona de
pastura seca. Amb el tríptic, el
Departament de Medi Ambient
vol donar a conèixer aquest
espai, que disposa d'un ampli
aparcament i una petita àrea
de picnic.

Faran l'ampliació i
reforma del Centre
Social Sant Vicenç
de Vilamalla
R.D.D.

it-

'\

.

•

XAVI FÀBREGA

S'obre el Congrés d'infermeria de Figueres
Figueres.- El delegat Territorial de Sanitat de la Generalitat,
Josep Maria Padrosa, va inaugurar ahir al teatre El Jardí de Figueres el 20è Congrés nacional d'infermeria urològica que ha estat organitzat per l'Associació Espanyola d'infermeria i el Servei d'Urologia
de l'Hospital de Figueres. El Congrés que durarà fins dissabte va
començar ahir amb una conferència sobre el rol professional en les
cures de la infermeria urològica del present i del futur. Durant
aquests quatre dies diversos experts impartiran una sèrie de xerrades sobre aquesta especialitat de la medicina. Durant la inauguració,
Josep Maria Padrosa va destacar la volimtat de mantenir i mUlorar
un sistema sanitari púbhc,viniversal i equitatiu.
'

Vilamalla.- L'Ajuntament de
Vüamallava va aprovar el projecte d'ampliació i reforma del
Centre Social de Sant Vicenç.
L'obra, inclosa dins el Pla Específic de la Diputació, compta
amb un pressupost de 25 milions. El projecte consistirà en la
remodelació interna de l'edifici,
amb una amphació base de la
sala i el bar, que veurà augmentat el seu volum fins a 200
XAVI FÀBREGA
metres quadrats, La remodelació dèl Centre preveu arMifas vol millor accessibilitat a Figueres
ranjar les voreres externes per
tal d'anivellar laccés a l'edifici.
Figueres.- L'Associació de Mifas a l'Alt Empordà juntament amb
Amnistia Internacional i el Grup d'Empordanesos i Empordaneses
Segons l'alcalde, Joan
per la Solidaritat van protestar ahir contra la manca de locals adapCaball, el projecte afavorirà als
tats als minusvàlids a la ciutat de Figueres. L'acte va tenir Uoc a les
habitants de Vilamalla perquè
escales de l'entrada del Casino Menestral, que acuU aquests dies una
«es guanya espai per donar
exposició sobre la situació dels refugiats. Durant la protesta es va Uecabuda a la gent que assisteix a
gir un m^anifest titulat Les rodes no pugen escales. Tenim dret als
les diverses activitats que es
actes culturals que va incidir sobre la inaccessibilitat dels minusvàpreparen al poble». Per altra
l·Lds a l'ensenyament, l'esport, el treball i el Ueure a causa de les bare- banda, el consistori executarà
reres arqtdtectòniques. Els manifestants denuncien la poca predispola construcció dels vestidors del
sició de les administracions per solventar aquesta situació.
poHesportiu municipal;
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