COMARQUES
El regidor de
Benestar Social de
Figueres replica les
crítiques de Mifas
MP.
Figueres.- El regidor de
Benestar Sodal a l'Ajuntament
de Figueres, Martí Sans, ha
negat les crítiques dutes a terme per la delegació de MinusvàUds Físics Associats (Mifas) a
l'Alt Empordà, que va fer públic un comunicat lamentant
r«escàs» ajut econòmic que rep
per part de rAjvintament de Figueres. Mifas es queixava perquè aquest any ha rebut una
assignació de només 150.000
pessetes per part del consistori
figuerenc que encapçala el
socialista Joan Armangué, una
quantitat que consideren «insuficient».
La portaveu de Mifas, Dolors Garcia, destacava en el comunicat que l'anterior consistori, governat per CiU, els donava 200.000 pessetes anuals, i
que en un principi els actuals
responsables municipals van
assegurar-los que els donarien
u n a subvenció anual de
300.000 pessetes.
Sans ha explicat que, si bé
és cert que aquest any Mifas
només ha rebut 150.000 pessetes, «ens vam comprometre
que, si a finals d'any hi ha romanent de tresoreria, els faríem u n a aportació complementària». A més, el regidor
figuerenc ha recordat que l'any
1995 l'aportació del consistori
figuerenc a Mifas va ser de
350.000 pessetes, la mateixa
quantitat que l'any 97.
Mifas també reclama la signatura d'im conveni entre l'Ajuntament de Figueres i l'entitat per tal d'ajudar-los econòmicament a habilitar el nou local
que han obert al carrer Nord.
En aquest sentit," Sans adverteix que abans de signar un
conveni cal arribar a vin acord
entre les dues parts, «i si Mifas
continua en la mateixa la línia
que ha mantingut fins ara,
pressionant i dient mitges veritats, no anirem bé».
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El ple de rAjuntament de Figueres va
donar, dilluns a la nit, un suport gairebé unànime a la proposta de desplaçar
la via del tren per la zona est i cons-

truir una estació a Watenim. Només el
regidor del grup Mht, Albert Blasco,
s'hi va oposar mentre que PSC, CiU,
ERC, PP i Fòrum hi van donar suport.

Ampli suport a la proposta
per desplaçar la via a Figueres
L'alcalde aconsegueix el vot favorable de tots els grups, excepte el Mixt

JORDI MESTRE

La proposta de l'Ajuntament significa la supressió dels passos a nivell.

CARLES ARBOLÍ
Figueres

El ple de l'Ajímtament de Figueres va aprovar un acord hisr
tòric que ha de significar el primer pas per suprimir els passos
a nivell i resoldre de forma definitiva la problemàtica de l'actual
traçat ferroviari pel centre de la
ciutat. La proposta va rebre el
vistiplau amb un consens gairebé unànime gràcies als vots a
favor de l'equip de govern del
PSC, CiU i ERC, a més del supont de l'oposició del PP i el Fò-

rum Cívic. Només el represen- ment Urbanístic de Figueres
tant del Grup Mixt en represen- (ADUF). La proposta aprovada
tació d'Esquerra Unida Alterna- pel consistori contempla u n
tiva (EUA), Albert Blasco, s'hi traçat ferroviari de les línies
va oposar.
convencional i d'alta velocitat
En aquest sentit, Blasco per l'est de la ciutat, paral·lel al
rebutja la construcció de la línia . cinturó de ronda, amb l'emplaçadel Tren d'Alta Velocitat (TAV) i ment de Testació al barri de
es mostra partidari d'utilitzar Vílatenim o en el punt més protrens pendulars a velocitats per possible al centre de la ciumoderades pel seu menor tat. Tanmateix, es proposa la
impacte ambiental.
construcció de la llargament
L'històric ple va ser seguit reclamada estació de mercadeper un nombrós públic, la major ries a la zona del Far-Vilamalla,
part del qual eran representants amb la creació d'xma gran àrea
de l'Associació pel Desenvolupa- de serveis al transport.

lOEV relaciona els
problemes d'aigua
a Figueres amb
els camps de golf
CA
Figueres.- El diputat d'ICels Verds (IC-EV) al Parlament
de Catalunya, Joan Boada, va
culpar ahir la Generahtat de
ser la responsable dels problemes de subministrament d'aigua que podria patir Figueres
passat l'estiu. Segons Boada, la
política hidràulica del govern
catídà fomenta la construcció
de camps de golf, que gasten
elevades quantitats d'aigua, en
perjudici de l'ús í ^ c o l a , indiostrial 0 particular.
A criteri d'IC-EV, la solució
a aquesta situació no passa per
demanar el transvassament del
Roine i Boada va recordar que
«són rius amb ecosistemes diferents i, a més, cal que la gent
sàpiga que el Roine refrigera
sis centrals nuclears». D'altra
banda, IC-EV també ha demanat que s'estableixi una tarifa
social en el subministrament
d'aigua potable a Figueres al
preu de 35,08 pessetes el metre
cúbic. Els beneficiaris podrien
ser persones majors de 65 anys
amb pocs recursos econòmics.

Més de sis-cents
escolars visiten
l'exposició sobre el
riu Muga a Castelló
Castelló d'Empúries.- Més
de sis-cents escolars de tota la
comarca han visitat l'exposició
sobre el riu Muga que ha tingut
Uoc a Castelló d'Empúries en el
marc de la campanya La Muga
Remuga, organitzada per l'entitat ecologista laeden i altres
institucions altempordaneses.
La mostra, amb el títol Els
Rius, l'Aigua i la Vida, pretenia il·lustrar la mainada d'entre set i nou anys sobre la realitat dels rius catalans i conscienciar-los de la necessitat de
mantenir-los nets.

Demanarà la seva dimissió en el proper ple

IC-EV acusa el regidor
d'Urbanisme de Palamós de
permetre activitats il·legals
PERE CARRERAS
Palamós

El regidor d'IC-EV a L'Ajuntament de Palamós, Francesc
Matés, demanarà la dimissió en
el proper ple del regidor d'Urbanisme, Lluís Puig, per no haver
actuat de manera contundent
contra Francesc lUescas, im empresari que, segons eU, reafitza
moviments de terres i fa presumptament usos del sòl no permesos en la legislació urbanística en uns terrenys al Mas GorgoU. Els véins propers al terreny
s'han queixat moltes vegades a
l'Ajuntament que Illescas fa
exti"accions de terra que ven posteriorment a petits constructors
0 que aprofita el terreny per abocar-hi petites runes sense permisos de l'Ajuntament.
També es queixen de la
presència constant dels camions
que «entre dotze i quinze vega-

des al dia passen per allà transportant sacs amb sorra, originen
pols i sorolls, fan inhabitables
les nostres finques», tal i com
apai-eix en una instància adreçada a l'Ajuntament.
L'empresari Francesc Illescas, en canvi, nega que fad extraccions de sorra i diu que la
compra a Mont-ras l'únic que fa
és deixar-la temporalment en
aquest terreny. Illescas afirma
que els camions només passen
de qimtre a cinc vegades al dia i
que no entén les queixes dels
veins quan eU ha estat sempre
disposat a fer millores en el conjunt de la urbanització.
L'Ajuntament està informat
d'aquest problema i fins i tot va
dictar un decret d'alcaldia el 23
de scítembre de 1997 ordenant a
l'empresari la paralització d'aquestes activitats i la petició de
permisos. Segons el decret, en
cas de passar dos mesos sense
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Els terrenys de Palamós on un empresari fa extraccions de terres il·legalment i perjudica els veïns.

els permisos, s'ordenaria la reposició dels terrenys i l'incompHment del decret es posaria en
coneixement de la justícia. L'empresari està al corrent d'aquest
document, però asegura que des

de l'Ajímtament U van comentar
que «mentre no hi hagués un
altre avís podia continuar fent
aquestes activitats». Segons el
regidor d'IC-EV, «l'Ajímtament
no ha fet res des que va comuni-

car aquest decret a l'empresari».
Per la seva banda, el regidor
d'Urbanisme h a explicat que
l'actuació està en tràmit de resolució i que l'expedient «no està
tancat ni bloquqat».

