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CONSTRUCCIÓ

MEDI AMBIENT

Els ecologistes critiquen la gestió del cap
de Creus i el qualifiquen de «parc virtual»
La làeden diu que 100 dies després de ser protegit s'hi cometen més irregularitats que abans
ROBERT CARMONA

I Figueres.— La Institució Alt-empordanesa per a l'Estüdi i Defensa de la Natura
(laeden) va fer ahir un balanç crític dels
primers cent dies del Parc Natural del Cap

de Creus. El president de l'entitat, Deli Saavedra, afirma que la protecció d'aquest espai
ha fet que hi hagi uiia sobreexplotació dè
l'entorn i que aquesta no s'ha vist compensada per una actuació de control de les

La laeden denuncia que les lets, dins el Parc Natural, amb
pressions del sector nàutic d'Em- el vistiplàu d'alguns ajuntapuriabrava han impedit que ments». La laeden també critica
aquest estiu existeixi cap tipus la «manca de vigilància» i que
d'ordenació o restricció perquè «l'única cosa que s'hagi tramitat
les barques no fondegin; que la per la via d'urgència sigui la conspesca il·legal d'arrossegament ha trucció de la dàrsena de Portarribat dins les reserves naturals Uigat, que dubtosament comi.que es fa pesca submarina in- pleix l'esperit de la llei de prodiscriminada fins i tot a la reserva tecció».
integral de s'Encalladora. La llisLa laeden reclama que es nota de greuges dels primers cent meni immediatament un direcdies del parc continua amb un tor i un equip gestor del parc
«augment espectacular en els da- —de moment només s'ha consrrers mesos'de l'extracció il·legal, tituït una junta rectora—, que
la captura indiscriminada de ma- es faci un consorci per dotar-lo
risc costaner i l'edificació de ba- ' d'infraestructures i pressupost i
rraques, que semblen petits xa- que s'avanci en la creació del

administracions. La pesca il·legal, la falta
de recursos i de.personal i la construcció
d'habitatges dins el parc són alguns dels
aspectes denunciats per la laeden, que qualifica el parc de «virtual o fantasma».

Parc Natural de. l'Empordà
—que englobi el Aiguamolls, el
Cap de Creus i l'Albera—. «Aquest seria el nostre parc temàtic», va dir Saavedra, que va criticar que en lloc d'invertir en
natura es plantegi la possibilitat
de fer un parc temàtic de 30.000
milions al castell de Figueres.
Per tot això, qualifica el parc
de «virtual, com si només fos
una pàgina web, ja que es condemna a la degradació si no hi
ha ni recursos ni personal». El
mateix qualificatiu utilitzen els
grups parlamentaris d'ERC, el
PSC i IC, els quals denuncien
«la paràüsi del govern».
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Deli Saavedra

MUNICIPAL

La meitat de les entitats juvenils de Figueres
exigeixen la dimissió del regidor de Joventut
ROBERT CARMONA

I Figueres?^ La meitat de les
24 entitats juvenils que integren
el Consell Municipal de Joventut
de Figueres han signat un manifest en què exigeixen la dimissió del regidor de Joventut
i Esports, Josep Fernàndez, al
quar acusen de mantenir una
«actitud prepotent,' antidemocràtica i de menyspreu» i d'utilitzar «les coaccions i les amenaces per imposar el seu criteri».
Dues decisions han fet esclatar

.les entitats. Una d!elles fa referència a la contractació de monitors del casal d'estiu, que els
joves figuerencs asseguren que
s'ha fet de forma «irregular» i
«imposant a dit el coordinador
i la resta del personal, utilitzant
la coacció; perquè si no acceptaven les seves condicions es contractava una empresa privada».
L'altra, la denuncia Mifas, que
després d'haver de pagar 200.000
pessetes per fer un concert al
pavelló d'esports diu que «ima
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empresa privada no va pagar ni
un durOj tot i que él regidor
s'havia compromès a aplicar-li
totes les taxes i preus públics».
En el darrer ple, el regidor
del grup mixt, Albert Blasco, ja
va demanar la dimissió de Fernàndez. Les entitats signants
—^Agrupament Escolta Sant Pere, Joves del Fòrum Cívic, JERC,
Escoltes Xiprers al Vent, Creu
Roja Joventut, Maulets, Ateneu
Republicà, Voluntariat Juvenil
Mifas, Esplais Parròquies de Fi-

gueres, laeden. Centre Excursionista Empordanès i Xibalvà—
diuen que no abandonaran el
Consell Municipal, «tot i les reiterades amenaces del regidor d&
dissoldre'l si no es fa el que vol».
Josep Fernàndez farà pública la
seva posició dimarts, però ahir
va dir que les acusacions, «par-,
teixen d'informacions que han
estat deformades o manipulades
per diverses persones d'algunes
entitats, per interessos partidistes o personals».

POLÍTICA

Presenten el pla de eolor de les El grup parlamentari del PP dóna
suport al grup municipal de Lloret
façanes del nucli històric de
en l'ordenança sobre l'alcohol
Castelló d'Empúries
En 2 aE^ s'han fet 40 rehahflitadons d'habitatges
R.C.

• Castelló d'Empúries.— L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va presentar dijous al vespre
l'estudi cromàtic del nucli.històric que es va encarregar fa sis
mesos a l'empresa de pintures
Procolor. Aquest, que serà aprovat en el proper ple municipal,
recull tota la gamma de colors
que es permetrà utilitzar a les
façanes dels habitatges del nudi
antic, i ha estat elaborat després
de fer cates als edificis més emblemàtics i comprovar quins eren
els tons més utilitzats antigament. La majoria de colors són
tonalitats grises, ocres i marrons,
però destaca un to blau cel que
havia estat força utilitzat a la
població i qúe encara es pot veure en algunes façanes, força malmeses.

Aquest estudi s'engloba en el
projecte de rehabilitació del nucU històric de Castelló i els resultats finals es van donar a conèixer' durant Tacte- de reconeixement que l'Ajuntament va
fer a un total de 40 particulars
que en els darrers dos anys han
restaurat la façana ^—des que
es van establir subvencions municipals per a aquest tipus d'o-,
b r e s ^ . «S'ha de reconèixer
aquest esforç i incentivar que
això continuï, perquè és tot un
èxit per a Castelló», va dir l'alcalde, Xavier Sanllehí. Després
de l'estiu es posaran en marxa
altres aspectes previstos en el
Pla Històric de Castelló, com
la reurbanització dels carrers
més cèntrics, col·locant-hi empedrats i instal·lant-hi una nova
xarxa d'enllumenat.
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Manté que la llei no resoldrà cap problema
SÒNIAGENOHER

I Girona.— El grup parlamentari del PP va donar ahir suport
al grup municipal del partit a
l'Ajuntament de Lloret pel que
fa a l'ordenança aprovada per
regular el consum i la venda d'alcohol, tot i haver presentat una
esmena a la totalitat contra la
llei que la regula. Després de
la polèmica dels darrers dies a
causa d'aquesta votació contradictòria, i de diverses declaracions del regidor Uoretenc en
aquest sentit, el diputat Daniel
Sirera va animar el grup a votar
a favor de tot allò que cregui
que pot beneficiar el poble. No
obstant això, Sirera va mantenir
que no servirà per solucionar
res. El regidor Uoretenc Santiago
Ontanón va manifestar el seu
interès per posar fi al problema

i va recordar que la solució més
eficaç hauria estat canviar la llei
d'horaris comercials. Ontaàón
també va qualificar la llei d'«ambigua i difícil de fer complir»,
i va posar en dubte que això
s'aconsegueixi. Per al grup parlamentari, la incapacitat de la
Generalitat de posar fi·e a la situació d'inseguretat ciutadana
no justifica la modificació d'una
llei que criminalitza la joventut
i que busca la reducció del consum d'alcohol per raons de seguretat pública. El PP, que demana diàleg entre els sectors
afectats, també critica que la llei
farà augmentar els accidents de
trànsit quan la gent vagi d'uns
pobles als altres a comprar alcohol, i reclama més prevenció,
educació i informació, i més sancions i controls d'alcoholèmia.

Un miler d'empreses es
beneficiaran d'un
conveni amb Enher per
abaratir costos elèctrics
M.C.

H Girona.— Prop d'un miler
d'empresaris afiliats a la Unió
d'Empresaris de la Construcció
(UEC) es beneficiaran d'un
conveni que ahir es va signar
amb Enher per abaratir costos
en l'electrificació' dels habitatges. El conveni s'aplicarà als
habitatges de confort elèctric i
als d'electrificació reduïda, i
preveu bonificacions i preus especials per a empresaris de la
construcció, que podran contractar els subministraments
elèctrics de les seves promocions d'habitatges a preus avantatjosos.
Segons van explicar ahir en
roda de premsa els responsables
d'Enher i de la UEC, aquest
conveni beneficia també la població, ja que «pot repercutir
en el cost final de l'habitatge
i comportar una reducció en
el preu».
Firis ara les sol·licituds que
feien els empresaris a Enher
es resolien a títol individual i
els pressupostos podien ser diferents en funció de determinades circumstàncies. Els costos
queden regulats ara per conveni
i això simplifica els tràmits i
farà que no hi hagi sorpreses
en els costos finals. «El promotor sabrà d'entrada quin és
el cost final de l'electrificació,
i això comportarà molts beneficis», van destacar els responsables d'Enher i de la Unió
d'Empresaris de la Construcció.
El conveni el van signar el
president de la UEC, Francesc
Sitjas, i el cap de distribució
comercial de Girona, Antoni Jerez, en un acte que es va celebrar a la seu de la Uiiió
d'Empresaris.
MUNICIPAL

EI padró municipal de
Roses.es podrà consultar
per ordinador
• Roses.— L'Ajuntament de
Roses, el de Merano (Itàlia)
i el d'Epidavros (Grècia) van
presentar ahir l'europrojecte Island, que ha permès desenvolupar diverses millores informàtiques, amb l'ajuda de la Unió
Europea. En aquest sentit. Roses ha elaborat un programa
infonnàtic que permet que des
de qualsevol punt del món i
a través de l'ordinador una per-.
sona que té una propietat a
Roses tingui coneixement immediat de qualsevol cosa que
l'afecti, contribucions especials,
impostos, etc, i fins i tot que
pugui consultar el darrer ban
d'alcaldia./EL PUNT

Els problemes de piotecdó
de la costa a debat, a Roses
I Roses.—^ La protecció de la
costa i l'autonomia local són
els temes que posa a debat l'Escola d'Estiu 98, que se celebra
des d'ahir a Roses. Les ponències, dins l'escola d'estiu de la
UdG, es clouran avui amb la
participació del director general
de Costes, Fernando Marín, i
6l director general d'Urbanisme,
Joan Antoni Solans. / EL PUNT

