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Descongestionaria el trànsit de la C-260

Els alcaldes volen la
millora de la carretera
de Roses a la Jonquera
CARLES ARBOLÍ
Roses/La Jonquera
Els alcaldes de municipis com
Roses, Palau-saverdera, Espolla,
Rabós, Sant Climent o Capmany
reclamen des de fa anys que es
millori la carretera interior que
enllaça el municipi rosinc amb
la carretera N-U, a l'alçada de la
Jonquera.
Aquesta obra no té de
moment cap projecte ni consignació pressupostària per part de
la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, tot i tractar-se d'una via alternativa a la conflictiva C-260 i que, sens dubte, contribuiria notablement a descongestionar la carretera entre
Figueres i Roses.
Des de l'Ajuntament de Roses
s'ha fet aquesta petició de forma
reiterada als consellers que hi
ha hagut en aquests darrers
anys al departament del govern
català, començant per Joaquim
Molins i acabant amb l'actual,
Pere Macias, sense que fins al
moment s'hagi rebut cap resposta positiva.
Aquesta carretera parteix de
Roses i passa per Palau-saverdera, Pau, Vilajïú^ i Garriguella.
Aquest primer tram és el que es
troba en millor condicions, mal-

grat que la calçada és molt
estreta i té alguns punts negres.
A partir de Garriguella, però,
la situació canvia radicalment i
el vial es converteix en u n a
carretera de tercera categoria,
amb deficiències a la calçada,
més estreta i amb molts revolts.
Rabós, Espolla, Sant Climent o
Capmany són alguns dels municipis que travessa abans d'anibar a l'enllaç amb la carretera
N-U, poc abans de la Jonquereu
Els alcaldes consideren que si
l'administradó catalana millorés
i arrangés la via, nombrosos
turistes que entren per la fiï)ntera es poàien dirigir a Roses per
aquesta ruta alternativa, aconseguint descongestionar la
carretera C-260, sobretot durant
els mesos d'estiu, on hi ha llargues retencions a les rotondes
que s'han construït recentment
a Empuriabrava i VHa-sacra.
Revitalització econòmica
Les reclamacions dels alcaldes no se centren només en la
millora de les comunicacions,
sinó en la revitalització econòmica de la major part d'aquestes
poblacions de l'interior de la
comarca de l'Alt Empordà.
«Si per aquí hi passessin
nombrosos tiuistes, seria habi-

Els cursos tenen validesa acadèmica

La Universitat Ambienta!
de Figueres tindrà més
de 150 alumnes inscrits
DANIEL FERRER
Figueres
La Universitat Ambiental
d'Estiu a Figueres, coorganitzada per la Institució Altempordanesa per l'Estudi i la Defensa de
la Natura (laeden) i l'Ajuntament de Figueres, ha sorprès
per l'alta participació d'inscrits.
Així, comptarà amb 150 alumnes, la majoria dels quals són
estudiants universitaris de biologia, geografia i medi ambient.
Aquests provenen de diferents
centres acadèmics de Girona,
Barcelona, Perpinyà i les illes
Balears.
No obstant això, un 25% dels
alumnes que prendran part en
aquests cursos univeraitaris són
tècnics de la Generalitat, d'ajuntaments i de consells comarcals.
Sobre això, el dinamitzador
socioambiental de la laeden,
Xavi Díaz, ha explicat que «no
són cursos específics, sinó de
temàtica general, i algunes persones no universitàries poden
estar-hi iateressades».
La iniciativa compta amb el
suport de la Universitat de Girona (UdG), que ha expedit certificats de participació per a tots els
alumnes que hi prendran part.
Segons Díaz, «la Universitat de
Girona ha mostrat vin alt interès
per aquests cursos d'estiu, i se'ls
ha fet com seus». Així, cadascun

dels 4 ciursos mediambientals
que s'impartiran a Figueres
tindrà una validesa acadèmica
de tres crèdits de lliure elecció.
El cap de premsa de la UdG,
Josep Maria Fonalleras, h a
explicat que la Universitat
Ambiental d'Estiu a Figueres
(UNAE) està en el marc dels
convenis que la UdG ha signat
amb diferents ciutats, com Olot i
Sant Feliu de Guíxols.
Tres crèdits universitaris
Els 4 cursos universitaris
—finançats bàsicament per la
Fimdació Territori i Paisatges,
que dirigeix l'exdirector del Parc
N a t u r a l dels Aiguamolls de
l'Empordà, Jordi Sargatal- es
donaran a les instal·lacions de la
fundació Clerch i Nicolau de
Figueres, i constaran amb una
part teòrica, una part pràctica i
una sortida de camp.
Cadascun d'aquests cursos
suposarà als estudiants 10 hores
de classe, i tindrà una validesa
de 3 crèdits de lliure conE^uradó. El dinamitzador sociocultural de la laeden ha explicat que
«els quatre cursos tindran un
nivell universitari, tot i que
seran tastos de diferents matèries». D'aquesta manera, «pretenem donar tin nivell assolible als
que no són estudiants i que sigui
prou alt per als universitaris».
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MARÇAL MOLAS

Els alcaldes consideren que si es
millorés la carretera s'acabarien els
problemes de trànsit.

tuàl que molts d'eUs s'aturessin
al nostre poble per visitar-lo,
comprar o fer algun àpat»,
comentava ahir el responsable
d'im establiment de Sant Climent Sescebes.
Mentrestant, als dos accessos
per aquesta carretera ja hi existeixen des de fa anys els corresponent rètols on s'animcia que
es pot anar a Roses -des de la
Jonquera- i a França -des de
Roses-. El que no es diu enlloc
és que es tracta d'un trajecte poc
recomanable per als conductors,
tal i com comproven cada dia els
més despistats.
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-Neguen manipulacions i interessos polítics

Les entitats aniran al ple
de Figueres per criticar
el regidor de Joventut
CARLES ARBOLÍ
Figueres
La dotzena d'entitats juvenils
de Figueres que han demanat la
dimissió del regidor de Joventut,
Josep Femàndez, assistirem al
proper ple, que se celebrarà a
finals d'aquest mes, per recriminar la gestió de Fernàndez i
demanar-li públicament el seu
cessament. Les entitats podran
intervenir en el ple, on Éegiran
un manifest contra les actuadons del regidor de Joventut, a
qui acusen d'enganys i presumptes irregularitats en la contractadó dels monitors dels casals.
La delegada de Mifas a l'Alt
Empordà, Maria Dolors Garda,
va criticar les declaracions de
Femàndez, on acusava al representant del Voluntariat Juveml
de Mifas, Quim Martínez, de
manipular les entitats. Garda va
dir que «ens ha tractat com si
fóssim una mena de partit polític» i va afegir que «no s'ha hagut
de manipiilar a ningú, ja que les
informadons que tenim ens han
estat facilitades per les entitats».
La delegada de Mifas va
manifestar que «no podem manipular una història que no és nostra» i considera que el regidor de
Joventut «vol desviar l'atenció
amb aquestes acusacions després de tot el despropòsit de la
contractació dels monitors pels
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Josep Fernàndez.

casals d'estiu». Garcia ha negat
interessos polítics darrere la
campanya contra Femàndez, a
qui va acusar de <<iugar a confondre la gent». Segons Gartía, les
declaracions del regidor on
defensava la seva gestió «no han
convençut a ningú». Garda també ha lamentat l'actitud d'alguns
regidors que, segons ella, «van
trucar al president de Mifas a
Girona per dir-li que estàvem
manipulant a ía resta d'entitats i
polititzant la delegadó de la nostra entitat a Figueres».

Les assocacíons de
Roses s'uneixen
per fer la primera
trobada conjunta
C.GÓMEZ

Roses.- L'associació cultural
Optimist de Roses està preparant la celebració de la primera
trobada d'entitats, que es farà
el dia 20 de setembre a la nova
r a m b l a que s'ha construït
damunt la riera Ginjolers. L'activitat compta amb el suport de
l'àrea de Culttura de l'Ajuntament, el regidor de la qual,
Ramon Pujol, ha valorat de forma molt positiva l'interès de les
diverses associacions per unirse i programar aquesta primera trobada.
La jornada està adreçada a
totes les entitats culturals,
infantils, juvenils i esportives
que existeixen a la localitat. En
aquest sentit, cada col·lectiu
instal·larà la seva parada en el
passeig. El president de l'associadó Optimist, Joan Juanola,
ha explicat que les parades
«serviran perquè cada entitat
pugui informar els ciutadans
sobre les activitats que desenvoluparan de cara a la propera
temporadeí».
J u a n o l a afegeix que per
muntar aquesta trobada s'ha
demanat a totes les entitats
participants que «redactin les
activitats que volen desenvolupar en uns fulletons i així es
podran repartir entre els visitants, que rebran tota la informació».
D'altra banda, Optimist ha
previst la celebració d'uh seguit
d'actes que serviran per cridar
l'atenció dels visitants.

