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ACUSA PERXAS DE NO CONÈIXER LA REALITAT MUNICIPAL

L'alcalde de Figueres
fa una crida ala
unitat municipal en
el projecte del TAV
ALÍCIA MARTÍNEZ
FIGUERES

D L'alcalde de Figueres, Joan Armangué (PSC), ha fet una crida a
la unitat de tots els grups municipals en el projecte del Tren d'Alta Velociat (TAV) perquè «hi ha un
ampli consens a nivell de ciutat i
la voluntat que aquest consens
continuï». Segons Armangué, el
TAV «no ha de ser una batalla» i
el treball entre els diferents grups
ha de ser coordinat.
L'alcalde de Figueres ha recordat que el mes de juny tots els grups
municipals, excepte el Grup Mixt
(Euia), van votar a favor de la proposta d'un traçat per l'est de la ciutat, paral·lel al cinturó de ronda de
la N-Il, que unís la línia convencional amb la línia d'alta velocitat a través d'una estació de mercaderies a Vilatenim, on es crearia
una gran àrea de serveis de transport. Aquesta proposta també està
avalada per la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat.
Ara, l'Ajuntament de Figueres
està a l'espera que surti a exposició pública l'estudi informatiu del

projecte del TAV de Barcelona a
la Jonquera tot i que encara no se
sap si inclourà el traçat proposat
per Figueres. El grup mimicipal de
CiU, a l'oposició, considera que
aquesta proposta ha arribat massa tard i ha criticat l'equip de govern per no impUcar-se en el projecte, que considera una oportu, nitat única per revitalitzar la ciutat.
Armangué ha rebutjat aquestes
crítiques assegurant que a Figueres «mai s'havia treballat tant en
estructures ferroviàries com en els
últims tres anys».

m

Traçat est. El traçat del TAV suposarà la desaparició de tots els passos a nivell de la ciutat

Atac directe a Perxas

Tot i la crida a la unitat municipal, l'equip de govern, format pel
PSC i ERC, ha acusat CiU d'estar
instal·lat en la cultura de l'oposició permanent, pròpia dels grups
minoritaris». L'equip de govern ha
atacat directament la regidora convergent Maria Àngels Perxas afirmant que «en les seves intervencions demostra l'escàs coneixement que té de la realitat
municipal, com a conseqüència del
poc treball que ha desenvolupat en
el present mandat».
PSC i ERC també neguen que
s'hagi requalificat a sòl programat

els terrenys que podrien estar afectats pel traçat del TAV, tal com va
assenyalar el portaveu convergent
Norbert Font. Segons l'equip de
govern, els terrenys de Vilatenim
on. s'hauria d'ubicar l'estació del
TAV encara estan classificats com
a no urbanitzables.
D'altra banda, l'alcalde de Figueres ha anunciat una reunió per
a mitjan d'aquest mes entre les ciutats catalanes i franceses que reivindiquen el TAV per l'any 2004
durant la qual s'elaborarà un document adreçat als respectius governs.

PRETÉN GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL CONGRES

FIGUERES

D La gent grande Catalunya participarà a més de 50 trobades postcongressuals per tal<ie garantir el
seguiment de les conclusions del
tercer Congrés nacional de la gent
gran, que es va celebrar el mes
de maig passat. Una d'aquestes
trobades postcongressuals se celebrarà avui a Figueres i comptarà
amb la presència del delegat territorial de Benestar Social a Girona, Joaquim de Toca.
Difondre el manifest aprovat
pel tercer Congrés nacional de la

• I^ regidora Maria Àngels Perxas ha rebut per tots costats. Pel
que fa al tema de l'augment de
les ordenances fiscals, l'equip
de govern assegura que Perxas
«falta a la veritat quan diu que
no hem intentat dialogar». Segons PSC i ERC, es van fer quatre convocatòries per acordar
la puja entre tots els grups i Perxas només va assistir a dues

d'aquestes reunions sense aportar cap proposta alternativa. Segons PSC i ERC, en votar en
contra de l'augment del 2% de
les taxes -la inflació prevista
per l'any vinent- «s'instal·len
en la demagògia preelectoral»
i recorden que l'actual govern
va heretar una «situació econòmica desastrosa» firuit de dotze anys de govern de CiU.

XAVI FÀBREGA

Figueres acull una trobada
de gent gran després del
tercer Congrés nacional
DdeG

L^herència de CiU

gent gran serà un dels objectius
d'aquesta trobada postcongressual a Figueres, que, a més, intentarà recollir les aportacions,
suggeriments i propostes d'acció per a la Comissió permanent
d'intercongressos de tots aquells
que hi vulguin participar. Aquesta trobada està organitzada per la
direcció general d'Acció Cívica
del Departament de Benestar Social, seguint la línia de participació i col·laboració amb la gent
gran, i tindrà lloc al Casal de la
Gent Gran del carrer Empordà de
Figueres, a partir de les cinc de
la tarda.

FIGUERES

PREMI MUSICAL

Cinc famílies que van
acollir nens sahrauís, a la
festa pel referèndum

Els Amics del Museu Dalí
volen posar música als
gegants de Dalí i Gala

D Cinc famíUes de Figueres que
fa dos anys van acollir nens sahrauís participaran diumenge
vinent a la festa que obrirà la
campanya pel referèndum del
Sàhara i que se celebrarà a l'Estació del Nord de Barcelona
amb l'assistència de la cantautora Marina Rossell i els actors
Enric Majó i Jordi Dauder. La
trobada, a la qual assistiran fa-

D L'Associació dels Amics del
Museu Dalí han convocat un
concurs per dotar de música
pròpia els gegants de Dalí i Gala.
El Premi de Música Amics del
Museu Dalí és obert a tots els
autors de composicions tradicionals que podran presentar
dos treballs com a màxim. El
guanyador del concurs es donarà a conèixer durant les Fires
i Festes de la Santa Creu de Figueres i rebrà un premi de
200.000 pessetes. Les composicions que es presentin al concurs han d'estar escrites per a
una o més veus i per a un grup
de grallers. La composició
guanyadora serà interpretada
per la Colla Gegantera de Figueres.

Nens sahrauís a Figueres.

mílies acollidores de tot Catalunya, està organitzada per El Terrat
i servirà per recollir fons per a vehicles.

BÀSQUET

El CB Mifas Esplais manté el tercer lloc a la lliga catalana
D El CB Mifas Esplais manté el tercer lloc en la lliga catalana de
bàsquet en cadira de rodes després de la quarta jornada tot i que va
perdre per un sol punt contra el CEI Guttmann. El màxim anotador va ser C.Bermúdez, amb 12 punts. El proper partit tindrà lloc
diumenge al pavelló de Castelló d'Empúries a les 12 del migdia.

SUZUKI PRESENTA EL PRIMER TOT TURISME
NOU
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Per fi existeix un cotxe àgil, segur i molt confortable per desplaçar-se per la ciutat. I a la vegada,
un 4x4 dur i resistent, capaç de superar qualsevol obstacle sobre la terra. Suzuky Jimny ha creat
una nova categoria en el món de l'automòbil: el Tot Turisme. Motor d'alumini. 16 vàlvules. 80 cv.
Doble airbag. Aire condicionat. Tancament centralitzat. Aixecavidres elèctrics. Reglatge elèctric
de llums i retrovisors. Tot de sèrie per 2.200.000 ptes. (*)

ESTEVE BUNCH, S.A.
Ctra. N II, km. 710,5. Tel. 972 47 62 00
Fornells de la Selvp. GIRONA
Plaça Europa, 18. Tel. 972 67 52 35
Figueres. GIRONA

(") P.V.P. recomanat. Imposi de matriculació, IVA i transport inclosos. Per
o península i les Balears. No inclou Plan Prever.
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PRATS SALA, S.A.

AUTOTALLER EMIU BOSCH, S.L.

GARATGE BOSCH, S.C.

RIAUTO, SA.

Àlvarez de Castro, 225. Tel. 972 57 23 32
Banyoles. GIRONA

Encreuament Ctra. Platja d'Aro, s/n - Tel. 972 83 70 23
Sta. CrisKna d'Aro. GIRONA .

Compositor Toldrà, 15. Tel. 972 27 07 37
Olot. GIRONA

Ctra. de Ribes, km 108. Tel. 972 70 04 21
Ripoll. GIRONA
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