COMARQUES

EL PUNT / Dimecres, 25 de novembre de 1998
MUNICIPAL

SOCIETAT

EUiA pregunta al ple
sobre el reglament
d'armament de la
polida local de Figueres

L'alcalde de Figueres treu «alarmisme» per
l'escassetat d'aigua al pantà de Boadella

j.p.

H Figueres.— El regidor d'Esquerra "Unida i Alternativa
(EUiA) de Figueres, adscrit al
grup mixt, ha plantejat diverses
preguntes sobre quatre temes diferents i una, proposta, perquè
siguin respostes en un ple municipal. Set de les qüestíons es
refereixen a l'aplicació del reglament d'armament de la policia local. Els altres temes que
planteja són sobre l'escola d'adults, el tractament administratiu que es dóna a les comunicacions efectuades a través del
correu electrònic a la pàgina web
de l'Ajuntament i sobre la possibilitat que els grups de l'oposició disposin d'un espai a la pàgina web. EUiA també ha proposat posar el nom de Margarida
Xirgu a l'espai i els jardins del
costat del teatre El Jardí. D'altra
banda, aquesta formació pohtica
ha estat la primera que ha completat la totalitat de la candidatura per a les eleccions municipals de l'any vinent. La número dos de la llista, que encapçala l'actual regidor Albert
Blasco, és la delegada local de
Mifas, Loh Garcia, mentre que
Joan Femàndez, Marta Martínez i Antoni Casademont completen els cinc primers llocs.

Armangué assegura que «n'hi ha de sobres» fins a l'octubre de l'any vinent
JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— L'aigua per al consum a Figueres i a les poblacions del cabal ecològic
del pantà de Boadella està garantida fins,
com a mínim, al mes .d'octubre de l'any
L'alcalde de Figueres ha volgut treure «dramatisme» a la si-.
tuació creada pel nivell mínim
històric que presenta l'embas.sament de Boadella —per sota
del 14, per cent de la seva capacitat—. També ha volgut desmentir que l'aigua que actualment subministra la xarxa municipal sigui de pitjor qualitat
que fa uns mesos, pel fet que
s'extreu de la part baixa del pantà. Alguns ciutadans relacionen
la qualitat de l'aigua actual amb
problemes intestinals o" grastroenteritis. «S'hi posa més clor
i, per tant, s'eliminen tots els
bacteris, de manera que és impossible que provoqui problemes de tipus víric», van comentar
els tècnics de l'empresa municipal Fisersa, que és la responsable, del servei. «Volem tranquil·litzar la població dient que
hi ha i hi haurà aigua i, a més,
que aquesta és bona, potable i
apta per a tot tipus de consum»,
va dir Joan Armangué.
El gerent de Fisersa, Jordi

vinent, segons van manifestar ahir l'alcalde
de la ciutat, Joan Armangué, i els responsables del servei municipal d'aigua. Si en
els pròxims dotze mesos plou de manera
que entre Maçanet de Cabrenys i Darnius

Agustí, ha explicat que aquest
ha estat un any hidrològic moh
sec, com ho demostra el fet que
des del mes d'octubre de l'any
passat fins al mes d'octubre d'a-

es poden recollir 100 litres per m^, el consum
estaria garantit fins a l'any 2001. Armangué
també va voler afegir que la qualitat de
l'aigua de la xarxa municipal és «excel·lent»
i no representa cap problema per al consum.

quest any van entrar al pantà
13.5 hectòmetres d'aigua, quan
la mitjana d'altres anys és de
69.6 hectòmetres. Aquest registre del 20 per cent menys també

Revisar els sistemes de reg
J.P.

• El sector que s'ha de mostrar
més preocupat pel nivell de l'embassament de Boadella són els
regants, ja que la primera mesura
que s'adoptarà a la primavera
si els nivells continuen sent
baixos serà una revisió dels sistemes de reg. De fet, en la situació actual és difícil que es
pugui fer el reg dels cereals, i
de l'ordi.
Els tècnics consideren que caldria buscar sistemes de reg alternatius als actuals —^predomina el reg per inundació— i que
es millorin els recursos perquè
no es perdi tanta aigua pels canals de reg. El gerent de Fisersa,
Jordi Agustí, va. expUcar que

l'empresa municipal ha començat a fer estudis per intentar reutüitzar l'aigua residual per al reg
o la neteja d'espais públics. Agustí també va esmentar el greuge
comparatiu que suposa el reg
del camp de golf de Peralada,
que extreu l'aigua del canal de
regants i, per tant, paga un preu
menor al fixat per al consum.
«L'activitat d'un camp de golf
no té res a veure amb els camps
agrícoles productius», va dir
Agustí, que en l'última comissió
de la Junta d'Aigües va plantejar
una revisió del cànon per als
camps de golf. També va apuntar
la necessitat que aquestes instal·lacions generin recursos propis de captació d'aigua.

representa un mínim històric. •
Primavera decisiva
L'alarma es dispararà a la primavera si durant tots aquests
mesos no ha plogut amb intensitat moderada. «Només que es
recullin 100 Utres per metre quadrat a la conca del pantà, que
és una quantitat molt factible,
se'n podria assegurar per al consum un any i mig més, a partir
de l'octubre de l'any vinent», va
explicar Agustí. Actualment, hi
ha 8,4 hectòmetres d'aigua al
pantà i d'aquests està previst consumir-ne 5,2 fins al mes d'abril
—2,5 per abastar la ciutat de
Figueres i 2,7 per al cabal ecològic, que dóna servei als regants
i als municipis de la costa—'•. «Encara en sobraran per afi·ontar
la temporada d'estiu», va dir
Agustí. Tot i així, els tècnics de
Fisersa ja han enllestit els estudis
per, donat el cas, obrir dos pous
a la zona de la Marca de l'Ham
per obtenir una provisió d'aigua
per a la xarxa municipal.

JUDICIAL

Declara un exalcalde de
Garriguella per una
querella de fa cpiatre artys

SOCIETAT

• Garriguella.— L'exalcalde de
Garriguella Adam Viusà (CiU),
que va ocupar el càrrec entre
el desembre de 1990 i el maig
de 1991, va ser citat a declarar
ahir pel jutjat d'instrucció número 5 de Figueres per una querella per presumpta malversació
de fons públics que va presentar
contra ell, fa quatre anys, l'Ajuntament que governava Josep
García —actualment a l'oposició—. García —que s'ha personal com a acusació particular—
acusa Viusà de desviar part d'un
crèdit de 3 milions, concedit per
la Diputació per fer obres al cementiri, per a altres despeses.
Viusà, que en el seu moment
va defensar la regularitat del procés, no va poder ser localitzat
ahir per aquest diari./EL PUNT

Creen a FAlt Empordà un programa per detectar
casos de maltractaments, abusos i carències infantils
ROBERT CARMONA

• Figueres.— El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha
creat un programa per poder
prevenir casos de maltractaments infantils, negligències per
part de pares, abusos i carències
en els nens de la comarca. El
primer pas ha estat fer un protocol de la manera com detectar
aquests casos i remetre'l a tots
els centres i professionals que
tinguin relació habitual amb
nens de 0 a 3 anys, com són
les llars d'infants, els centres

d'assessorament psicopedagògic, les àrees bàsiques de salut,
etc. «Él que es pretén és crear
una xarxa de treball que impliqui
tots els sectors i que faciliti la
detecció dels casos i poder prendre les mesures oportunes», argumenta la coordinadora de l'àrea de Serveis Socials del Consell
Comarcal, Rosa Guixé. .
L'elecció d'aquest segment
d'édat s'ha pres «perquè el que
es vol és prevenir i evitar que
e) problema que hi pugui haver
ara es converteixi en unasituació
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marginal i en uns desavantatges
socials que marcarien la vida d'aquesta persona», justifica el conseller de Joventut, Josep Fernàndez. Precisament, l'Alt Empordà és una de les comarques
gironines en què s'han detectat
més problemes d'aquest tipus,
segons Rosa Guixé, que ho atribueix «a la seva situació, prop
de la frontera, i al fet de tenir
una important població de pas.
relacionada també amb la costa». L'any passat es van detectar
a l'Alt Empordà 90 casos de mal-
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tractaments a menors, dada que
no inclou la ciutat de Figueres,
que té un programa de detecció
propi. «Si tinguéssim en compte
la capital de comarca, pràcticament es doblarien les xifres», diu
Guixé. El Consell també té registrats 37 casos de negligència
o abandó i 341 casos en què
els menors tenen problemes dè
relació amb altres persones.
La campanya de sensibilització s'ampliarà l'any vinent, incorporant-hi altres col·lectius
ciutadans. '
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