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SUCCESSOS

Utilitzen runa d'una obra per
trencar un aparador de Girona
i robar-hi dos cops en deu dies
Els botiguers critiquen l'Ajuntament
SÍLVIA BARROSO

• Girona.— Els botiguers del carrer Argenteria de Girona estan
alarmats perquè un desconegut ha robat en una mateixa botiga
dos cops en, deu dies. El mètode, trencar un vidre de l'aparador
amb un tros de runa d'una obra pròxima. Els comerciants es queixen
que l'Ajuntament no faci retirar el contenidor amb les restes de
l'obra cada dia, tot i que van avisar del perill que hi havia. La
Policia Municipal ja té pistes sobre el presumpte autor, i l'està buscant.
Un desconegut va trencar ahir
a la matinada un vidre de la
botiga Savuka, al carrer Argenteria de Girona, i va robar gairebé tots els articles de bijuteria
que hi havia a l'aparador. L'amo
del negoci, Enric Maldonado,
calcula que se li van endur material per valor de 500.000 pessetes. És la segona vegada en
deu dies que li passa, i el mètode
utihtzat pel lladre també es repeteix: agafa un tros de runa

d'un contenidor d'una obra
pròxima i el llança contra el vidre
fins que hi fa un forat prou gran.
Maldonado ha denunciat els
robatoris, però també reclama
que l'Ajuntament elimini la possibilitat que l'incident es repeteixi.
Més botiguers del carrer s'afegeixen a la petició. A la llibreria
Geli, es queixen que van avisar
la Policia Municipal perquè fes
retirar el contenidor de runa i
no ho va fer. <Ja ho sabia, jo,

L'aparador de te botiga Savuka, al carrer Argenteria, i el tros de runa utilitzat per trencar-ne el vidre. Foto: SÍLVIA BARROSO.
que això passaria», deia un responsable de la Uibreria. «Enviaré
una carta de protesta a l'Ajuntament, perquè els cotxes bé que
els retiren», va avisar Maldonado.

' Segons el regidor de Via PúbUca, Josep Brugada, els promotors estan obligats a treure la runa
a final de setmana, i no pas cada
dia, i l'Ajuntament no ho pot fer.

A més, sosté'que la presumpta
autora dels robatoris és «una persona amb desequilibris mentals»
a la qual la Policia Mimicipal ja
segueix la pista.

MUNICIPAL

Aproven un pla per regular la
zona industrial de Cadaqués, que
durant 25 anys ha estat il·legal;
Costarà 100 müions, que pagaran els ençresaris
ROBERT CARMONA

• Cadaqués.— La zona industrial de Cadaqués es podrà legalitzar ara, després que han passat 25 anys des que s'hi va instal·lar la primera empresa. L'Ajuntament de la localitat va aprovar anit el pla parcial que afecta
aquesta zona, coneguda com el
pla de Sant Llorenç, i executarà
la urbanització directament, d'acord amb els propietaris afectats,
els quals no han aconseguit en
els darrers anys arribar a un
acord per tirar endavant el projecte. A la zona industrial de
Cadaqués, allunyada del nucU
urbà, hi ha una trentena d'indústries, i actualment només en
queden dues al centre del poble.
En tot aquest temps, les empreses han funcionat sense permisos i sense que la zona tingués
els serveis mínims —aigua, llum

i carrers urbanitzats.
«D'alguna manera, es podria
dir que se'ls ha deixat fer, perquè
s'ha entès que era im benefici
per al poble, i que les empreses
han passat anys molt difícils»,
va reconèixer ahir l'alcalde de
Cadaqués, Àngel Baró. «Arreglar-ho serà una tranquil·litat,
tant per als propietaris com per
nosaltres, perquè en la situació
que estan qualsevol problema podria haver estat molt gros», va
afegir Baró, que també va dir
que les converses per solucionar
la situació es van iniciar a principi
d'aquest mandat. En un termini
de quatre mesos es preveu que
s'haurà fet la parcel·lació de la
zona i s'hauran iniciat les obres.
Segons les previsions municipals,
els treballs tindran un cost d'uns
100 milions, que seran finançats
pels industrials.

SOCIETAT

Signen un conveni per la
redacció de la primera fase del
pla d'accessibilitat de Figueres
ELPUNT

• Figueres.— L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, i el Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal
(CIR) van signar ahir un conveni
per redactar la primera fase del
pla d'accessibilitat i d'eliminació
de les barreres arquitectòniques
de la ciutat. Aquest pla havia
d'estar redactat fa més de tres
anys, segons estableix una llei
I del Parlament de Catalunya.

L'Ajuntament
aportarà
2.600.000 pessetes per a la redacció del pla, que haurà d'estar"
finalitzat abans de mig any, i
aleshores encarà faltarà la segona fase. En els últims mesos,
els representants de Mifas Alt
Empordà s'han enfrontat durament als responsables municipals pel fet qiie diversos edificis
públics, principalment l'escola
d'adults Maria Verdaguer, no estan adaptats.
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EL MONTSENY
I a tnés: la màgia del naixement del riu Llobregat,
la calçotada com cali un retorn íntim a la ciutat de Perpinyà,
el silenci de la Vall d'Àger, tot sobre els animals en perill
d'extinció a Catalunya... I el Món Descobrir, les rutes,
el Calendari del paisatge, la Guia Pràctica Descobrir amb
els millors mercats d'encants de Catalunya, viatjar amb nens...

Descobrir El teu país com mai l'has vist

