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EL CONSELLER FELIP PUIG DEIXA CLAR QUE LA DECISIÓ FINAL DEPÈN DEL SEU DEPARTAMENT I ELD'INDÚSTRIA

Lextracció d^argila a Cornellà no
té l^autorització de Medi ambient
La conselleria avaluarà el pla de restauració de l'entorn abans de permetre fer la planta.
PIU TURON
BANYOLES

LES CLAUS
ú s PÚBLIC I INTERÈS SOCIAL.

n La Conselleria de Medi Ambient
no ha autoritzat la planta d'extracció d'argila que l'empresa Ceràmiques del Ter preveu habilitar en
üns terrenys de protecció paisatgística i forestal a Cornellà, tràmit
imprescindible per desenvolupar
el projecte.
L'abril passat, la comissió d'Urbanisme de Girona va aprovar concedir la llicència d'activitats a
aquesta empresa després que es
comprometés a invertir vint milions de pessetes en obres municipals. Aquesta decisió contradiu
una resolució de la mateixa comissió territorial d'Urbanisme
aprovada el maig de í 999, que va
desestimar modificar les normes
subsidiàries de Cornellà del Terri
-amb la finalitat de fer extraccions
de terres.
Responsabilitat compartida

El Conseller de Medi ambient,
Fehp Puig, va saber a través del delegat del seu departament a GironàTJosep Bou, que s'havia realitzat una tramitació urbanística per
revisar la qualificació d'aquests terrenys -situats al bosc de Ravós del

El canvi de postura d'Urbanisme i la concessió de la
llicència d'activitats s'ha justificat apel·lant a la utilitat pública i l'interès social de la pedrera projectada per Ceràmiques del Ter.
.
OBRES IMUNICIPALS. Un acord
estableix que, quan s'iniciï
l'activitat, l'empresa pagarà
la reformà de les escoles dè
' RavósT la meitat del projecte
de construcció d'una pista esportiva i contribuirà a la millora de camins municipals.
Terri-. Felip Puig va assenyalar que
la seva conselleria i la d'Indústria,
Comerç i Turisme compar.teixen
responsabilitats en aquest tema. Ja
que Medi Ambient ha d'aprovar el
programa de restauració de l'entorn i Indústria té la potestat per
autoritzar les activitats extractives.
El conseller de Medi Ambient va
explicar que s'està estudiant el prograipa de restauració i va assegurar qúe, «si s'acabés d'autoritzar»
-segons va matisar-, «serem molt

curosos en avaluar els impactes
ambientals i les propostes per a
la regeneració posterior».
Felip Puig va dir que la resolució final del seu departament es
farà pública en les properes setmanes. El conseller no va poder
garantir que Medi ambient concedeixi el permís per executar la
planta d'extracció d'argüa i va deixar dar que «de moment ho estem
estudiant», EI departa;ment de la
Generalitat que representa Puig

emetrà una valoració definitiva
quan disposi de tots els informes
pertinents i s'hagi avaluat el pro- •
grama de restauració. El conseller va concloure remarcant que
«ni estic posant en dubte ni estic
autoritzant, estic dient que estudiem el programa restauració» i va
afegir que «des de la delegació de
Medi Ambient i d'e la direcció general de Patrimoni Natural podrem emetre la nostra opinió ben
aviat».

Comarques

Banyoles demana a
Mifas que estableixi
on falten pàrquings
per a minusvàlids
D BANYOLES.- L'Ajuntament de
Banyoles ha demanat a l'organització adreçada a.persones
amb discapacitats físiques, Mifas, que estudiï en quins punts
de la població cal habilitar aparcaments reservats per a conductors amb minusvalies.
L'àlcalde de Banyoles, Pere.
Bosch -ERC-CUP-, va explicar
aquesta petició al ple arran d'un
prec del cap de llista de Convergència Municipal de Catalunya, Pere Lladó; Aquest va demanar a l'equip de govern la
instal·lació d'aparcaments per
a minusvàlids a la plaça Major'
i al carrer Doctor Fleming, P.T.V.

Porqueres aprova
la perllongadó
de la canalització
del rec Guèmol
D PORQUERES.- El ple municipal de
l'Ajuntament de Porqueres, al
Pla de l'Estany, ha aprovat la
perllongació de'la canalització
del rec Guèrnol. Aquest acord,
que està pendent de l'aprovació definitiva i es troba en ple
procés de presentació d'al·le-'
gacions, es refereix al projecte
d'obra que permetrà allargar la
conducció d'aquest rierol en un
tram que afecta el carrer Carreres Candi, odec
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Quan
el sentit comú
ja ho ha dit tot,
les emocions
prenen
la paraula.

Autopòdium,
Descobreixi tota remòció de l'Audi A4
a Autopòdiuhn, el concesfsionari oficial Audi
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