12 Comarques

DISSABTE, 10 DE FEBRER DE 2001

Diari d e Girona

ELS V O T S S O C I A L I S T E S S Ó N I N D I S P E N S A B L E S PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS TERMES DE PALAFRUGELL I BEGUR

Llenas veta el canvi de límits només
per portar la contrària a CiU i AMC
El PSC qualifica l'actitud de l'equip de govern «d'agressió constant cap a l'oposició»
ric Sufler (CiU), va qualificar la
postura del PSC de «rebequeria»
i va dir que aquesta actitud «no tenia cap mena d'explicació des del
punt de vista polític» i que «perjudicaria el futur de Begur i Palafrugell».

ORIOL PUIG
I PALAFRUGELL

D El grup socialista a l'Ajuntament
de Palafrugell vetarà la modificació dels límits dels termes municipals de Palafrugell i Begur, tot i
l'acord existent entre els equips de
govern dels dos municipis. El PSC
atribueix aquesta decisió, no a una
discrepància sobre aquesta proposta, sinó a la tensió del clima polític a Palafrugell i el tracte que rep
l'oposició.
La llei obliga a què un acord per
modificar els límits del terme municipal compti amb una majoria
qualificada de dos terços dels regidors de l'Ajuntament. Això significa que els vots favorables del
PSC a Palafrugell són indispensables per aprovar aquest acord. Joan
Llenas, portaveu del grup socialista, està disposat a fer valer la seva
posició de força en aquest tema, i
va assegurar que «no pensem donar suport a la iniciativa sinó millorar el tracte de l'equip de govern
cap a l'oposició».
Aquesta decisió contrasta amb
l'opinió del PSC sobre l'alteració
dels límits del terrne municipal.
Segons el mateix Llenas, «estem
d'acord amb la proposta que han
subscrit Begur i Palafrugell per
alterar els seus termes municipals
ja que pot solucionar problemes
històrics entre els dos municipis».
Llenas va explicar que el seu grup
no es nega a subscriure aquest
acord i deixa la porta oberta a
votar-hi de forma favorable «però
no en l'actual situació política». Segons el portaveu socialista, r«actitud actual de l'equip de govern és
d'una agressió constant cap a
l'oposició: se'ns limita l'accés a informació que tenim dret a consultar de manera que no podem
exercir les funcions que ens corresponen».
A més a més, Llenas va denunciar la instrumentalització de de la
revista municipal de Palafrugell

La festa del concurs
de dibuix de la polida
de Palafrugell
reuneix 350 nens
n PALAFRUGELL- La festa del concurs de dibuix «Palafrugell, els
nens i la Policia Local», celebrat
en motiu de la festa de la Pohcia Local del municipi celebrada el passat 4 de febrer va reunir 350 nens i nenes.
Els sotsinspector en cap d ela
Policia va agrair la presència
dels nens, alumnes de les escoles de Palafrugell i del col·legi
Torres i Jonama de Mont-ras,
i va destacar la gran qualitat dels
treballs presentats. Al mateix
temps també va lloar la tasca
dels monitors d'educació vial
per a la seva constància en el
treball envers aquest col·lectiu. En total es van entregar 18
premis a nens dels cursos entre
preescolar P-3 i sisè curs de
primària. MeG

Zones afectades

Joan Llenas. Portaveu del PSC a l'Ajuntameiil oc P.\\i\\·_i<\i
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EL CANVI EN LADJUDICACIÓ DE LAPARCAMENT

Reguant acusa Ml FAS
• Josep Maria Reguant, regidor
d'ACM i tinent d'alcalde a
l'Ajuntament de Palafrugell, va
acusar l'empresa Giroparc, societat instrumental de MIFAS
de deixar dos treballadors al carrer.
Segons Reguant, les acusacions de Pere Tubert cap a
l'Ajuntament no tenien cap sentit, i va acusar-lo de no posar a
l'atur dos dels treballadors que
treballaven al pàrquing ubicat a
Can Mario, de manera que han
per part de l'equip de govern com
una eina de «propaganda». «Actualment -afegia Llenas- la revista s'utilitza per desqualificar el PSC

quedat sense cap mena de cobertura.
Reguant es va comprometre
a que l'ajuntament de Palafrugell contractaria aquests dos treballadors per fer tasques relacionades amb els aparcaments.
D'aquesta manera se soluciona la situació laboral dels set treballadors de Giroparc al municipi. Dornier, nova concessionària de l'aparcament que
s'ubicarà a Can Mario, en contractarà quatre, i un es jubilarà.
i els seus regidors de forma personal, i quan els interessa també
els d'ERC».
L'alcalde de Palafrugell, Frede-

L'acord per alterar els termes
municipal presentat ahir pels alcaldes de Begur, Carles Arnau, i Palafrugell, Frederic Sufler, pretén regularitzar els límits dels dos municipis, que han provocat conflictes
en els últims anys.
D'aquesta manera, la Urbanització la Vessana (140.000 metres
quadrats), Aigua Xelida ((51.300
metres quadrats), el nucli d'Esclanyà i una part del sector Pivert
(163 metres quadrats), que actualment pertanyen a Palafrugell,
passen al municipi de Begur. A canvi, el paratge de les Brugueres
(199.879 metres quadrats de sòl no
urbanitzable) i una part del sector Pivert (1.415 metres quadrats)
es segreguen de Begur per integrarse a Palafrugell.
La incorporació d'aquests terrenys del sector Pivert de Palafrugell permetran al municipi ampliar la seva zona industrial i completar la circumval·lació de la
localitat.
El procés per aconseguir la modificació dels dos termes municipals és força complicat pels tràmits
legals que cal complir. Una vegada
assolit l'acord entre els dos equips
de govern, aquest ha de passar pels
plenaris dels dos consisitoris.
Aquest punt del procés es preveu
més que complicat a Palafrugell,
per l'oposició frontal dels socialistes, però no a Begur, on s'adopatarà l'acord per unanimitat.
Precisament l'alcalde de Begur,
Carles Arnau va reclamar que els
socialistes palafrugellencs «deixin
de fer la punyeta al seu propi poble, i de rebot perjudiquin també
el de Begur».

L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE RECOMANA A Q U E S T A POSSIBILITAT

El circuit projectat a Camprodon
es podria connectar amb el golf
I CAMPRODON

D L'estudi d'impacte ambiental que
incorpora el projecte de construcció d'una zona esportiva a la
Vall de Bolós (Camprodon), en
què es preveu la instal·lació d'un
circuit i zones per a motos de trial,
recomana l'ampliació d'aquesta
zona fins a l'actual camp de golf
del municipi.
Concretament, en l'estudi es diu
que «seria interessant l'ampliació
de la zona d'equipament esportiu que inclou l'actual camp de golf
amb la superfície de l'àrea de circulació per al lleure i l'esport de
Cal Nuassar, fins a la propera revisió del planejament urbanístic
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municipal».
Precisament, el grup socialista
de l'Ajuntament, que actualment
governa el municipi i ha tramitat
aquest projecte, es va oposar a diverses actuacions dels promotors
del camp de golf quan era a l'oposició. Els tribunals li van donar la
raó i ja ha iniciat els tràmits per
modificar algunes parts d'aquesta
instal·lació.
Pel que fa a l'actual projecte de
zona esportiva a la vall de Bolós,
que afectaria una part inclosa en
el Pla Especial d'Interès Natural,
recull una sèrie d'agressions al
medi natural (pols, fiïms, sorolls,
pèrdua de vegetació, vessament de
substàncies contaminants i generació de residus durant les obres.

etc), que es minimitzen en l'estudi d'impacte ambiental.
Segons les al·legacions presentades per una veïna afectada, Adela d'Alós, el projecte diu que les
activitats esportives previstes en
laftxturazona esportiva (entre elles
el motociclisme), es realitzaran
«igual en el medi natural i que per
això és millor l'alternativa de crear aquesta zona esportiva».
La principal discrepància entre
aquesta veïna i l'Ajuntament de
Camprodon, favorable a aquesta
iniciativa perquè reordenarà
aquesta zona verge, que només
preveu àrees de circulació i per al
lleure i l'esport amb caràcter temporal, i no definitiu com es despendria del projecte.

La reordenació
de Can Mario
• L'Ajuntament va presentar
ahir la reordenació definitiva de Can Mario, l'antiga seu
de la fàbrica Armstrong al
centre de Palafrugell. El tinent
d'alcalde Josep Maria Reguant va presentar als mitjans
de comunicació els últims
acords amb les parts afectades.
El consistori baixempordanès va arribar a un pacte
amb la promotora Raurich
Condal pel qual permuta una
part de Can Mario, on estava previst edificar quatre
plantes, per una part de l'antiga caserna de la Guàrdia Civü, que era de propietat municipal. En aquesta zona de
Can Mario, que dóna al carrer Begur, entre Can Ganxo i un supermercat, està previst construir-hi 1.000 metres
quadrats d'equipaments, en
un edifci noble d'una sola
planta.
Raurich Condal també ha
arribat a un acord amb l'ajuntament per adquirir la resta
dels terrenys de l'antiga caserna a un preu de 60.000 pessetes el metre quadrat.
D'aquesta manera, l'Ajuntament recupera 80 dels 90 milions del cost que va suposar
la compra d'aquest edifici i
encara conserva la Casa del
Tinent, amb la qual cosa es
genera una plusvàlua pel municipi. En l'altra part del solar de Can Mario de propitetat municipal s'hi ubicarà
el Museu del Suro, que, segons Reguant, «serà el més
important d'Europa».
D'altra banda la Fundació
Vila Casas, propietària de la
«L» de Can Mario, ja encarregat la tramitació del projecte pels museus de la Ciència i la Tècnica i el de la Fotografia.
Dornier gestionarà la zona
blava i s'encarregarà de la
construcció dels aparcaments
soterranis. D'altra banda,
l'Ajuntament rehabilitarà de
forma immediata la torre de
la Armstrong.

L'arxiu històric
comarcal del Ripollès
es podria inaugurar
el mes de maig
D RIPOLL- L'arxiu històric comarcal del Ripollès, situat a
l'edifici de l'Hospital Vell de Ripoll, podria ser inaugurat, si no
hi ha res de nou, el proper mes
de maig.
Actualment, l'obra està totalment acabada i s'està culminant els treballs per completar
l'equipament interior del centre. Així mateix, de cara a poder obrir el proper mes de maig,
la Generalitat preveu que el personal de l'arxiu històric comarcal s'incorpori a final del
mes que ve.
En aquest centre hi aniran a
parar l'arxiu municipal de
l'Ajuntament de Ripoll i també l'arxiu que fins ara hi ha al
museu etnogràfic, que l'Església ha cedit, JOAN SÀRRIA

