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Els consells comarcals tenen pendent
rinventari de camins que havia d'estar
fet fa un any, per manca de recursos
Els naturalistes el consideren bàsic per a una política de prevenció d'incendis efectiva
PURI ABARCA / Girona
• La majoria dels consells comarcals gironins no han iniciat encara
l'inventari de camins i pistes forestals que, segons la llei d'accés moSegons l'estudi de l'ANG,
només un consell comarcal, el de la Selva, ha realitzat l'inventari, però
compilat a mà sobre paper,
sense el suport de cap sistema d'informació geogràfic (SIG). Al Baix Empordà, el consell està realitzant l'inventari, amb un
SIG i cartografia digital.
Cap dels dos consells, però, té una data prevista per
a l'exposició pública de
l'inventari, pas imprescindible per a la seva aprovació. La resta de consells
no han iniciat l'inventari
i només el de la Garrotxa
té intenció de posar-s'hi
al llarg d'aquest any. La
llei establia la creació d'una comissió consultiva
—la data límit era el novembre del 98—, formada
per representants municipals, de les agrupacions de
defensa forestal, propietaris forestals i l'administració. Tots els consells l'han
creada, a excepció del de
la Cerdanya, però només
s'ha reunit, i encara un sol
cop, a la Selva, el Gironès
i la Garrotxa.
Pels naturalistes, la Generalitat no pot demanar
als consells comarcals que
facin una tasca com la de
l'inventari sense facilitar
els mitjans econòmics i tècnics suficients. «El risc
d'incendi creixent ha fet
d'aquesta regulació una
prioritat. La Generalitat

toritzat al medi, haurien d'haver finalitzat fa un any, a causa d'una
manca de recursos econòmics, segons es posa de manifest en un estudi
de l'Associació de Naturalistes de

Girona (ANG). Pels naturalistes,
l'inventari és bàsic per poder aplicar
«com cal» la llei, tant per prevenir
danys al medi per part dels vehicles
com per minimitzar el risc d'incendi.
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L'Ajuntament d'Olot posa a debat
públic el pla d'acció local
• Olot. L'Ajuntament d'Olot ha iniciat la fase de
debat públic del pla d'acció local (PAL), que preveu
el desenvolupament sostenible de la ciutat en el
marc dels postulats ambientals de l'Agenda 21.
El treball previ reaUtzat per l'empresa Minuartia
ha consistit en una diagnosi dels diversos camps
que poden afectar el medi ambient a partir d'una
enquesta ciutadana; la definició de la problemàtica
ambiental de la ciutat, i la formulació de propostes
de treball i de solucions. El consistori ha penjat
a Internet una pàgina web amb tota la informació
amb l'objectiu de fomentar el debat, que es concretarà en dues jornades, encara per determinar.
El govern local pretén aprovar el PAL a la tardor
i desenvolupar les accions que preveu al llarg
dels propers deu anys. / J.C.

L'Ajuntament de les Preses fa
públiques les concessions
reclamades per l'oposició
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Una de les pistes forestals que transcorren pel massís de les Gavarres. / MANEL LLADÓ

no pot, per un cantó, anar
tancant pistes a la desesperada a mig estiu i, per
l'altre, negar la inclusió
d'una partida pressupostària perquè els consells
comarcals puguin planificar tal com preveu la llei»,
afirma l'ANG, en un comunicat.
La llei d'accés motoritzat al medi va ser aprovada
pel Parlament el 1995,
però el reglament per desplegar la llei no va arribar
fins al 1998.

el contrapunt I PURI ABARCA

No hi ha vareta màgica
• Aprovar una llei que estableix una obligació tan
clara com el cas de l'inventari de camins, amb un
termini d'aplicació, però sense determinar res sobre
els recursos econòmics i tècnics per al seu compliment,
no sembla gaire operatiu. I més encara si els executors
han de ser els consells comarcals, uns oi^anismes
amb pressupostos gairebé íntegrament finalistes, és
a dir, sense possibilitat de gestió directa de la distribució
dels diners que els arriben. Els consells, com a part
de l'administració pública, tenen els seus deures, és
clar, però no'se'ls pot demanar que facin màgia.

• Les Preses. L'Ajuntament de les Preses ha posat
a disposició dels interessats una còpia de tots els
contractes i concessions signats amb entitats públiques i privades que gestionen equipaments municipals. L'alcalde, Daniel Terradellas, manté que
mai no n'havia volgut fer còpies per a l'oposició
perquè no es garantia la discreció dels documents,
però diu que sempre han pogut ser consultats
per tots els regidors. Es tracta de nou contractes
efectuats entre el 1994 i aquest any i afecten l'edifici
de l'estació, la casa de colònies, l'àrea recreativa
de Xenacs, el viver d'empreses, el parc Jet Gil,
el càmping Garrotxa, la concessió d'ús per a un
multicinema, el canvi del traçat d'un camí públic,
la cessió d'una parcel·la per a ús d'aparcament
a Cudélla, i el local polivalent per a ús de restaurant.
El grup independent l'havia acusat d'amagar aquesta informació. / J.C.

Volen crear un parc natural a les
Balears seguint el model del de la
Garrotxa
• Olot. El goyem de les illes Balears vol crear un
parc natural de 12.000 hectàrees a partir del model
de gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa. Ho va afirmar la consellera de
Medi Ambient balear. Margalida Roselló, en el
marc d'una visita al parc garrotxí. Roselló va voler
conèixer els detalls de la gestió econòmica i política
de l'espai protegit i seguir de prop el model per
a la creació del parc de les Balears. La consellera
va voler deixar clar que el nou espai protegit
és molt important per aconseguir un turisme de
qualitat./A.G.

Benestar Social enquesta els ajuntaments sobre
raccessibilitat per a disminuïts físics a les platges
NÚRIA ASTORCH / Girona
• El Departament de Benestar Social ha enviat una
enquesta als ajuntaments
dels municipis costaners
per conèixer les condicions
d'accessibilitat a les platges per a les persones amb
disminucions físiques. En
el qüestionari, es pregunta
sobre els aparcaments,
l'accés a la sorra i a l'aigua,
l'existència de cadires amfíbies, dutxes i vàters adap-

tats, entre altres coses.
Cada any per aquesta època, tant la delegació de Benestar Social com l'associació de minusvàUds Mifas reben múltiples peticions d'informació sobre
l'accessibilitat a les platges. Segons el delegat de
Benestar Social a Girona,
Josep Maria Soler, un cop
es disposi del diagnòstic,
des del departament es
farà als ajuntaments unes

recomanacions de millora.
El president de l'associació Mifas, Pere Tubert,
ha valorat positivament la
realització de l'enquesta,
però aposta per fer un pas
més i que la Generalitat
reclami als ajuntaments la
redacció dels plans d'accessibilitat del seu municipi, una acció prevista per
llei, però que ha tingut una
escassa aplicació.
Els requisits mínims
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que, segons Tubert, ha de
tenir una platja per ser accessible són: disposar d'aparcaments pròxims a la
platja, de rampes d'accés
fins a la sorra i de pasarel·les fixes o estores enrotllables fins a l'aigua. Mifas desconeix, però, quines
platges tenen actualment
aquestes condicions i únicament sap que a Roses,
Llafranc i l'Escala hi ha
cadires amfíbies.

>• Nova il·luminació a l'escultura de Mururoa
de Salt. Anit es va inaugurar la nova il·luminació
de l'espectacular conjunt escultòric que l'artista
Jordi Gispert va fer sobre les proves nuclears
a Mururoa, a la rotonda del Sitjar de Salt, al
passeig Marquès de Camps. L'Ajuntament ha invertit en els nous llums 1,7 milions. / E. PICAS

