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El parc tecnològic que impul$á la patronal
suposarà una inversió de 25.000 milions
Entre el 2004 i el 2 0 1 0 es procedirà a l'ocupació i crearan 1.500 llocs de treball
TEIABASTONS/.Girona
fa uns dos anys quan es va posar eh marxa
. • E l parc tecnològic que impulsa la patronal
el projecte. Segons l'avantprojecte que.ha definit finalment la patronal, el parc tindrà una
gironina FÒEG a l'Alt Empordà suposarà
una inversió de 25.000 milions de.pessetes, > superfície de 100 hectàrees i suposarà la creació de 1.500 llocs de treball directes i uns
més del,doble del que es va pressupostar

El director de la FOEG,
Joan Vigatà, i el consultor
contractat per la patronal
per tirar endavant el projecte de pare tecnològic,
Juli Portillo, van presentar
ahir el migdia el projecte
als representante de l'administració de l'Estat a Girona, i demà tenen previst
fer el.mateix amb els representants de la Generalitat.
Amb una posada en escena molt planificada, els
assistents van poder conèixer les grans xifres que
envolten el projecte. La
major part dels 25.000 milions de pessetes d'inversió
prevista correspondrà a les
empreses que s'instal·lin al
parc. La inversió pública,
un 25% del total, es destinarà principalment a infraestructures i serveis. En
una superfície de 100 hectàrees està previst que al
parc hi hagi, a més de les
empreses, una trentena de
serveis com ara un auditori,
servei de traducció, restauració, lloguer de cotxes,
pàrquing, policia, correus,
entitats financeres...
Vigatà va explicar que
entre els sectors econòmics.
que es vol atraure hi ha
la indústria agroalimentà• ria, el sector audiovisual,
energia i medi ambient,
electrònica, indústriaaéronàutica i de l'automoció,
i sanitat i salut. Del que
es tracta és que les empreses interessades," tant
estatals com/ internacionals, disposin d'un /espai

400 d'indirectes. Entre els sectors que es vòl
atraure hi ha l'agroalimentari, automoció,
electrònic, energètic i sanitari. La patronal
calcuía que el 25% de la inversió serà pública
i que el parc començarà a funcionar el 2004..

Vigatà, Almirall, Nadal, Casademont i Bonet, dimecres durant la firma de l'acord per coordinar els seus parcs tecnològic i científic. / udQ.

per a'la recerca i el desenvolupament, i j'aplicació de les noves tecnologies, que es consideren l'eix
central del parc.
Es calcula que quan estigui en funcionament, al
parc hi treballaran 1.500
persones, a les iquals s'han
d'afegir entre 300 i 400 llocs
de treball ..indirectes. Segons els terminis fixats, el
2002 es concretarà el projecte definitiu, entre él
2002 i el 2003 començaran
les actuacions per a la seva
construcció, i entre el 2004
i el 2010 es procedirà a
l'ocupació.

Enllestint l'emplaçament i els socis
T.B.

• El principal motiu pel qual el parc
tecnològic s'instal·larà a l'AJt Empordà
és que d'aquesta manera es podrà accedir als ajuts Feder de la U E . L a
patronal no vol concretar la zona perquè negocia dues poSsiblés sitíiacions,
una de.les quals és prop de Figueres.
Joan Vigatà va dir ahir que les empreses es trobaran una zona amb un
alt nivell de vida i amb els possibles
avantatges fiscals que es puguin negociar per a la seva instal·lació. Respecte dels socis, estan molt avançades
les converses perquè Telefónica es converteixi en soci tecnològic. Paral·le-

lament es negocia amb dues entitats
financeres corri a socis financers. • •
Vigatà va voler deixar clar que. el
parc tecnològic és coriípatible amb el
parc científic que promou la Universitat de Girona. I en aquesta línia va
recordaFTacord de col·laboració que
van firmar la setmana passada les dues
institucions. Es va mostrar optiriíista'
sobre el futur del projecte i va destacar "que el Ministeri de Ciència i Tecnologia ja ha atorgat un primer ajut de
31 milions. Per al seu projecte, la patronal FOEG ha seguit el model dels
parcs tecnològics del País Basc, Andalusia i Galícia.

I; agents socials gironins posen un marxa un
ambiciós pla dlnserdó laboral de grups amb dificultats
INTRA-ACN / Girona
• La UE ha donat llum
verd al projecte que aplega
tots els consells-comarcals
gironins i els agents socials
i econòmics, per tal de facilitar la inserció laboral
i social de persones amb
«dificultats afegides» per
accedir al món del treball.
El projecte aprovat, que
preveu adreçar-se en els
dos anys vinents a unes

2.000'persones a través de
33'programes diferents, té
un pressupost de 379 milions de pessetes. La meitat dels programes es finançaran per fons europeus i l'altra meitat es finançarà a través de les 33
entitats gironines implicades, que es constituiran en
í'ÀssociaciÓ les Comarques Gironines Emprenedores per la Igualtat.

El col·lectiu promotor
de l'Agrupació està constituït pels vuit consells comarcals, la Diputació,
agents socials del territori
(CCOO, UGT, Unió de
Pagesos i FOEG), les tres
cambres de comerç, les Federacions de Cooperatives
de Treball i Agràries de
Catalunya i- un conjunt
d'organitzacions que lluiten contra les discrimina-
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cions socials, com ara Creu
Roja,, Caritas, MIFAS,
Servei ,a Immigrants, Associació de Suport a la Dona, Fundació DRISSA i
Fundació Teresa Ferrer.^
El president de la Diputació, Carles Páramo, va
destacar ahir que el nivell
de riquesa de les comarques gironines és «acceptable», tot i que ha alertat
que en les societats benes-

tants hi ha el perill que
apareguin desigualtats i
bosses de marginació.
Segons els responsables
de la iniciativa, l'ocupació
a les comarques gironines
és «relativament bona»
però «selectiva», i afecta
especialment col·lectius
com ara les dones, els joves, els drogodèpendents,
els discapacitats,-' majors
de 40 anys o immigrants.

Presenten 160
al·legacions contra
la ronda de Ponent
de Sant Feliu
• Sant Feliu de Guíxols. El
període d'exposició pública del controvertit
projecte de la ronda de
Ponent de Sant Feliu de
Guíxols, que va finalitzar diyendres passat, ha
comportat que s'hagin
presentat 160 al·legacions contràries. El regidor d'Urbanisme,, Josep Amat (CiU), però,
valora molt positivament que «només»
s'hagi presentat aquest
nombre d'al·legacions,
cosa que, segons considera, només vol dir
que el conjunt de la població està a favor del
projecte. D'altra banda.
Amat adverteix que
s'està instrumentalitzant el projecte de la
ronda de Ponent per
desgastar l'equip dc govern, de CiUj amb una
arma política. «Moltes
entitats están sent instrumentalitzades. per
grups polítics que l'única cosa que volen és
fer oportunisme i atacar
el nostre grup», assenyala Amat. Les al·legacions critiquen, fonamentalment, l'amplada
del.vial, i l'impacte que
representa per a la ciutat; així com que es tracta d'una operació per
encobrir un creixement
urbanístic sense precedents per a una població
com Sant Feliu de
Guíxols./J.T.

Salvem Casteíl i
Salvem El Crit fan
modificar el camí
de ronda de Castell
• Palamós. El grups Salvem Castell i Salvem El
Crit han forçat, amb les
seves al·legacions, la modificació del projecte inicial del camí de ronda
de Castell, després que
consideressin que representava un notable impacte per a la zona, bàsicament per l'amplada
del camí, els murs de
contenció i la il·luminació. Tots dos grups han
forçat que es modifiqui
i redueixi l'amplada del
camí, que consideraven
excessiva, i també una
reducció dels murs de
contenció. Segons els
ecologistes, també s'han
forçat millores en la il·luminació, tot i que consideren que continua
sent excessiu per un
camí dè ronda. / J.T.

