10 Comarques

DISSABTE, 5 DE GENER DE 2002 Diari de Girona

REPSOL NO POT SUBMINISTRAR LES EMPRESES DE GIRONA PERQUÈ LA DEMANDA S'HA DESBORDADA! DARRERAMENT

El caos en la provisió del gas afecta
totes les distribuïdores gironines
Els problemes van començar coincidint amb les festes de Nadal i les baixes temperatures
GIRONA

D El caos que viu el sector del subministrament del gas és generalitzat a les comarques gironines perquè afecta totes les empreses de
la demarcació que proveeixen
aquest servei. Aquesta és la primera vegada a Girona que s'arriba a la situació de no poder subministrar gas perquè la demanda
ha saturat la capacitat de respondre, segons expliquen els responsables d'algunes de les empreses
que Repsol té a les comarques gironines per repartir les comandes.
En els darrers dies són molts els
municipis i les comunitats de veïns
gironines que han denunciat que
han passat moltes hores sense gas.
Aquest fet ha comportat que alguns ciutadans no hagin pogut utilitzar ni les calefaccions, ni tenir
aigua calenta i, que fins i tot, no
s'hagi pogut cuinar.
Un dels responsables de les empreses subministradores que té
Repsol a Girona, Rarsa Llambilles,
explicava ahir que han rebut moltes queixes i han tingut molts problemes. Lamentava, a més, que
s'hagi arribat a aquesta situació
però assenyalava que les empreses
que reparteixen el gas es veuen impossibilitades perquè Repsol no
dóna a l'abast a proveir-les.
El responsable de l'empresa destacava .també que els problemes
importants amb el subministrament de gas són d'ara fa uns quinze dies. Amb les primeres nevades
i la baixada de les temperatures
la situació no va ser tan caòtica

ERC vol que s'aturin
les obres d'un tram a
l'eix Vic-Olot fins que
la UE es pronunciï
G GIRONA- ERC proposa que s'a-

turin les obres d'un tram de l'eix
Vic-Olot fins que es pronunciï
la Unió Europea. ERC ha demanat a través d'una proposició no de llei al Parlament que
s'estableixi una moratòria del
projecte constructiu del tram
de Torelló a la Vall d'en Bas de
l'eix Vic (Osona)-Olot (Garrotxa) mentre la Comissió Europea no es pronunciï sobre la
proposta d'espais per a la Xarxa Natura 2000 a la regió mediterrània.
El tram afecta l'espai natural inclòs en el PEIN de les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, que
està contemplat dins la proposta
d'espais que han de formar part
de la Xarxa Natura 2000 en la
regió mediterrània. iNTRA/DdeG

Els vehicles
matriculats al gener
del 199a a Girona
han de passar la ITV

Portbou. Veïns del municipi de l'Alt Empordà van estar dos dies sense rebre provisions de gas,

com la que es viu actualment perquè la majoria de dipòsits estaven plens en previsió de la fred.
El caos va arribar per les festes de
Nadal, segons explica el responsable de Rarsa Llambilles, amb les
temperatures encara molt baixes,
els dipòsits de gas de les comarques gironines es van anar buidant
coincidint amb els dies festius i,
per tant, en molts casos no es van
recarregar.
«No hi ha gas i nosaltres no po-

dem fer res més» lamentaven des de subministrament de gas han
d'aquesta distribuïdora ahir. Les augmentat de forma espectacular
empreses que s'encarreguen de per les baixes temperatures i les
proveir els dipòsits i les bombones , empreses distribuïdores no han
de gas de Repsol tenen un meca- pogut donar resposta a les conisme de treball que consisteix en mandes tot i que han dirigit els
revisar el nivell de gas emmagat- encàrrecs pertinents a Repsol. Dizemat en diversos períodes i des- versos municipis i comunitats de
prés de les visites fan les coman- propietaris de la Garrotxa, l'Alt
des a la planta que Repsol té a Empordà, el Gironès i la Selva han
Montornès del Vallès. El caos en el denunciat aquests dies la manca
subministre a les comarques de Gi- de gas que poc a poc els ha anat
rona ha arribat perquè les peticions arribant.

LA PETICIÓ TE EL SEU ORIGEN EN L'OPOSICIO D'AGULLANA I LA JONQUERA

o GIRONA- Els vehicles de turisme matriculats al gener de 1998
hauran de passar la seva primera ITV (Inspecció Tècnica
de Vehicles) abans de complir
el quart any de matriculació, en
el transcurs d'aquèst mes de gener. Segons l'Associació Espanyola d'Entitats de Col laboradores de l'Administració en
la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV) les matrícules de turismes sotmeses obligatòriament a aquesta revisió
és la següent pels vehicles matriculats a les comarques gironines: GI-5383- BG i GI-74958 G . EFE/DdeG

ES CONSTRUIRÀ UN NOU EDIFICI PER ALS JUTJATS D'OLOT

El PSOE demana eliminar la revisió El PPC fa incloure en els
pressupostos uns quinze
anual de les fites frontereres
projectes per a Girona
DdeG
GIRONA

D El grup parlamentari socialista
del Congrés dels Diputats ha presentat una proposició no de llei on
demana que es suprimeixi l'obligatorietat de revisar anualment els
indicadors que assenyalen la frontera francoespanyola, actuació que
es realitza des de fa 347 anys .
Aquesta petició té l'origen en la decisió dels ajuntaments de la Jonquera i Agullana de no assumir el
cost i les tasques de revisió i manteniment d'aquests indicadors.
Aquest acord va ser recorregut pels
serveis jurídics de l'Estat davant
del Tribunal Superior de Justícia.
L'obligatorietat de revisar les fites frontereres es va establir el 1659
en el Tractat dels Pirineus, després
d'un llarg conflicte bèl·lic entre els
dos països. Els socialistes consideren que aquest sistema de control de les fronteres ha quedat àmpliament superat per l'ús de noves
tecnologies. Així, la nova cartografia, més precisa, i els sistemes
de GPS de localització permeten

Y LES CLAUS
OPOSICIÓ A L'ALT EMPORDÀ. E l s

TRACTAT

ajuntaments de la Jonquera i
Agullana van'acordar no. assumir el cost i les tasques de
revisió i manteniment dels indicadors. Aquest acord va ser
recorregut pels serveis jurídics
de l'Estat.

L'obligatorietat de revisar les
fites frontereres es va establir
el 1659 en" el Tractat dels Pirineus, després d'un llarg conflicte bèl·lic entre els dos països. Fa, doncs, més de 300 anys
que es realitza.

fixar tot tipus de coordenades territorials amb exactitud i fan inecessaris els indicadors.
A més, el PSOE recorda que els
tractats comunitaris aprovats en
els darrers deu anys s'orienten cap
a la construcció d'una Unió Europea sense fronteres interiors i
que asseguri la lliure circulació
de persones, mercaderies,' serveis
i capitals, amb l'objectiu d'assegurar un espai de llibertat, seguretat i justícia que no necessita de
mètodes anacrònics de senyalització com els indicadors fronterers.
L'Estat va presentar un recurs
contenciós administratiu davant
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Mont-Ferrant. Per l'Alt Empordà,
el PPC va posar de manifest que
s'havia inclòs l'alberg per la joD El Partit Popular de Catalunya ventut a Figueres, l'endegament de
assegura que almenys una quin- la riera Regatim a Vilamalla, mizena de projectes previstos en llores als accessos a Vilabertran, la
els pressupostos de la Genera- rehabilitació de l'edifici el Centre
litat per al 2002 han estat in- a Castelló i l'acondicionament dels
corporats a petició del PPC. Per carrers Eixample Sant Miquel en
la presidenta del partit a Giro- la seva primera fase, a Colera.
na, Alícia Sànchez Camacho,
A la Garrotxa, el PPC destaca
' destaca l'augment de subven- la construcció del nou edifici dels
cions per a col·lectius de per- jutjats d'Olot i d'un centre de dia
sones amb discapacitats, i les per a gent gran i la rehabilitació de
esmenes relacionades amb l'antiga estació de Girona a Olot,
l'electricitat i la pesca a través tots dos a Sant Feliu de Pallaròls.
de les quals el Govern presen- Al Baix Empordà, i en concret a
tarà un pla d'actuació per mi- ,Sant Feliu de Guíxols, els pressullorar les instal·lacions elèctri- postos preveuen la signatura d'un
ques de tots els habitatges ca- conveni entra la Generalitat i
talans i es garanteix als l'Ajuntament per a la construcarmadors el pagament de les ve- ció de pisos tutelats.
des biològiques.
La presidenta del PPC a Girona,
Per comarques, el PPC va Alícia Sànchez Camacho, i la sedestacar ahir la redacció del cretària general, Concepció Veray,
projecte de la nova escola de van presentar les inversions on
primària a Can Borrell de Bla- també s'inclou l'ajut per la consnes -Selva- i la canalització i trucció de la nova residència de
urbanització de la riera de Mifas a Girona
CT.T.

DELS

PIRINEUS.

del Tribunal Superior de Justícia
contra els ajuntaments de l'Alt Empordà per negar-se a participar en
la revisió de les fites que es fa cada
any. Els dos ajuntaments van decidir a la vegada presenar un recurs conjuntament mantenint la
seva postura. Els dos consideren
que és competència del govern la
revisió de les mugues frontereres.
Els fets es remunten a ara fa dos
anys quan la Jonquera va aprovar
una moció d'ERC que demanava
als ministeris d'Afers Exteriors de
l'Estat i de França i a la Unió Europea que s'anul·lés la revisió. Agullana va aprovar-ho poc després.

