Diari de Girona DIMECRES, 31 DE MARÇ DE 2004

LA PROPIETAT ESTÀ A PROP DE LA CIUTADELLA, AL CARRER MIQUEL OLIVA PRAT, I S’HA ADQUIRIT AMB UNA PERMUTA A LES LLOSES

Roses obté una finca per construir
equipaments i habitatges protegits
ERC va criticar que el terreny municipal venut no se subhastés mitjançant un concurs públic
CONXI MOLONS

C. V.
ROSES

A Roses es preveu un edifici amb
habitatges de protecció oficial darrere la Ciutadella en una parcel·la
que han obtingut realitzant una
permuta amb el propietari. El canvi de finca ha suposat poder ampliar la propietat en aquell entorn
i ja es disposa de 1.600 m2 per
construir.
La finca adquirida es troba darrere la Ciutadella al carrer Miquel
Oliva Prat, 60 i fins ara era propietat d’Hotels Rosincs S.A.
L’Ajuntament, en obrir el carrer
de la Gran Via va adquirir uns terrenys i amb la permuta s’ha permès
ampliar la zona disposant d’una
finca àmplia.
L’alcalde, Carles Pàramo, considera que és una «bona operació
perquè permetrà fer equipaments
i alguna promoció d’habitatges de
protecció oficial», malgrat que encara no s’ha definit cap projecte.
La permuta s’ha realitzat per a una
altra finca al carrer Salvador Espriu a les Lloses. Com que aquesta finca té un valor superior a l’anterior, Hotels Rosincs haurà d’abonar aproximadament 103.000
euros.
La permuta que dilluns al vespre es va aprovar en el ple municipal va ser ben valorada per tots
els grups polítics per la possibilitat que dóna de promoure habitatges de protecció. Ara bé, des
d’ERC, el regidor Ramon Pujol, va
aclarir que «estem d’acord en l’alineació d’aquesta finca i que es destini a promoció d’habitatges però
entenem que la forma de ser és el
concurs obert». En aquest sentit,
Pujol va assenyalar que per la finca de la Llosa el millor preu s’hagués obtingut per aquesta sistema.
L’alcalde defensava que en aquest
cas era l’Ajuntament l’interessat
a adquirir la propietat i per aquest
motiu s’havia accedit a fer la permuta.

L’Alt Empordà

7

Vilafant signarà el
conveni amb Mifas
per la creació d’un
centre ocupacional
VILAFANT- L’Ajuntament de Vilafant i l’entitat Mifas signaran
demà un conveni per a la construcció d’un centre ocupacional per a discapacitats físics a
Vilafant.
L’Ajuntament va arribar a un
acord amb l’entitat a qui va cedir un terreny per a la construcció del centre. El conveni se
signarà dijous vinent però ambdues parts havien tirat endavant
prèviament el projecte.
La voluntat de l’Ajuntament
en cedir el terreny a Mifas va ser
la de donar l’oportunitat a les
persones amb disminucions físiques de la comarca a tenir un
centre on poder realitzar les activitats que els permeten reinserir-se al món laboral o bé fer
un aprenentatge. Actualment
l’Alt Empordà no compta amb
cap centre d’aquestes característiques i les persones s’han de
desplaçar. DdeG

La Biblioteca de
Castelló s’adhereix
al Dia Internacional
del Llibre Infantil
Debat. La proposta per construir pisos protegits es va aprovar en el ple celebrat dilluns a Roses.

ICV VOLIA CREAR UNA COMISSIÓ

Tomben la investigació a l’ossera
PP, ERC i CiU no van acceptar la creació d’una comissió
d’investigació per l’afer del cementiri municipal. Es tracta de
l’error que va portar a exhumar
les restes de tres familiars d’una
persona i traslladar-les a l’ossera comuna i posteriorment haver de pagar una indemnització
de 24.000 euros a l’afectada. Des
d’ICV es demanava obrir una
comissió d’investigació per aclarir els fets i evitar que tornés a

■

El regidor d’ICV, Esteve Danés,
va recordar que des del 2001 l’empresa estava interessada en la fin-

passar. També es va posar de
manifest altres actuacions que
haurien danyat làpides de particulars. ERC va considerar innecessària la investigació per
aclarir els fets. El PP va anar més
enllà acusant Danés de voler
únicament protagonisme i reprovar una persona en concret
com a responsable. El PSC, en
canvi, tot i dir que no era del seu
interès la investigació va acceptar crear la comissió.
ca de les Lloses i apuntava com a
millor opció el concurs públic.
La permuta es va aprovar amb
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els vots del PP, PSC i CiU, ICV es
va abstenir i ERC va votar en contra.
Dos dels pu nts més debatuts del
ple van ser les propostes presentades per ERC i la d’ICV. La primera feia referència a la ministra
en funcions Júlia García Valdecasa per les declaracions en les qualsva considerar assassins ERC. Una
part de la proposta demanava, si
la ministra no s’excusava, declarar
Valdecasas persona non grata a Roses. Aquesta petició va ser criticada per totes les forces considerant excessiva la proposta. El PSC
creia que era «portar a Roses una
crispació innecessària i el PP va
manifestar que «aquesta persona
prou pena té amb el que va dir que
jo, personalment, crec que va ser
ofensiu» però no va considerar bé
la proposta.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES- Castelló
d’Empúries s’ha adherit al dia
Internacional del Llibre Infantil que se celebra arreu del món
per commemorar el naixement
de Hans Christian Andersen.
El Consell Català del Llibre
per a Infants i Joves i les altres
seccions de l’OEPLI –País Basc,
Galícia i Madrid– han volgut celebrar la mateixa activitat. I la
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués s’adherit a la celebració.
A dos quarts de set de la tarda
s’interpretarà «El vestit nou de
l’Emperador» de Hans Christian Andersen. A més, tots els
infants que ho desitgin trobaran a la biblioteca una carta en
què, per un costat, s’explica el
motiu de la celebració i per l’altre podran fer un dibuix del personatge protagonista de conte.
Les cartes i dibuixos s’exposaran a la biblioteca.DdeG

