Diari de Girona ■ Diumenge, 14 de novembre de 2004

9

Comarques
GIRONA

MEDI AMBIENT

GIRONA

El 86 per cent
de vehicles que
retira la grua
impedeix el pas o
suposa un perill

No aturen l’extracció il·legal
d’una pedrera al cap de Creus

Mifas celebra el
seu 25 aniversari
reunint uns 900
gironins al pavelló
de Fontajau

S’ha denunciat a la Fiscalia i hi ha informes de Salvem i de tècnics

Tapi Carreras, Girona

T.Carreras, Girona.

El nombre de vehicles que la
grua municipal de Girona va
retirar l’any passat de la via pública perquè tot i estar mal
aparcats no constituïen un perill, no molestaven greument
o no provocaven un deteriorament del patrimoni públic,
segons la memòria de la Policia Local de l’any 2003, representa aproximadament un
13,8% dels casos. La resta d’actuacions de la grua municipal,
el 85%, s’acullen a aquests casos, a positius d’alcoholèmia,
manca de documentació o estaven implicats en accidents,
entre d’altres opcions.
Dels 9.506 vehicles retirats
per la grua, 1.319 estaven simplement «estacionats en lloc
prohibit». Convergència i Unió
va demanar en el darrer plenari municipal que aquestes
infraccions es multin, com ara,
perquè no actuï la grua. Al parer del regidor Joan Muntada,
la grua hauria de prioritzar les
seves actuacions i centrar-se
en els casos que realment destorben la circulació o representen un perill. Segons afirma, hi ha queixes de veïns que
no poden treure el seu cotxe
d’un aparcament i la grua no
inter vé perquè s’està atenent
altres casos. Un informe de la
defensora del ciutadà, Maria
Teresa Seseras, també exposa aquestes queixes.
La demanda de CiU va ser
desestimada per tots els altres
grups municipals. Les explicacions del regidor de Seguretat Ciutadana, Rafel Mas, i
de la por taveu del PP, Concepció Veray, per rebutjar la
proposta van ser contundents.
El regidor de Seguretat
Ciutadana va recordar que
l’ordenança es va aprovar el
juny i que CiU hi va votar a favor i va assegurar que «si apliquéssim el que diu semblaria
que es pot aparcar on es vulgui
mentre no es molesti i només
serviria per beneficiar els incívics».

Unes 900 persones van assistir ahir al migdia al pavelló
municpal Girona-Fontajau
per participar en els actes de
celebració del 25 anys de la
fundació de Mifas (Minusvàlids Físics Associats). Entre
els assistents, a més de socis
i familiars, hi havia una nodrida representació institucional: l’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans; els consellers
de la Generalitat Joaquim Nadal i Marina Geli; el president
de la Diputació, Carles Pàramo; la delegada de la Generalitat a Girona, Pia Bosch; i
el subdelegat del Govern central a Girona, Francesc Francisco-Busquets, van ser alguns dels convidats. També
hi havia representants de totes les formacions polítiques
de l’Ajuntament, diputats al
Parlament català i espanyol i
representants empresarials i
d’entitats locals.
El president de Mifas,
Pere Tubert, va explicar que
la societat civil gironina els té
en compte i espera que l’aniversari ser veixi per establir
uns lligams més estrets amb
les administracions, per
exemple per estar al dia en temes com la dependència.
El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat i exalcalde
de Girona, Joaquim Nadal, va
destacar l’accent gironí de
Mifas i la capacitat que ha tingut des del seu naixement,
ara fa 25 anys, per anticiparse a les administracions. I va
valorar que l’associació no
s’hagi limitat a reclamar a les
institucions sinó que ha treballat per aconseguir millores
i s’ha autoorganitzat creant
diverses empreses, que actualment donen treball als
seus socis i els permeten autofinançar-se. Mifas, amb uns
2.500 socis, té un club esportiu, una fundació i té diferents
empreses: Giropark, Tadifi i
Giroassist.

JAUME PURCALLAS

ACCIÓ. L’acció protesta d’ahir a la tarda de Salvem l’Empordà a la pedrera de VilajuïgaCarme Vilà, Vilajuïga

Des de fa més d’un any les administracions tenen coneixement de la denúncia de Salvem
l’Empordà amb un informe tècnic que ho corrobora, tant de
l’entitat com del Parc del Cap de
Creus, constatant que la pedrera de Vilajuïga han envaït els límits de l’espai protegit on extreuen material il·legalment.
L’entitat va denunciar el mes de
març la Fiscalia de Medi Ambient, que tampoc ha actuat. Demanen aturar l’activitat il·legal.
El juliol de l’any passat, membres de Salvem l’Empordà van
fer un control mitjançant un
GPS sobre les extraccions de la
pedrera de Vilajuïga. Les sospites que s’havien modificat les fites del Parc es van confirmar.
Segons explica un dels membres de l’entitat i que mostra
amb un fotografia i les comprovacions, es va detectar que l’explotació havia sobrepassat amb
escreix el permís i estava ex-
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Demanen més valentia a la
direcció del Parc Natural
Salvem denuncia que s’incompleix la llei, ells ho demostren, ho
corroboren tècnics del Parc Natural de Cap de Creus, i l’Administració no fa res, almenys més
d’un any després de ser posat en
coneixement de Medi Ambient, el
Parc i l’Ajuntament deVilajuïga.
La situació que, si no es demostra el contrari, constata que es
dóna cobertura o es permeten
aquest tipus d’actuacions il·legals, va ser denunciada ahir per
l’entitat, que posa especial èm-

fasi en la responsabilitat de la direcció del Parc Natural. «Tot i que
la responsabilitat és compartida
amb el Departament de Medi Ambient, l’Ajuntament i Fiscalia,
considerem que el Parc hauria
de ser el primer preocupat per la
conservació de l’espai natural
protegit i el primer a fer complir
la Llei de protecció del cap de
Creus», apunten des de l’entitat,
tal com ho feia fa un mes la Iaeden adreçant-se a la directora,
Victòria Riera.

traient dins els límits de l’espai
protegit.
Els fets es van posar en coneixement de l’Ajuntament de
Vilajuïga i aquest ho va trametre –tal com informava fa dues
setmanes l’alcalde, Pere Trias–,
a la direcció del Parc Natural de
Cap de Creus. També s’ha in-

format directament la Direcció
Territorial de Medi Ambient
aGirona i es va denunciar a la
Fiscalia de Medi Ambient, que
encara no ha fet el peritatge, diu
l’entitat. El tema d’explotacions
depèn del Depar tament d’Indústria, que no els ha facilitat de
moment ifnormació.

