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El Ripollès Existeix reclama
que la inversió fins al 2010 al
tram Ripoll-Puigcerdà s’avanci
JORDI CASAS / Ripoll

J La plataforma El Ripollès Existeix ha qualificat
de molt crític l’estat de conservació del tram ferroviari
Ripoll-Puigcerdà de la línia internacional Barcelona-La Tor de Querol, i ha
reclamat a Renfe i al Ministeri de Foment que apliquin, avancin i incrementin
amb caràcter urgent el pla
plurianual que fins al 2010
hi preveu una inversió de
322,5 milions d’euros. La
plataforma ha fet pública
aquesta petició arran de
l’accident de dimarts passat a l’interior del túnel de
Toses, que no va provocar
danys personals però que
va obligar a activar el pla
d’emergència per evacuar
871704/600941M

els passatgers de l’interior
del tren.
El Ripollès Existeix recorda que la inversió prevista fins al 2010 solament
preveu deixar la línia als
estàndards de seguretat i
de qualitat europeus. Així
mateix, aposta per estudiar
el traçat actual o, si cal
un de nou, conjuntament
amb el de la nova carretera
N-152, que inclou el túnel
de Toses. La plataforma,
finalment, recorda que els
pendents i els radis de gir
de molts punts de la línia
la converteixen en singular
en el marc dels ferrocarrils
europeus i, per això, reclama que la infraestructura ferroviària i el material mòbil s’hi adeqüin.

Mudances i Guardamobles
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Nacionals i Internacionals

DEL TER
LA ZAMORANA

L’únic canvi el trobareu en
el nom i no en el tracte

Pàrquing provisional habilitat per als usuaris del parc hospitalari Martí i Julià de Salt i que ara s’ofereix també als camioners. / EUDALD PICAS.

L’Ajuntament de Salt proposa als
camioners que aparquin al pàrquing
de l’hospital per cent euros mensuals
En contrapartida, incrementarà els controls de soroll dels camions durant la nit
MONTSE BARRERA / Salt

J L’Ajuntament de Salt proposarà
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NAVE en ALQUILER
Logística con gran
imagen corporativa
T. 93 487 55 19

119070/556491P

de 3.000 a 12.000 m2
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ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del
projecte per al subministrament i la distribució de gas propà al terme municipal de
Cervià de Ter (exp. 32298/2004-G).
D’acord amb el que preveuen els articles 73 i 77 i les disposicions transitòries 2 i
8 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i el títol 4 del Reial
decret 1434/2002, de 27 de desembre, sobre el procediment d’autorització de les
instal·lacions de gas natural, se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució
de gas propà al terme municipal de Cervià de Ter, urbanització Castell Nord, les
característiques del qual es detallen a continuació:
Peticionari: Shell Gas España, SA, amb domicili a Barcelona, c. Consell de Cent, 333.
Expedient: 32298/2004-G.

als camioners del municipi que
aparquin el camió al pàrquing habilitat per als usuaris del parc hosL’Ajuntament saltenc comunicarà per carta en els
pròxims dies als camioners
del municipi que podran
aparcar el seu camió al pàrquing de l’hospital, per un
cost de cent euros mensuals. L’oferta inclou horari diürn i nocturn i la
possibilitat que la plaça del
camió pugui ser substituïda per la del cotxe. Un
dels avantatges per als camioners és que l’aparcament està vigilat les 24 hores del dia.
Aquesta iniciativa del
consistori està motivada
en part per les queixes per

Pressupost: 11.217 euros.
Es publica perquè totes les persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar el projecte de la instal·lació als Serveis Territorials del Departament
de Treball i Indústria a Girona (c. Migdia, 50-52, Girona) i formular-hi per triplicat
les reclamacions que creguin oportunes, en el termini de 20 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci.
Girona, 11 de novembre de 2004
Núria Arnay i Bosch
Directora dels Serveis Territorials a Girona
(04.321.022)
147154/634189®

soroll fetes per alguns
veïns relacionades amb l’aparcament de camions a
la via pública durant la nit.
L’Ajuntament, que té
1.400 camions censats, no
disposa d’un aparcament
exclusiu per a aquests vehicles. Altrament, l’entrada en funcionament del
pàrquing per als camions
comportarà un increment
dels controls de soroll dels
vehicles pesants durant la
nit per part de la policia
local.
L’opció de l’aparcament, que es començarà
a aplicar a mitjan mes vi-

En contrapartida, l’Ajuntament saltenc incrementarà els controls del
soroll que provoquen de nit alguns
camions. Salt té censats 1.400 camions.

nent, ha estat acordada per
l’Ajuntament i Mifas, que
gestiona l’aparcament.
Amb tot, aquesta solució
per als camioners no és
definitiva, ja que l’aparcament és provisional per a
uns dos anys, fins que s’habiliti el pàrquing subterrani a la urbanització Mas
Masó, just a davant de
l’hospital.
Per al regidor de Seguretat Viària, Josep Musellas, aquest aparcament
suposa una vigilància del
vehicle durant tot el dia,
cosa que no és possible
amb les patrulles policials.

La incorporació dels camions a l’aparcament, d’unes 600 places, no suposa
una disminució de l’espai
per als usuaris de l’hospital, ja que n’«hi ha prou»,
segons Musellas. A això hi
ajuda el fet que alguns
usuaris del centre prefereixen aparcar a l’avinguda
de la Pau per estalviar-se
l’import del pàrquing.
Mentrestant, l’Ajuntament estudiarà l’habilitació d’un aparcament per
a camions en algun indret
del municipi allunyat del
nucli urbà per evitar molèsties de sorolls a la nit.

Torroella destinarà 3,3 milions d’euros dels
14,5 del pressupost del 2005 a inversions

Objecte: obtenir l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas propà per a usos domèstics i comercials al terme
municipal de Cervià de Ter, urbanització Castell Nord.
Característiques: el centre d’emmagatzematge consta d’1 dipòsit enterrat de GLP
de 6,650 m3 de capacitat total; la xarxa de distribució tindrà una longitud de 309,2
m de polietilè SDR 11 amb diàmetre 20 i 40 mm; la pressió màxima de servei
serà d’1,7 bar.

pitalari Martí i Julià. L’aparcament,
gestionat per Mifas i vigilat les 24
hores del dia, suposa un cost de
100 euros mensuals per als camioners que acceptin aquesta oferta.

ALBERT VILAR
Torroella de Montgrí

J L’equip

de govern de
Torroella de Montgrí, format per CiU i LEI, ha programat un pressupost de
14,5 milions d’euros per
a l’any vinent. El pressupost, que s’aprovarà el 7
de gener, té una partida
d’inversions reals de 3,3
milions d’euros. Les principals inversions programades són la nova llar d’in-
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fants de Torroella, la biblioteca arxiu, la nova fase
de consolidació de la muntanya de l’Estartit i obres
de manteniment de tots els
serveis públics, com són
l’enllumenat, les voreres i
els vials.
El nou pressupost torna
al seu creixement normal,
després del pressupost excepcional d’aquest any,
que ha més que doblat el
de l’any passat. El pres-

supost de l’any 2003 era
de 12,5 milions d’euros,
mentre que el d’aquest any,
el primer del govern
CiU-LEI, ha estat de 27
milions. La raó del fort increment ha estat sobretot
l’execució de tot el projecte
d’urbanització del polígon
industrial del municipi,
amb un pressupost de més
de 10 milions d’euros.
El pressupost del 2005
ja representa només un in-

crement de dos milions respecte al d’aquest any. Sobre aquesta qüestío, el grup
d’UPM, la principal força
a l’oposició, ja ha fet pública les seves 19 propostes,
formades per 13 actuacions
i 6 projectes, per votar-lo
afirmativament. Els grups
tenen previst reunir-se
aquesta setmana per tractar el pressupost abans de
la seva aprovació, prevista
per a la setmana que ve.

