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Salt té una grua nova per retirar els
cotxes que impedeixin fer la neteja viària
L’Ajuntament senyalitzarà la prohibició d’aparcar als carrers que tingui previst netejar
MONTSE BARRERA / Salt

J L’Ajuntament disposa d’una grua
nova per retirar els cotxes aparcats
al carrer que impedeixin fer la neteja
viària, per la qual dimarts passat
L’Ajuntament disposa
d’una grua nova de l’empresa Giropark, encarregada de retirar els vehicles
aparcats al carrer que impedeixin fer la neteja viària, que a més utilitzarà
també la de l’Ajuntament
si és necessari. L’objectiu
del consistori amb aquest
nou sistema és agilitar la
neteja viària de sota els
cotxes i reduir l’horari de
prohibició d’aparcar. Fins
ara, la neteja es feia un
cop cada tres mesos i es

va començar a aplicar un nou sistema. Aquest sistema consisteix a
netejar els llocs on s’aparquen els
cotxes al carrer un cop al mes, i
prohibeix estacionar-hi durant tres

prohibia aparcar des de les
6 del matí fins a la 1 del
migdia. Ara, la prohibició
d’aparcar serà de només
tres hores, de 8 a 11 o
de 10 a 1 del matí segons
els trams, i la neteja es
farà un cop cada mes.
Aquesta limitació del
temps en la prohibició d’aparcament ve motivada
pel fet de tenir dues grues
en servei, que permetrà
que la màquina d’escombrar pugui actuar amb més
rapidesa i ampliar els

hores per tal que hi pugui passar
la màquina d’escombrar. L’Ajuntament senyalitzarà amb antel·lació
la prohibició d’aparcar als carrers
que tingui previst netejar.

trams de neteja. Aquest
servei de neteja, que es
farà de dilluns a divendres,
inclou també els pàrquings
públics.
A part d’incrementar la
la neteja, el sistema permetrà també detectar els
vehicles abandonats als carrers, segons el regidor de
Seguretat Viària, Josep
Musellas, que diu que hi
ha queixes de veïns en
aquest sentit. Els carrers
quedaran «nets» de cotxes
abandonats, afegeix.

LA FRASE

JOSEP MUSELLAS
REGIDOR DE SEGURETAT VIÀRIA

«Es podran
detectar els cotxes
abandonats»
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Prop de 600 nens participaran avui
del Carnaval petit de Figueres
J Figueres. El Carnaval petit de Figueres —l’únic
que es fa a la capital de l’Alt Empordà— reunirà
aquest matí prop de 600 nens i nenes, disfressats
amb aspectes relacionats amb el circ, en una cercavila pel centre urbà. Hi participaran alumnes
de les escoles L’Amistat, Maria Àngels Anglada,
Salvador Dalí, Sant Pai, Josep Pallach, La Salle,
Cor de Maria i Escolàpies. El Carnaval, que organitza l’Ajuntament amb les AMPA de les escoles
i que està coordinat pel taller d’expressió Etore,
començarà a les 11 del matí des de la plaça Josep
Pla i acabarà a la plaça Catalunya, on hi haurà
l’espectacle del grup Pep López i Sopars de Duro.
A la rua, hi participaran nou grups musicals. Les
disfresses s’han fet en tallers a les escoles o bé
els han confeccionat les famílies a partir dels patrons i del material que se’ls ha facilitat. El cartell
del Carnaval petit ha esta escollit en un concurs
en què han participat 300 escolars. La guanyadora
ha estat Jana Bühlmann, alumnes de P3 del col·legi
La Salle. / EL PUNT

Inverteixen 122.964 euros a repassar
l’asfalt de vuit carrers de Palafrugell
J Palafrugell. Les empreses Construccions Fusté SA,
de Cassà de la Selva, i Rubau Tarrés, de Verges,
iniciaran aquesta setmana les obres per als repassos
asfàltics de vuit carrers de la vila de Palafrugell.
Les obres, que afectaran uns 7.600 metres quadrats,
tenen un cost de 122.964 euros, la qual cosa representa una baixa de quasi 22.000 euros sobre
el preu de sortida. L’actuació viària és un primer
pas per a l’aplicació del pla de carrers que impulsa
el govern en els propers sis anys amb un pressupost
de 4 milions d’euros. L’empresa Construccions
Fusté SA s’ha adjudicat les obres de repàs asfàltic
del carrer de Pals, que s’ha adjudicat per 47.784
euros. Per la seva banda, Rubau Tarrés SA s’ha
adjudicat el contracte dels carrers Torroella, Joan
Maragall i de la Font per 23.690 euros i el dels
carrers Begur, Hortal d’en Pou, de la Lluna i
general Castaños per 51.490 euros. / A.V.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà
aprova el Pla de Joventut
J Figueres. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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ha aprovat ja el Pla Comarcal de Joventut, on
es marquen les accions i els objectius a aconseguir
per a aquest 2005. Entre altres, es vol donar suport
a les polítiques que engegui cada poble en aquest
aspecte, i garantir en la mesura del possible l’accés
dels joves al món laboral i a l’habitatge. També
es vol fomentar la participació i l’associacionisme
juvenil, i es crearà un web jove i la Taula Comarcal
de Salut Juvenil. / EL PUNT
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e Obres al carrer Sant Antoni de Salt. A
Salt s’ha iniciat l’execució del projecte de reurbanització dels carrers Sant Antoni i Sant Dionís.
De moment es farà la primera fase del de Sant
Antoni, que obliga a desviar el trànsit pels carrers
adjacents, i que consisteix a reordenar els serveis
i eixamplar les voreres. / M.B.

