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CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Indústria publica el parc eòlic de Tramonts
que està aturat pels ajuntaments des de 2003
Boadella, Darnius, Biure i Terrades van denegar llicències i van emetre informes desfavorables

La memòria de
Turisme destaca
el projecte de la
nova imatge
«Empuriabrava’t»

2003 en el que es posava de manifest diferents arguments en
contra del projecte. L’Ajuntament va denegar la llicència
d’activitat, la llicència d’obres i
pel certificat de compatibilitat
van donar un informe desfavorable. Des d’altres ajuntaments
com el de Terrades van fer arribar també informes negatius a
Indústria. L’alcalde, Isidre Felip, ha explicat que es plantejaven els m olins en zones protegides. A Darnius també es va
denegar el certificat de compatibilita. L’alcalde, Joan Quintana, no tenia constància ni que
s’hagués aturat, ni tampoc si s’havien fet nous tràmits.
Els informes desfavorables
dels ajuntaments es van fer arribar a Treball i Indústria. Les darreres informacions dels ajuntaments són que el projecte es
va aturar. Per part de l’empresa
promotora no ha tornat a tenir
contacte amb cap de les poblacions. El fet que aparegui publicat dos anys després al DOGC
s’atribueix al procés de la tramitació. La lentitut ha provocat
que fins ara no es posi a exposició pública i que es faci quan ja
s’ha aturat. Des d’Indústria
constataven que es tracta de
qüestions de tramitació, però
que el projecte no està entre els
previstos per ser executats properament.

La memòria de l’Àrea de Promoció Turística de Castelló
d’Empúries destaca, entre els
darrers projectes Empuriabrava’t i la campanya de millora d’imatge.
Per portar a la creació de
productes turístics, aquest
any la Direcció General de
Turisme els va concedir una
subvenció extraordinària per
al Pla de Foment de 150.000
euros pels exercicis 20052006. A aquesta s’hi suma una
altra ajuda, la de la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Generalitat que va atorgar una
suvenció de 10.000 euros per
al funcionament de les oficines.
A banda del projecte Empuriabrava’t, en la memòria
es posa de manifest que s’està
treballant en la creació de producte natural que s’enllestirà
a finals d’any, que consisteix
en la senyalització i millora de
la xarxa de senders i la posada en valor del recurs natural
com a producte turístic.
Entre altres iniciatives,
s’informa de la dinamització
de les visites guiades, les Jornades Gastronòmiques de
Primavera, la cuina medieval,
la col.laborció en diversos
projectes esportius del municipi i la digitalització del plànol del municipi.

d'ampliar-lo a moltes més» una
vegada estigui en funcionament.
No obstant això, la idea és
que el centre estigui en funcionament també quan no hi hagi
interns com un espai per fer-hi
activitats de formació i d’oci per
a la comarca.

En aquests moments, Mifas
ja disposa d’un centre d’aquestes característiques a Riudellots
de la Selva, on atèn cinquanta
quatre persones.
L’ober tura del de Vilafant
permetrà que les persones que
actualment es desplacen des de
lacomarca fins a Riudellots puguin continuar realitzant les activitas d’una forma més còmoda.

C.V, Castelló d’Empúries
C.Vilà, Figueres

El Departament de Treball i Indústria ha posat a exposició pública a través del Diari Oficial
dela Generalitat el projecte del
parc eòlic de la Serra de Tramonts aturat fa dos anys quan
els ajuntaments de Biure, Boadella-les Escaules, Terrades i
Darnius es van posicionar en
contra, entre altres motius, pel
greu impacte en zones forestals
i protegides.
L’empresa Energia i Vent S.A
va solicitar el 2003 les llicències
per instal.lar un parc eòlic que
se situava a la Serra de Tramonts en diferents termes
muncipals. Segons el DOGC, elprojecte preveu la construcció
de 25 aerogeneradors formats
per torres de setanta metres.
Cada un dels aerogeneradors
tindrà una potència de 2000 kw
de producció d’energia, el que
representaria que el parc eòlic
tingués un apotència total de 50
MW. En el projecte s’explica
que l’energia que s’esperava
produir amb els molins es transportaria fins a la xarxa a través
d’una línia de 132 kV. La producció neta de 117,049 GWh
d’energia per any. El projecte
preveu
la
inversió
de
43.614.450,60 euros.
El fet que afecti quatre municipis va obligar l’empresa a buscar el suport de cadascun d’ells.

DdeG

INFORME L’acord pres per l’Ajuntament de Boadella-les Escaules.

Aquests es van posicionar en
contra per l’impacte paisatgístic
que comportava. Un dels més
afectats era Boadella-les Escaules. Segons ha explicat l’alcalde
de la població, Emili Santos,
«des de qualsevol punt de vista de

qualsevol persona a qui li expliquin el projecte consideraria que
és una bestiesa» perquè hagués
suposat «envoltar la població de
molins». Per aquest motiu, des
de l’Ajuntament es va prendre
un acord el 2 de desembre de

BENESTAR SOCIAL

Mifas rep una donació de 350.000 €
per obrir un centre a Vilafant
El centre s’espera que pugui donar servei a partir del 2007
Efe/DdeG, Vilafant

L’Associació de Minusvàlids Físics Associats de Girona (Mifas) vol obrir una residència de
dia a l’Alt Empordà amb la donació de 350.000 euros procedents d’un par ticular, encara
que l’entitat encara està pen-

dent de l’aportació de la Generalitat, que segons han informat
es podria concretar en els pròxims dies.
L’associació Mifas pretén començar les obres del nou centre, que es construirà en uns terrenys al terme de Vilafant, a
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principis de l’any vinent, ara que
ja disposen del 80 per cent del
pressupost.
El president de l’associació
Mifas, Pere Tubert, ha explicat
que «a partir de gener de 2007
podria donar un servei inicial a
vint persones, amb possibilitats

Aportació del govern

El Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya ja ha confirmat que
aportarà la quantitat econòmica
necessària per a la construcció
i el manteniment d’aquest centre.

El centre serà un
espai de formació
i oci quan no hi
hagi interns
■

