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L’Alt Empordà

SANT PERE PESCADOR

POLICIAL

SALUT

PONT DE MOLINS

FIGUERES

Un noi queda atrapat
al cotxe en un accident

Sis positius en els
controls d’alcoholèmia

Castelló col·locarà la
primera pedra del CAP

El Consell facilita un
arquitecte pel cadastre

Alt Empordà Turisme
crearà nous productes

Un noi de 20 anys va quedar
atrapat ahir a dins del seu cotxe després de patir un accident a la carretera dels càmpings de Sant Pere Pescador.
L’accident va passar al voltant
de les dues i vint minuts de la
tarda, a un quilòmetre del nucli urbà, i dues dotacions dels
Bombers es van activar per
atendre l’emergència. L’únic
vehicle implicat era el del noi,
un Citroën C-2

La policia local de Figueres va
realitzar 66 controls d’alcoholèmia a diverses vies de la
ciutat la matinada de dissabte. Els controls van permetre
denunciar quatre conductors
per donar positiu a les proves
i a dos més se’ls va haver de
tramitar diligències penals
per un suposat delicte contra
la seguretat del trànsit per l’elevat grau d’impregnació alcohòlica.

La consellera de Salut, Marina Geli, serà l’encarregada
diumenge de col·locar la primera pedra del futur centre
d’atenció primària de Castelló
d’Empúries que atendrà els
serveis mèdics de tots els castellonins. El nou edifici comptarà amb dues plantes i s’estructura amb una sèrie de patis i mides d’alçades variables.
L’obra
té
un
cost
d’1.450.713,54 euros.

L’Ajuntament de Pont de Molins ha signat un conveni amb
el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per disposar dels
serveis d’un arquitecte pel cadastre. Amb la signatura del
conveni el municipi tindrà
ser veis puntuals d’un arquitecte tècnic. En aquest moment no disposaven del servei perquè per motius personals ha marxat el professional
contractat per l’Ajuntament.

L’Associació Alt Empordà Turism ha informat que els objectius per aquest any són la
creació de nous productes, la
potenciació de la qualitat entre els associats, la participació a fires com les d’Anglaterra, França i la resta de l’Estat,
la comercialització i potenciació dels seus productes i la realització d’una campanya per
donar a conèixer l’entitat en
l’àmbit de Catalunya.

FIGUERES

L’ESCALA

El PP nega que CiU el convidés Una excavadora malmet
una
línia
que
deixa
sense
al nou pacte pressupostari
llum abonats de 6 pobles
Casas diu que el projecte de parcs infantils és una proposta seva

L’incident va durar una hora i vint minuts

Marc Estarriola, Figueres.

El portaveu del grup municipal
del Partit Popular (PP) a Figueres, Joan Casas, es va mostrar
molest per les declaracions fetes per part de Santi Vila (CiU).
Casas assegurava ahir que «en
cap moment» els van convidar a
participar en la redacció del nou
pacte pressupostari que van elaborar PSC i CiU en les darrers
setmanes i que dilluns van tancar davant els mitjans de comunicació. Vila va criticar la postura de la resta de partits de l’oposició, els quals no van participar en les negociacions. «Encara estem esperant que CiU o l’equip de govern ens convidin», explicava Casas.
El popular també va explicar
que el Pla de millora dels parcs
infantils que Vila s’atribuïa era,
de fet, una iniciativa creada per
ell mateix. «Reclamo aquestes
mesures des del plenari municipal celebrat l’octubre de 2003»,
assegurava el popular. Aquell
mateix any el PP va recollir un
total de 1.500 signatures de pares i mares preocupats per l’estat de les instal·lacions dels
parcs infantils i on es reclamaven solucions. «Que Vila no es
posi ara les medalles perquè
aquest Pla no ha estat idea seva
ni tampoc s’ha tirat endavant

C.Vilà, l’Escala
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Joan Casas (PP).

Santi Vila (CiU).

perquè ell ho hagi demanat», va
dir de forma contundent.
El portaveu del grup popular
es va mostrar molt crític amb la
figura de Santi Vila com a portaveu del grup de Convergència
i Unió i, en aquest sentit, explicava que des de la seva arribada, ha desaparegut el diàleg.
«Quan hi havia Antoni Calvó al
capdavant existia una relació

molt fluida i comunicativa, amb
Santi Vila això s’ha perdut», explicava Casas.
El grup del PP podrà aportar
les seves propostes al nou pressupost pactat per PSC i CiU mitjançant esmenes una vegada
quedi aprovat inicialment en el
proper ple extraodinari del dilluns 27 de maig. Casas es mostrava molt contrariat per aquesta opció i assegurava que la seva
intenció era participar en la redacció del document. «El que
havien de fer era treballar per
aconseguir un pacte amb els quatre partits», va dir.

«Amb Calvó al
capdavant existia
una relació molt
fluida», diu Casas
■

Els treballs d’una màquina excavadora van comportar ahir
un tall de llum de més d’una
hora que va deixar sense subministrament prop de cinc mil
abonats de sis poblacions, tot i
que la majoria de clients eren
de l’Escala.
L’avaria elèctrica es va produir a les tres i quatre minuts
de la tarda quan una de les màquines excavadores que treballen a l’avinguda Ave Maria de
l’Escala on s’estan fent rases va
malmetre la xar xa elèctrica.
Segons va informar Fecsa-Endesa, es va afectar una línia de
mitja tensió soterrada.
A conseqüència d’això es
van quedar sense llum diversos sectors de la població, tot i
que en alguns punts es va restablir en pocs moments. La resta dels clients afectats, 4.237
abonats, van haver d’esperar

La màquina
treballava fent unes
rases a l’avinguda
Ave Maria
■

una hora i vint minuts per tornar a tenir llum. Alguns abonats de Sant Pere Pescador,
Torroella de Montgí, Albons,
Bellcaire i Viladamat també
van resultar afectats.
En produir-se l’avaria, la
companyia Fecsa-Endesa va
enviar els operaris per reparar
els danys causats per la màquina excavadora amb la major
brevetat possible, segons van
informar ahir.
Aquesta no és la primera
avaria a la xarxa elèctrica que
està produïda per les obres
que es porten a terme, principalment a la via pública. Segons ha informat Fecsa-Endesa, tota la xarxa està digitalitzada perquè les empreses que
han de portar a terme obres en
sectors per on estan instal·lades les línies puguin consultar
els traçats i evitar malmetreles. De fet, una normativa obliga a les companyies, abans
d’actuar, a consultar prèviament aquests documents que
estan a l’abast dels ajuntaments. Malgrat tot, sovint es
produeixen avaries causades
per la presència de maquinària
que malmet les línies.

FIGUERES

COPA DEL REI DE BÀSQUET

ROSES

Aprovaran demà per segon cop
el Pla Avinguda Nova Estació

Les previsions obliguen a
controlar l’aforament a la final

S’obrirà una segona fase de participació pública

Prioritzant els espectadors vinculats al bàsquet

La Ciutadella va
rebre l’any passat
prop de seixanta
mil visitants
DdeG, Roses

Marc Estarrila, Figueres

L’Ajuntament de Figueres celebrarà demà al matí un ple extraodinari per tal d’aprovar per segona vegada el Pla de l’avinguda Nova Estació i que comptarà
amb els vots favorables de PSC
i CiU. Amb aquesta segona aprovació s’iniciarà una altra fase de
participació pública on els ciutadans podran par ticipar presentant les al·legacions que creguin convenients.
Aquestes mateixes al·legacions són les que tindrà en consideració el portaveu del grup
municipal de CiU, Santi Vila, on
comptabilitzarà el grau de suport amb què compta la segona
modificació del Pla Urbanístic.

Vila ja va avançar a Diari de Girona que no considerava vàlid
el resultat de l’assemblea celebrada per l’Associació d’Afectats per l’Avinguda Nova Estació
de Figueres (Asafane) on van
votar per unanimitat en contra
del projecte en considerar que
era una votació «no prevista».
Des de l’Associació es mostraven molestos per aquesta reacció del convergent i explicaven que la votació era «vàlida»,
ja que s’havia previst en l’ordre
del dia. Malgrat la possible aprovació del Pla, ja hi ha veïns que
estan disposats a interposar un
contenciós al projecte, acció a la
qual també es poden sumar els
associats de Comerç Figueres.
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DdeG, Castelló/Roses

La Copa del Rei de bàsquet en
cadira de rodes que Mifas i l’Ajuntament de Castelló han organitzat del 31 de març al 2 d’abril s’espera que tingui una
gran afluència, sobretot a la final. Per aquest motiu el darrer
dia es controlarà l’aforament
prioritzant l’accés a les persones vinculades al món del bàsquet. A la clausura s’espera la
presència dels Prínceps d’Astúries i Girona. Els organitzadors van presentar ahir el cartell de l’esdeveniment esportiu
que ha estat dissenyat amb un
quadre de l’artista Anna Maria
Constanseu que ha elaborat
per a l’ocasió. Es tracta d’un

punt de fuga (centrat al costat
d’una cistella de bàsquet) on
van a parar un seguit de rodes
i una línia de pilotes.
La Copa del Rei començarà
el divendres 31 amb la inauguració i el par tit de bàsquet
amistós entre l’amfitrió, C.B
Mifas-Esplais i la selecció espanyola sub-22. Prèviament s’inaugurarà una exposició dels
25 anys de Mifas. L’endemà es
disputaran els partits oficials
de quarts de final que se celebraran simultàniament al pavelló de Castelló i Roses. Les
semifinals es disputaran a la
tarda i l’endemà la resta de partits i la clausura prevista a les
dotze del migdia.

La Ciutadella de Roses va rebre durant l’any passat un total de 57.095 visitants, la majoria durant els mesos d’estiu
i en les activitats musicals del
festival de blues, jazz & gospel, el Fire 2005 i els concerts
de guitarra a l’església.
Del total dels visitants,
34.923 persones van fer la visita que combina l’entrada al
Museu i el recorregut pel recinte monumental, mentre
que els 22.172 visitants restants van participar en alguna
de les activitats nocturnes dutes a terme en els diferents espais de la Ciutadella, principalment durant els mesos
d’estiu.

