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INFRAESTRUCTURES

Benestar inspeccionarà la seu
de serveis socials de Figueres
L’Ajuntament no adequarà l’accessibilitat fins l’any vinent
tament les visites sempre es fan
sense avisar, «atès que una de les
feines de l’entitat és comprovar
l’accessibilitat i el compliment de
les normatives, feina que avalen
els 2.700 socis –tots disminuïts–».Segons Mifas, no compleix la normativa vigent i tant
els accessos com la mobilitat interna d’aquesta oficina està
«una mica lluny d’estar a l’alçada de la ciutat de Figueres, que
curiosament és una de les pioneres a l’Estat a l’hora d’aplicar
mesures per eliminar barreres
arquitectòniques».

El Departament de Benestar i
Família de la Generalitat ha informat a l’Associació Mifas que
farà una inspecció a les instal·lacions dels Ser veis Socials de Figueres després que l’entitat denunciés que no compleix amb la
normativa d’accessibilitat. L’Ajuntament s’ha compromès a
adequar les instal·lacions, però
l’any vinent, per falta de pressupost.
El president de Mifas, Pere
Tubert i altres membres de l’entitat es van reunir el passat 7 d’a-

gost amb el regidor de Ser veis
Socials de Figueres, Jesús Quiroga. Segons l’Associació es van
quedar molt sorpresos que, segons els va explicar Quiroga, els
tècnics municipals van informar-lo que la instal·lació estava
correcta. Tot i això el regidor els
va dir que en les properes setmanes podran veure un informe
d’adequació dels locals amb les
propostes de modificacions que
s’hi hauran de fer.
També que no es faran fins
l’any vinent per falta de pressupost. Mifas va informar l’Ajun-

SANITAT

ROSES

Convoquen donació de
sang a Figueres

L’Ajuntament aconsegueix
rebaixar les contribucions
pel carrer Puig Rom un 50%

C.V, Figueres.

El Banc de Sang i Teixits de
l’Hospital Josep Trueta de Girona i la Germandat de donadors de Sang de Girona seran
a Figueres durant dos dies
aquest mes, el 25 i 26, en dues
de les campanyes perquè els
ciutadans puguin acudir a donar sang, en un moment en
què les reser ves estan més
baixes de l’habitual. El 25 d’agost seran a l’hospital a la tarda i l’endemà durant tot el dia
a l’IES Ramon Muntaner

BOADELLA D’EMPORDÀ

«Las crònicas de
Narnia» al carrer
Boadella d’Empordà oferirà
avui una sessió de cinema al
carrer. A les deu del vespre a
la plaça Major s’hi podrà veure Las crònicas de Narnia. La
sessió està organitzada per
l’Associació Cultural i Juvenil.
La pel·lícula es va estrenar el
9 de desembre i és una superproducció de Walt Disney
Studios i Walden Media. Està
dirigida per Andrew Adamson.

CAMALLERA

Nau Côclea ofereix un
Festival de Música
La Nau Côclea al nucli de Camallera acollirà el 16 d’agost
un Festival de Música. Aquest
començarà a les nou del vespre amb Deep Sky, concert de
música electroacústica a càrrec d’Eduardo Polonio, Barr y
Truax, James Wynes i Francis Dhomont. Una hora més
tard, a les deu del vespre hi
haurà una xerrada i obser vació del cel a càrrec de Toni
Guntín.

Les obres de remodelació del vial han acabat
DdeG, Roses.

L’Ajuntament de Roses ha
permès rebaixar en un 50% les
contribucions als veïns per les
obres al carrer Puig Rom. Els
treballs consistents en la millora de l’accessibilitat als vianants, la renovació de les xarxes de ser veis i el soterrament
de les línies aèries existents ja
han finalitzat.
L’alcalde de Roses, Carles
Pàramo, ha tramès aquesta setmana un escrit als veïns d’aquest carrer, en el qual els
agraeix la comprensió i paciència que han tingut durant el període que han durat les obres.
També destaca la millora que
representa per al veïnatge, que
a partir d’ara disposa d’un carrer perfectament segur i arreglat, així com la repercussió que
el nou projecte tindrà en la revalorització de les seves propietats. Per altra banda, els

La rebaixa de la despesa

Aquesta rebaixa ha estat possible gràcies a la baixa feta pel
contractista adjudicatari de les
obres i al fet que el propi Ajuntament s’hagi fet càrrec de les
despeses de les xarxes de serveis (gas, Endesa, Sorea, etc),
així com a una possible subvenció de la Generalitat, segons ha
informat l’Ajuntametn.
Aquest fet, farà que la participació del pressupost a la qual
hauran de fer front els veïns, sigui força inferior al 50% previst
inicialment.

FIGUERES

Ingressa a presó el proxeneta
que va agredir una prostituta
El detingut té 29 anys i és de nacionalitat búlgara
Acn/DdeG, Figueres.

El jutge ha decretat l’ingrés a
presó per al suposat proxeneta
detingut a Figueres acusat de
colpejar i amenaçar una jove
compatriota quan aquesta li va
dir que volia deixar la prostitució. El detingut, de 29 anys i nacionalitat búlgara, Asen A., va
passar aquest dimecres a disposició del Jutjat d’Instrucció
en funcions de guàrdia de Figueres i va declarar fins a la ma-

■ Orriols celebrarà a Finals

de mes la Festa Major. El nucli de Bàscara oferirà diferents actes efl 25, 26 i 27 d’agost. El grup Màgics, el Trànsit o el conjunt Ni i Dia actuaran a la festa.

veïns rebran aviat les liquidacions a les quotes de contribució especial que els hi pertocarà
pagar amb motiu de la realització d’aquestes obres. Es dóna el
cas, que l’impor t que hauran
d’abonar serà inferior al que
se’ls hi va informar en un primer moment.

La noia va voler
deixar la prostitució
i va ser agredida i
amençada
■
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tinada.
La jove va decidir que en els
anys en què ha estat treballat en
un local d’oci nocturn ja havia
pagat al proxeneta la quantitat
xifrada com a deute per haverli permès entrar al país. L’home,
però, hauria agredit la noia en
plantejar-li que volia deixar la
prostitució. No només això,
sinó que presumptament va retirar-li la documentació, les targetes de crèdit i els diners en
metàl·lic. Alhora l’hauria
amençada de fer mal a la seva
família. Els agents van detenir
l’home quan intentava marxar
del país. El ciutadà de nacionalitat búlgara no tenia els papers
en regla.

DdeG

ANTICS JUTJATS. L’edifici dels antics jutjats és la seu de serveis socials.

