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ECONOMIA

Quatre empreses de logística
i vehicles s’instal·laran al Far
Una de les indústries tindrà 6.000m2 per al transport internacional
DdeG, Figueres

Quatre empreses del sector de
la logística i dels vehicles industrial s’instal·laran properament al centre intermodal Logis
Empordà a el Far d’Empordà.
Logis Empordà, la plataforma
logística transfronterera més
gran d’Espanya, compor tarà
una inversió de 31,1 milions
d’euros que es desenvoluparan
en quatre fases fins al 2011. De
moment s’ha executat obra per
valor de 4,9 milions d’euros.
Comercial Aduanera Llorente S.A, Parbona S.L, Boadella
Vallsmadella S.L, i Grues i Volquets Miquel S.L són les quatre
empreses que han decidit apostar per la seva instal·lació al centre logístic.
Comercial Aduanera és una
empresa especialitzada en
transport internacional de mercaderies que està ubicada a la

OPINIÓ

URBANISME

eguint desgranant el projecte de futur que
per a Roses s’està
dissenyant gràcies
o, millor dit, aprofitant la redacció del
POUM, avui em voldria referir
d’una manera puntual a l’àmbit
del benestar social a Roses.

S

UN DELS ACTES PRINCIPALS de la
Festa Major és el lliurament de
les Dracmes de la Vila de Roses
a persones, associacions o institucions que són o han estat exemples de trajectòria ciutadana per
la seva contribució a fer excel·lir
la societat rosinca.
És en aquest context que el darrer any han estat reconeguts els
mèrits del senyor Benet Vigo
per la seva contínua i profitosa implicació en la implantació de la
bondat del cooperativisme com a
eina de resposta cívica a la necessària solució de problemes i
reptes que planteja el desenvolupament i millora de la comunitat.
Si en un temps el senyorVigo
va estar impulsant la cooperativa
agrícola per deslliurar els treballadors de pagès de pressions
econòmiques inacceptables, i
més tard, en plena dictadura, va
fer el mateix per aconseguir un
ensenyament de qualitat a través

Jonquera.
Segons ha informat la Generalitat, l’empresa té previst construir una nau de 6.000 m 2 en
dues fases per destinar-la a dipòsit duaner, grupatge intermodal
i a centra d’emmagatzematge,
logística i també la distribució.
Pel que fa a les altres tres es
dediquen al sector dels vehicles
industrials. Les empreses tindran parcel·les contigües que
comportaran en instal·lar-se un
gran centre per a l’emmagatzematge de components, reparació i comercialització de camions, grues, bolquets i maquinària d’obra pública.
Logis Empordà disposa de
727.839m 2 de super fície. Del
total, 522.470m 2 estaran destinats a usos logístics i complementaris. El futur gran centre
està sotmès a diferents obres
que han de permetre quan aca-

bin, el 2011, tenir a punt aquesta plataforma situada al Far
d’Empordà, a només 5 quiòmetres de Figueres i a 25 de la frontera. Fins al moment s’han portat a terme obres d’urbanització
que es contemplen a la primera
fase. En aquests treballs s’hi
destinen 6,6 milions d’euros,
dels quals encara falta executarne 1,7 milions. Les tres fases següents s’aniran desenvolupant
en un termini que s’ha marcat
en cinc anys. Això suposarà la
inversió total dels 31 milions
d’euros.
La major inversió en infraestructures

Segons ha informat la Generalitat, aquesta xifra situa Logis
Empordà com la major inversió
en infraestructura logística de
les comarques gironines i una
de les més impor tants que es
porta a terme a Catalunya.

DdeG

NOU CENTRE. La situació actual del centre Logis del Far d’Empordà.

Estudi per ser plataforma ferroviària
Cimalsa, juntament amb Ifercat
(titular de les infraestructures
ferroviàries de la Generalitat de
Catalunya), el Port de Barcelona
i la Cambra de Comerç de Girona estan desenvolupant en
aquest moment un estudi sobre
la viabilitat de la plataforma ferroviària del Far d’Empordà. Se-

gons ha informat la Generalitat
respecte aquesta qüestió, la plataforma ferroviària intermodal ha
estat inclosa en el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya com una de les set plataformes logístiques i terminals
ferroviàries d’interès estratègic
per a Catalunya.

CARLES Pàramo*

POUM al servei dels veïns
d’un projecte d’escola gestionada
com a cooperativa pels pares, que
avui encara és vigent, la seva contribució al món de la gent gran
s’ha significat pel fet de posar la
llavor del que és i serà, encara
més en un futur proper, un gran
equipament pensat per aquest
col·lectiu.
La cooperativa August Pi-Sunyer i la residència Nova Vida no
són patrimoni públic; és un patrimoni dels cooperativistes i no podem ocupar-la com hi ha que ho
pretén, de la mateixa manera que
ningú no ha d’apropiar-se de cap
fundació o institució cívica. Des
de les institucions, Generalitat o
Ajuntament, el que s’ha de fer és
ajudar i potenciar llur activitat,
deslliurant-los de pressions polítiques i manipulacions interessades, per la senzilla raó que la barreja de política partidista i activitat cívica és per versa en si mateixa.
El POUM preveu i posa les bases per fer un programa urbanístic amb l’objectiu de donar resposta eficaç i eficient a les necessitats que presenten les persones

dependents.
En la illa que hi ha entre el carrer Josep Romanyach, carretera
Mas Oliva i camí del Cementiri
serà possible –i ja tindrem cura
de fer-ho–, crear un centre d’atenció social de gran qualitat. En
aquest espai Ajuntament i Cooperativa disposen de terrenys
amb una superfície important per
aquesta finalitat.
Es podrà desdoblar la residència Nova Vida per optimitzar-ne les seves possibilitats i el
seu finançament. Es construiran
habitatges per a gent gran, de lloguer i a preu taxat, no tutelats. Es
destinaran els habitatges necessaris per a discapacitats físics.
S’hi crearà o construirà una espaiosa i moderna instal·lació com
a Centre de Dia per donar servei
a les creixents necessitats d’una
societat moderna com la nostra.

➾ «La cooperativa
August Pi-Sunyer i la
residència no són
patrimoni públic»

FIGUERES

Quatre pobles fan
cursos per a gent gran
El Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i els ajuntaments de
la Jonquera, Castelló d’Empúries, Llançà, Roses i també
el de la capital de la comarca,
Figueres, organitzen pel proper trimesetre un nou curs de
les Aules de Formació Cultural per a Gent Gran. En total
compten amb cinc sessions
sobre temàtiques diverses seguint amb la política d’oferir
a aquest col·lectiu possibilitats de formació.
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La finalitat és sumar i gestionar a l’ensems partint de la premissa que la cooperativa ha de tenir plena llibertat d’actuació per
arribar a fer un programa de serveis d’ús comú, atesa la coincidència de necessitats, que doni
resposta a l’estudi de requeriments del Pla Director de Benestar Social que s’ha redactat
des de l’Ajuntament amb la participació i aportació de criteris valuosos per part de Càritas, Mifas,
Fadir, Altem i la mateixa Cooperativa. Aquest Pla ens permet
acotar previsions, és a dir, elaborar d’una manera objectiva el conjunt d’actuacions que s’hauran de
posar en marxa ateses les actuals
demandes d’ordre social: gent
gran, discapacitats i dependents.
Des de l’Administració hem
d’invertir i hem de gestionar
col·laborant estretament amb les
entitats socials. Podem prestar
més i millors serveis si aquests
són compartits, des de cuina i bugaderia a serveis d’atenció mèdica, psicològica, fisioterapèutica i
de formació i manteniment, fins
a la possibilitat de compartir jar-

dins i espais per a l’entreteniment
i l’esbarjo destinats a omplir amb
activitats el temps dels residents
interns i externs.
Donar una molt bona qualitat
al servei minimitzant els costos.
Aquest és l’objectiu. L’aportació
de l’experiència de la Cooperativa A. Pi-Sunyer impulsada per Benet Vigo, entre d’altres, és cabdal. No pensem en protagonismes polítics, no fem fanfàrries
però quan redactem un nou
POUM pensem en el desenvolupament sostenible del nostre territori, sobretot social, llocs de
treball per als que estan en condicions d’ocupar-los i atenció als
qui encara no han arribat a aquesta etapa de la vida i als qui ja l’han
passada. Uns i altres mereixen la
nostra atenció.L’Ajuntament ha
d’assumir el paper de motor, d’agent impulsor, d’institució que
aplega iniciatives socials –també
culturals i econòmiques– per tal
d’evolucionar d’acord amb les demandes de la societat i les exigències dels temps moderns. Aquest
és el camí.
Treballem junts però amb llibertat. Els altres camins són propis d’un progressisme fictici, aparent i de portes enfora que no ens
condueix enlloc.
*Alcalde de Roses

