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L’Alt Empordà
POLÍTICA MUNICIPAL

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Apliquen mesures contra els incendis a
la urbanització amb més risc de Roses

Engeguen de nou
l’Espai Familiar
per a pares amb
nens de fins a
tres anys

Les espècies més inflamables s’han talat i la resta es manté, tot i que amb podes

DdeG, Castelló d’Empúries

L’Ajuntament de Castelló
d’Empúries ha posat en marxa de nou l’Espai Familiar. Es
tracta d’unes sessions per
compartir amb els fills que es
portaran a terme a l’auditori
del centre cívic d’Empuriabrava.
La iniciativa pretén que els
pares es puguin informar,
compartir experiències amb
altres tutors i, fins i tot, jugar
durant unes estones amb la
mainada. La iniciativa es porta a terme amb la col·laboració del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i està adreçat
als pares amb infants de fins
a 3 anys, un espai familiar on
poder desenvolupar aquestes
relacions entre pares i fills.

C.Vilà, Roses

L’Ajuntament de Roses ha creat una franja de protecció contra incendis a l’àrea poblada
amb un major perill, la urbanització Mas Fumats que durant
l’estiu compta amb 1.600 veïns.
A la mateixa urbanització està
instal·lat un sistema d’alarma
que en cas de foc aler taria els
veïns amb una sirena.
Una dotzena de zones de Roses comptaran amb les mesures
preventives contra incendis.
Aquesta setmana han començat
els treballs a Mas Fumats amb
l’objectiu que la franja de protecció actuï com a barrera en
cas d’incendis. Just aquesta
àrea va resultar afectada el 2002
per un incendi al cap de Creus.
La urbanització fa anys que
compta amb tallafocs i el projecte actual suposa l’adaptació
de noves mesures d’acord amb
la legislació vigent en prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions.
Per a la seva redacció, l’Ajuntament ha encarregat un estudi forestal específic que estableix les mesures a executar a
fi de complir amb la legislació
vigent en matèria d’incendis per
a aquest tipus d’urbanitzacions
que es troben en contacte directe amb la massa forestal. Un
cop analitzades les característiques de la urbanització, s’ha optat per reduir la densitat d’ar-

La urbanització
disposa d’una
sirena que alerta
per si cal una
evacuació
■

A les sessions es
juga, fan tallers i
comparteixen
experiències
■

DdeG

TREBALLS. Operaris que desenvolupaven els treballs per crear la franja de protecció de la urbanització.

brat i eliminar el sotabosc dels
ter-renys forestals que envolten
l’àrea, amb la creació d’una
franja perimetral de 25 metres
d’amplada.
Es talarà vegetació més inflamable

Els treballs que s’acaben d’iniciar consistiran en el talat de
les espècies que presenten un
major risc, mentre que els arbres de baixa inflamabilitat
–amb fulles verdes i un alt contingut hídric durant l’estiu, o
amb fusta densa que necessita
absorbir una gran quantitat de
calor abans d’encendre’s– es
mantindran, tot i que es poda-

ran periòdicament.
Els treballs finalitzaran amb
el desbrossament de tota l’àrea
per tal d’eliminar completament
la vegetació baixa i arbustiva.
Els treballs compten amb un
pressupost de 12.000 euros. Un
cop acabada la franja, se’n farà
un manteniment periòdic per
tal d’assegurar la seva efectivitat.
Aquesta actuació al Mas Fumats serà el primer dels projectes que el consistori durà a
terme durant els propers mesos, d’acord amb el plànol de
delimitació d’urbanitzacions,
instal·lacions i edificacions aï-

llades del municipi que estiguin
situades a menys de 500 metres
de terreny forestal, aprovat pel
ple municipal.
A les mesures del talat de la
vegetació s’hi afegeix la de la sirena. El sistema permet alertar
els veïns i que se n’adonin, independentment de la llengua
que parlin. Es dóna la circumstància que durant l’estiu hi
resideixen veïns de diferents
països. La sirena és un senyal
d’emergència per a l’evacuació
de forma ràpida. Si es manté durant més d’un minut i mig l’ordre és d’evacuació i trasllat al
pavelló.

«L’espai familiar esdevé un
punt de trobada i relació per
pares i infants, amb joguines,
contes... Allà els pares podran
passar una estona jugant amb
el seu fill i compartir amb altres pares experiències relacionades amb l’educació i la
criança dels seus fills, per entendre i aprendre de les seves
vivències quotidianes», diu
l’Ajuntament. També poden
participar en tallers.
L’espai familiar és totalment gratuït i hi pot assistir
tothom qui ho desitgi els divendres de dos quarts d’onze
a les dotze del migdia a l’auditori del centre cívic d’Empuriabrava.

CASTELLÓ

VILAFANT

Educació obrirà divendres sense
obres el CEIP Joana d’Empúries

El Consell aportarà diners
per al nou centre de Mifas

L’AMPA ha decidit per majoria aturar les protestes setmanals

L’aportació durant 4 anys serà per posar-lo en marxa
DdeG, Vilafant

C.V., Castelló d’Empúries.

El Departament d’Educació s’ha
compromès a donar per acabades divendres les obres del
CEIP Joana d’Empúries de Castelló d’Empúries. Això ha comportat l’aturada de les protestes
de l’AMPA que cada setmana ha
fet anar els escolars amb casc i
armilla reclamant que s’acabessin els treballs.
L’Assemblea de pares i mares
de l’escola es va reunir dilluns al
vespre amb l’equip directiu de
l’escola i amb l’assistència del director dels Serveis Territorials
a Girona, Joaquim Bosch, que va
donar explicacions i va respondre a les preguntes. Bosch va ex-

posar que, una vegada reunit
amb responsables de l’empresa
construtora, l’entrega es farà divendres.
Per això, es va sotmetre a votació el fet d’aturar els actes reivindicatius que fins ara es feien
cada dimecres i divendres. La
majoria d’assistents, 61 pares i
mares, va decidir que s’atures-

L’acabament de
les obres permetrà
iniciar classes
com informàtica o
gimnàstica
■
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sin.
Segons ha informat l’AMPA,
«donem un vot de confiança perquè els acords es duguin a terme
dins els terminis exposats i l’escola pugui començar amb la seva
totalitat en el decurs de les properes setmanes».
L’AMPA es queixava que es
va decidir començar el curs escolar amb les obres encara a mitges i això ha suposat que no es
poguessin impartir algunes disciplines com informàtica o
gimnàstica perquè les instal·lacions no estaven a punt. Tot i
això, des de la direcció consideraven que la situació no era
greu.

Mifas ha arribat a un acord amb
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que durant quatre anys
farà una aportació econòmica
que servirà per afrontar els imprevistos que sorgeixen de la
construcció, especialment d’equipament i la posta en marxa
de les activitats del centre que
s’està construint a Vilafant.
El president de Mifas, Pere
Tubert, i el conseller comarcal
responsable de Serveis Socials
a l’Alt Empordà, Santi Vila, es
van reunir per definir la participació d’aquest òrgan al projecte
del Centre de Recursos i Ocupacional de l’Alt Empordà que
portarà el nom de Pere Llonch.

En la construcció hi col·labora
l’Ajuntament, la Generalitat i el
Ministeri de Treball, a banda
d’aportacions de diferents
Obres Socials de Caixes d’estalvi.
Aportació imprescindible

L’acord inicial estableix que
donaran una aportació econòmica durant quatre anys, tot i
que quedarà establert en un
conveni que se signarà properament entre les dues parts. Mifas
considera la participació del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà com a imprescindible per
tirar endavant el projecte i definir la presència de la nostra entitat en aquella comarca.

