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Retorn al refugi antiaeri

L’Incasol subhasta la construcció de
pisos protegits a Figueres i Llagostera
● Figueres. L’Institut Català del Sòl ha posat a licita-

ció la construcció de 45 habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer, al sector Fages de Climent
de Figueres i de 21 habitatges per vendre al sector
Ganix de Llagostera. A Figueres l’edifici es farà en
un solar del carrer València a la cantonada amb el
carrer Navata. Els pisos disposaran de dos dormitoris i la superfície útil oscil·la entre els 56 i els 66 m².
El pressupost de l’obra és de 3,75 milions d’euros i
el termini d’execució, de 19 mesos. A Llagostera
els habitatges es faran en un solar entre els carrers
del Roser, Isabel Vila i la República. Els pisos tenen una superfície útil des de 46 m² fins a 75 m², onze disposen de tres dormitoris i deu, de dos. El termini d’execució és de 16 mesos i el pressupost de
licitació, de 1,80 milions d’euros. / J.P.

Les JERC de Blanes porten al síndic el
cas del pàrquing d’autocaravanes
● Blanes. Les Joventuts d’Esquerra Republicana
(JERC) de Blanes van anunciar ahir que duran el
no-tancament del pàrquing d’autocaravanes de
Blanes al síndic de greuges. Les JERC es van queixar que l’equip de govern (PSC i EUiA-ICV) no hagi respectat la decisió del ple, que va aprovar el tancament. D’altra banda, van anunciar que no descarten més accions com la que van emprendre la setmana passada de tapar els senyals del pàrquing amb
un rètol que deia «tancat per decisió del ple». / L.J.

Accés lliure al Barri Vell per als
minusvàlids amb targeta d’aparcament
Les persones discapacitades que tinguin
una targeta d’aparcament expedida per l’Ajuntament de Girona estaran autoritzades a entrar al Barri Vell quan, a partir del febrer, entri en vigor el nou
sistema de control que retrata les matrícules dels
cotxes i multa automàticament els que no hi poden
entrar. Així ho va afirmar ahir la regidora de Mobilitat, Isabel Salamaña, que va explicar que les matrícules dels cotxes d’aquestes persones s’introduiran al sistema informàtic perquè puguin circular pel
Barri Vell sense problemes, com si fossin residents.
El president de l’associació Mifas, Pere Tubert, va
valorar-ho positivament. / N.A.

● Girona.

Els veïns denuncien als Mossos les
obres del restaurant d’Arola a Roses
● Roses. Els veïns de la comunitat Barri dels Pesca-

dors de Roses van interposar ahir una denúncia, davant dels Mossos, perquè s’ha accedit dins el seu
pati privat, sense consentiment, per fer una part de
les obres del restaurant que obrirà Sergi Arola al
municipi. Es tracta concretament de la substitució
d’un tram de paret de totxo per unes peces de vidre,
per a la qual cosa el consistori encara no ha donat
permís i que també havia estat denunciada ja pels
veïns el dia 5. L’oposició critica que l’alcalde, Carles Pàramo, que és el propietari del local on es fa el
restaurant, no hagi fet aturar les obres immediatament. L’alcalde assegura que no és ell, sinó el llogater, qui fa les obres i que el consistori actuarà en
aquest cas, com ho fa en la resta d’obres. / R.C.

ICV de Roses denuncia irregularitats
en obres dels fills de l’alcalde
El regidor d’ICV de Roses, Joan Esteve
Danés, ha denunciat a l’Ajuntament suposades irregularitats en obres que fan els fills de l’alcalde,
Carles Pàramo. Per una banda, assegura que el fill,
que també és regidor de CiU, fa unes obres que ocupen la via pública sense pagar la taxa corresponent.
Per l’altra, que la filla fa unes obres de reforma en
un hotel per les quals ha declarat un cost molt més
baix del real. Pàramo diu que Danés té una «obsessió malaltissa» contra ell i que «si el van votar va
ser per servir el poble i no per perseguir l’alcalde i
la seva família». / R.C.

● Roses.
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Obren al públic els túnels que es van construir a Roses durant la Guerra Civil per protegir
els veïns dels atacs de l’aviació feixista i estrenen la plaça de la Pau que s’hi ha fet a sobre
ROBERT CARMONA / Roses
● Els veïns de Roses po-

dran tornar a recórrer, a
partir d’aquest cap de setmana, els túnels que van
servir com a refugi antiaeri
durant la Guerra Civil. De
tots els que es van construir entre 1937 i 1939, només es conserven uns 100
metres lineals d’aquest,
que transcorre pel subsòl
dels carrers Josep Sabater i
Capità Ariza.
El refugi es va redescobrir arran d’unes obres, el
2002. A l’interior s’acumulava més d’un metre
d’aigua, però estava ben
conservat. Només ha calgut instal·lar-hi bombes
per evitar que s’inundi i un
nou sistema d’il·luminació, que permet que el públic pugui veure com estaven fets aquests túnels, en
visites concertades.
Roses va ser víctima del
primer bombardeig el 30
d’octubre de 1936. No va
ser aeri, sinó des del creuer
Canarias, que va llançar
quaranta canonades contra
el municipi. L’Aviazione
Legionaria Italiana, aliada
de l’exèrcit franquista, va
llançar-hi posteriorment
fins a sis atacs aeris. El primer, el 24 d’agost de 1937
i els tres últims entre el 6 i
el 8 de febrer de 1939, just
abans de l’entrada de les
tropes franquistes a Roses.
Van perdre-hi la vida una
trentena de veïns i es van
fer destrosses en una quarantena d’edificis.
L’atac del Canarias va
fer veure als rosincs la necessitat de construir refugis. El de la pujada de l’Escorxador –el que s’obre al
públic– era el més important i l’únic que se’n conserva, però també se’n van
fer al costat de l’església, a

Interior del refugi i part de l’escultura de la plaça de la Pau, amb l’autora. / LLUÍS SERRAT

la plaça General Prim i al
costat de la Ciutadella. Al
carrer Tarragona en va
quedar un a mig fer.
Sobre una de les entrades al refugi s’hi ha fet la
plaça de la Pau, amb un

conjunt escultòric de Ció
Abellí referent a les guerres i la pau.
Tant la plaça com el refugi s’inauguraran aquest
diumenge al migdia. Es farà sonar la sirena del pòsit

de pescadors i una avioneta sobrevolarà Roses.
També es projectarà un
documental amb testimonis orals sobre els bombardejos llançats contra la vila durant la guerra.

El ple de Tossa proposa no refer el forat
del Dimoni i deixar la porta de Vila Vella
LAURA JUANOLA / Tossa

Tots els grups polítics
de Tossa van aprovar ahir
en el ple una proposta per
mantenir la porta que hi ha
al costat del museu municipal de Vila Vella. Aquesta porta s’ha de substituir
pel forat del Dimoni, que
és l’antic forat tapat per la
porta fa quinze anys quan
es van fer les obres al recinte, que ara una sentèn●
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cia obliga a restaurar.
La iniciativa va sorgir
dels grups de l’oposició
CiU i l’Agrupació d’Electors de Tossa, que pensen
que des del punt de vista
actual seria un retard tapar
una porta, com hi obliga la
sentència, per deixar el forat antic. Els dos grups van
apel·lar a raons de mobilitat. La portaveu de CiU,
Rosa Maria Monrabà, va

dir que no pot ser que
d’una banda les administracions subvencionin la
mobilitat i de l’altra se
substitueixi una porta per
un forat.
L’alcaldessa va assegurar que ella està obligada a
complir la sentència però
que entén les raons de
l’oposició i els veïns. Per
això es va acordar un text
on no es diu explícitament

que la porta que s’ha de fer
a Vila Vella sigui la mateixa que hi ha actualment.
La decisió final, però, la
tindrà la setmana que ve el
comissari que vetlla pel
compliment de la sentència, que ha de visitar les
obres que s’estan fent.
Tots els grups polítics intentaran convèncer el comissari de la necessitat de
mantenir la porta.

