LLANÇÀ

Expropien terrenys
per renovar l’accés
al poble
● Llançà.

El Ministeri
de Foment va començar ahir les expropiacions dels terrenys
que necessitarà per
construir el giratori
alçat que substituirà el
pont d’accés a la població. Segons va explicar ahir l’alcalde,
Pere Vila, els actes
d’expropiació es van
fer sense problemes,
ja que les porcions de
terreny afectades són
petites. Avui continuaran les expropiacions per a aquesta
obra, que costarà 3,49
milions
d’euros.
L’obra estava prevista
per finals del 2008, tot
i que encara no ha començat. / M.V.
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Critiquen l’extracció d’àrids en l’obra de
desdoblament de Palamós a Castell d’Aro
ALBERT VILAR / Palamós

●

L’Ajuntament de Palamós s’oposa a les extraccions d’àrids programades
entre el puig d’en Xifre i el
mas Gallard per poder fer
els terraplens del desdoblament de la carretera
C-31 de Palamós a Castell
d’Aro. Les extraccions
afecten unes 7 hectàrees i
es preveu treure més de

600.000 m³ de material.
«Hem protestat a Carreteres», va dir el regidor
d’Urbanisme, Josep Buxeda, que va afegir-hi: «No
es pot fer malbé un turó; és
una agressió paisatgística.» Des de la Generalitat
estan oberts a treure el material d’un altre espai si és
apte i hi ha el vistiplau de
Medi Ambient, com ha

passat amb els d’ara.
D’altra banda, Palamós
i Generalitat han arribat a
un acord per mirar de salvaguardar els roures centenaris i alguns suros que
hi ha en aquest àmbit del
Balitrà. Així, alguns es
mantindran al lloc i altres,
que ja estan marcats, es
trasplantaran. Calonge ja
es va oposar a les extrac-

cions d’àrids a la zona de
la part alta de la pujada, sobre el mas Vilar, on també
hi ha un jaciment neolític.
Per ara, aquesta extracció
no es tocarà perquè ja hi ha
prou material amb els altres quatre espais. Tot i això, des de Calonge també
s’ha demanat que hi hagi
un altre accés al terme en
el desdoblament. Ha fet

tres propostes, però cap ha
estat acceptada per la Generalitat. Les obres del
desdoblament de la carretera es van iniciar a Castell
d’Aro ahir amb el començament del trasllat dels
serveis, si bé l’afectació al
vial no desapareixerà fins
passat l’estiu.
Es preveu que tot estigui
en un termini de 24 mesos.
PUBLICITAT

GIRONA

El 10% dels nous
socis de Mifas són
immigrants
● Girona.

El 10% dels
nous socis de Mifas
són immigrants que
tenen una minusvalidesa arran de la feina
que han desenvolupat
un cop arribats a Catalunya o bé a causa
d’un accident laboral.
Cada any es fan sòcies
unes 120 persones i
des de fa dos anys un
10% són d’origen extracomunitari. Mifas
manté que en aquests
casos es requereix un
doble treball: la formació i la recerca de
feina i la integració. / ACN

GIRONA

La Delegació del
Govern a Girona
renova el seu web
● Girona. La Delegació

del Govern de la Generalitat a Girona ha
renovat el lloc web,
que inclourà una informació més exhaustiva, en què destaca
l’agenda dels alts càrrecs del govern a les
comarques gironines.
També editarà un butlletí electrònic, de periodicitat
mensual,
que s’enviarà als ajuntaments, organismes,
mitjans de comunicació i col·legis professionals
gironins. / S.G-A.
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