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L’ALT EMPORDÀ

L’Estat engega el ﬁnal de l’obra de la NII
després de més de dos anys aturada
 La nova adjudicatària s’està fent càrrec de les parts del projecte modificades el 2008
JAUME PURCALLAS

LA JONQUERA

Aturen els treballs el 2008
Els treballs van començar però es
van aturar l’octubre de 2008 per un
problema econòmic de l’empresa
que s’encarregava d’executar-los.
El projecte inicial es va haver de
modiﬁcar després que l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) emetés

Una part de la carretera on s’estan portant a terme treballs de millora.

Els operaris estan treballant
en el pont i en la rotonda,
dues de les infraestructures
més importants
L’alcalde confia que, tot i que
es puguin aturar durant
l’estiu, les obres continuïn
sense més interrupcions

un informe desfavorable sobre un
pont a la part de la duana que ha
conectar amb la Jonquera. L’informe va concloure que estava
mal dissenyat i es demanaven
canvis tècnics. L’empresa s’hauria
trobat que a punt de començar els
treballs li arribava l’informe desfavorable del pont. A més, se’ls va

imposar refer un accés a la ronda
Sud perquè s’havien atès les al·legacions d’un veí i posar baranes a
tots els ponts de la nacional. Va ser
llavors quan l’empresa adjudicatària va decidir no acceptar els
canvis per qüestions econòmiques i abandonar l’obra. La nova
adjudicatària CRC ha d’acabar les
obres que van començar i executar els canvis.
L’any passat va començar a
substituir algunes de les faroles que
no complien amb la normativa
sense portar a terme cap més treball. Durant mesos, des d’abans de
l’estiu de l’any passat s’ha estat a
l’espera que l’Estat acabés de signar la documentació necessària
per executar els treballs. Des de l’Ajuntament admetien que ja no

Posen a punt la seu del centre de
documentació grega a l’Escala
 S’ha adequat la
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zona de despatxos a
la primera planta de
l’edifici que s’ha repintat

sabien què fer ni el motiu real pel
qual no s’havien reprès.
En els darrers mesos s’han anat
fent petits treballs amb pocs operaris però, recentment, des de la direcció de l’obra s’ha comunicat a
l’alcalde que disposen de tot el necessari per afrontar l’obra ﬁnal, en
la qual ja estan treballant.
Milers de camions a les àrees
Una vegada ﬁnalitzada l’obra estarà completada la millora de la
nacional al seu pas per la Jonquera. Per aquesta via hi circulen
diàriament milers de camions que
s’aturen a les nombroses àrees de
descans a l’entrada de la població.
A banda d’això, és utilitzada pels
veïns per accedir als diferents sectors del terme.

El regidor d’ICV, Joan Esteve
Danés, nega haver portat a la ﬁscalia el cas de les multes a veïns
que va retirar Carles Pàramo, una
qüestió que el jutjat ha arxivat. El
regidor posa de manifest que es va
adreçar a l’alcaldessa, Magda Casamitjana (PSC), posant-li en coneixement uns fets i requerint que
es fes un informe.
El ﬁscal va veure indicis de prevaricació en la retirada de multes
a veïns de la població després de
rebre la informació per part de l’Ajuntament. Dimecres es va conèixer que s’arxivava. Llavors Pàramo
va manifestar que això costarà
15.000 euros a l’Ajuntament que
haurà de pagar els honoraris de
l’advocat de la defensa i les hores
dels funcionaris. Va demanar que
l’alcaldessa obligués Danés a assumir les despeses, i si no ho feia,
reclamar-ho per la via judicial.
El regidor, arran d’aquestes declaracions, ha volgut recordar que
ell no va portar el cas a la ﬁscalia i
que el ﬁscal va veure indicis de prevaricació. Joan Esteve Danés diu,
i aporta la documentació, que va
presentar a l’alcaldessa una carta
on li feia saber que havia detectat
unes activitats realitzades per Pàramo que podrien ser susceptibles
de delictes de prevaricació. Manifestava que ho feia en la «seva obligació com a regidor i com a ciutadà». L’alcaldessa va enviar una
carta al ﬁscal on li exposava que
Danés havia aportat una documentació i davant que «els fets denunciats podrien ser constitutius
d’un il·lícit penal, us trasllado còpia de l’escrit i dels documents». El
ﬁscal posteriorment va decidir remetre l’escrit de denúncia al Jutjat
de Figueres que aquesta setmana
va decidir arxivar.

MIFAS FA CANVIS EN EL PATRONAT
DE LA FUNDACIÓ
El dia 10 de maig, el Patronat de la Fundació MIFAS es va reunir a fi de donar compliment a la renovació dels càrrecs que
han complert el mandat i nomenar els nous patrons per als
propers quatre anys.

L’ESCALA | DdG

La fundació Iberia Graeca, que
serà centre de referència de tota la
documentació grega a la península, ha posat a punt la nova seu,
a la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries. En els darrers mesos
s’ha repintat l’ediﬁci, a la façana del
qual s’ha situat el logotip de la fundació. A més, s’ha adequat la zona
de despatxos a la primera planta de
l’ediﬁci.

El regidor d’ICV
nega haver portat
a la ﬁscalia el cas
de les multes de
Pàramo
ROSES | DdG

C.VILÀ

El Ministeri de Foment està portant a terme, ﬁnalment, des de fa
uns dies els darrers treballs de la
NII a la travessia de la Jonquera,
que estaven aturats des de l’estiu
de 2008. Quedaven pendents d’afrontar-se infraestructures importants del projecte que havien sofert
modiﬁcacions i que havien estat la
causa de la renúncia per part de la
primera empresa adjudicatària.
Ara l’alcalde, Jordi Cabezas (CiU),
conﬁa que s’acabaran, tot i que podrien aturar-se temporalment a
l’estiu.
«Fa molts dies que hi havia poc
personal, i s’estava esperant que
signessin el projecte». «Ara ja ho
tenen i tenen la quantitat pressupostària», diu Cabezas, cosa que
suposa que continuaran els treballs
ﬁns que acabin. En aquest moment s’estan portant a terme les
obres a l’accés sud de la rotonda de
l’entrada i també s’ha començat a
treballar en el pont, ha informat
l’alcalde.
El Ministeri de Foment va adjudicar el 2007 les obres de millora de la travessia per un cost de 3,4
milions d’euros a l’empresa
Stachys. L’objectiu era millorar la
seguretat vial tant en el tram principal com en els enllaços amb altres carreteres que hi conﬂueixen. Alhora es milloraven altres
qüestions com la il·luminació i es
reordenaven la zona d’aparcaments i les benzineres.
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La seu de la fundació, la Casa Forestal, que ja mostra el logotip.
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