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ADMINISTRACIÓ

BANYOLES

L’oposició culpa Santi Vila
del dèficit a Figueres

S’allarguen les
obres d’un carrer
per unes troballes

a Els grups de l’oposició municipal coincideixen per atribuir a una mala gestió de l’alcalde el dèficit
acumulat de 9 milions a Consideren que no es pot responsabilitzar la crisi de la situació actual
Esteve Carrera

Estalvis amb els
càrrecs electes i
amb projectes

FIGUERES

Els grups a l’oposició del
consistori figuerenc coincideixen per culpar la gestió de l’alcalde Santi Vila
del dèficit i no veuen creïble responsabilitzar-ne la
crisi. L’anunci, aquest dilluns passat, per part de
Santi Vila i el regidor d’Hisenda, Manel Toro, que
l’Ajuntament va tancar el
2011 amb 4,1 milions de
dèficit que s’afegeixen als
4,9 del 2010, no ha sorprès els responsables de
l’oposició. “Sabíem que seria així perquè era de sentit comú. I és mentida que
sigui culpa de la crisi, perquè s’han fet previsions
d’ingressos que tots sabíem que no hi serien. La
gestió és molt lamentable i
ho demostra el fet que en
les negociacions dels últims tres mesos amb els
bancs només s’ha aconseguit 1 milió, ningú ens vol
fer crèdit”, diu Pere Caselles des del PSC. Joan
Font, portaveu de la CUP,
veu que s’ha produït un

Unes troballes arqueològiques han obligat a aturar uns
dies les obres del carrer Sant
Roc, de Banyoles. Es preveu
que la feina dels arqueòlegs
duri, com a mínim, tota
aquesta setmana i que, per
tant, el vial estigui tallat al
trànsit. Els veïns que hagin
d’entrar i sortir amb els seus
vehicles sí que ho podran fer.
Les obres en aquest carrer
formen part del projecte de la
renovació del clavegueram
del carrer Orient. ■ R. E.

—————————————————————————————————

L’oposició insisteix en la necessitat de fer un replantejament de fons en la política
pressupostària de Figueres.
”L’única solució és començar
de zero i fer un replantejament perquè el pressupost
està mal fet estructuralment” ha dit el representant
de la CUP. També coincideixen en la necessitat d’estalviar: “Amb el cost dels càrrecs electes”, apunten des
del PSC, o qüestionant projectes com ara el de la plaça
de braus, des d’ERC.
L’alcalde, Santi Vila, amb el regidor d’Hisenda, Manel Toro, en el ple del febrer ■ LLUÍS SERRAT

La frase

—————————————————————————————————

“En cinc anys i mig,
Convergència ha
dilapidat la caixa i
l’estalvi que hi havia a
l’Ajuntament”
Mireia Mata

PORTAVEU D’ERC

desfalc molt gran per decisions de l’alcalde que porten a una situació “pitjor
del que havia previst el
mateix equip de govern”.
També és contundent la
representant d’ERC, Mireia Mata, que qualifica la
situació d’autèntic escàndol: “En cinc anys i mig,
Convergència ha dilapidat

la caixa i l’estalvi que havia
deixat l’alcalde Armangué”, diu Mata, afegint-hi
que quan Santi Vila va arribar no hi havia crisi. Des
IC-V, Xavier Montfort qualifica la situació de molt
preocupant i pregunta què
es farà ara amb els pocs recursos que no siguin absorbits pels crèdits. “Cal

prioritzar polítiques socials, però l’alcalde fa el
contrari prescindint de 10
treballadors”, diu Montfort. “Estem en números
vermells, continua l’evolució negativa i es continua
gastant. Cal una reforma a
fons i ara mateix no la
veig”, diu la portaveu del
PP, M. Àngels Olmedo. ■

INFRAESTRUCTURES

Nou col·lector
d’aigües a Santa
Margarida

ESPONELLÀ

Calçotada en
defensa dels horts
de Banyoles
El Col·lectiu La Falç del Pla de
l’Estany ha organitzat per
aquest diumenge, al local social d’Esponellà, una calçotada popular. La trobada, a més
de ser una celebració, servirà
per a reivindicar la conservació dels horts de Banyoles,
afectats per un pla especial
urbanístic. “Sense horts no hi
ha calçots” és el lema de la
convocatòria. Els actes previs
començaran a les dotze del
migdia. El tiquet val 13
euros. ■ R.E.

BANYOLES

L’Ajuntament
aposta per
l’estalvi energètic
Tots els grups polítics de
l’Ajuntament van donar el seu
vistiplau, en el darrer ple municipal, a subscriure el pacte
d’alcaldes i alcaldesses de la
UE per a l’ús eficient de
l’energia en els serveis municipals i en la població en general. Entre altres objectius,
es pretén que abans del 2020
s’hagi reduït en un vint per
cent les emissions dels gasos
que produeixen l’efecte hivernacle. ■ R.E.

BANYOLES

a Roses substituirà

la canonada del
clavegueram per un
cost de 543.719 euros
Esteve Carrera
ROSES

L’Ajuntament de Roses ha
aprovat el projecte inicial
de substitució del col·lector de clavegueram del
carrer Punta Falconera de
Santa Margarida, per donar una solució definitiva
al deteriorament d’aquesta xarxa sanitària que su-

porta el cabal d’aigües residuals de més de la meitat
de la urbanització. El pressupost de l’obra és de
543.719 euros i tindrà el
finançament de la Generalitat de Catalunya
(120.000 euros a través
del PUOSC), Consorci
Costa Brava i Fons de Subvencions de la Diputació
de Girona (pendents d’aprovar els imports). Un
cop s’aprovi el projecte definitivament i es posi a licitació, les obres tindran
una durada de quatre mesos i consistiran en la ins-

Roden un espot
publicitari en una
casa i a l’Estany

El traçat de 1.024 metres de la canonada actual on s’instal·larà el nou col·lector del carrer
de la Punta Falconera i un tram de l’avinguda de Santa Margarida ■ AJUNTAMENT DE ROSES

tal·lació d’un nou col·lector seguint el mateix traçat de la canonada actual,
al llarg d’un recorregut de
1.024 metres del carrer de
la Punta Falconera i un

tram de l’avinguda de Santa Margarida. El mal funcionament de la xarxa, sobretot en episodis de fortes pluges, es va agreujar el
passat mes d’agost amb

una avaria en una canonada trencada que va obligar
a fer-hi una actuació d’urgència i va posar de manifest l’avançat deteriorament de la xarxa. ■

L’empresa canadenca que
produeix la margarina Becel
promocionarà aquesta marca
amb un espot publicitari que
ahir es va rodar a Banyoles.
Produïda per la barcelonina
Western Productions, la pel·lícula va tenir d’escenari una
casa particular del carrer Pere
Alsius, on es va treballar al
matí, i la vora de l’Estany, on
es va rodar a la tarda. L’anunci es passarà per televisions
del nord d’Europa. ■ R.E.
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El primer Festival Internacional ha estat
un èxit absolut i s’anuncia més
implicació de l’administració en el segon

Hi ha circ
per estona
a Figueres
FIGUERES

Exultant. Seria l’adjectiu
adequat per descriure l’estat d’ànim de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ
de Figueres, en la roda de
premsa de balanç d’ahir,
juntament amb l’alcalde,
Santi Vila. De motius no
n’hi faltaven. La despesa
total del festival, que no és
el mateix que el pressupost, ha pujat a 285.000
euros, dels quals el taquillatge n’ha cobert poc més
del 50%, mentre que la
resta els han aportat tres
administracions
públiques com l’Ajuntament
(25.000), la Diputació i el
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, fins a completar els 72.500 euros
d’aportació de diner públic. Les empreses privades han aportat 63.000
euros. En aquest cas,

doncs, l’organització, la
recentment creada Circus
Art Foundation, presidida
pel mateix Matabosch, va
fer un “salt mortal financer”, i ha caigut dreta. Però és que, a més, ja compta
amb el compromís ferm de
l’Ajuntament, anunciat
ahir per l’alcalde Santi Vila, que aquest continuarà
donant suport a la iniciativa, i també, segons l’alcalde, amb el compromís de
les altres institucions que

Més del 50% de
la despesa la va
cobrir el
taquillatge, i
l’ocupació va ser
del 100%

aquest any hi han col·laborat, però a les quals s’hi sumarà la Generalitat de Catalunya, que va agafar
aquest compromís en boca del Director General de
Promoció i Cooperació
Cultural, Jordi Cabré, que
així l’hi va fer saber a Vila
durant la celebració del
festival del circ.
Matabosch mostrava
ahir la seva sorpresa, admiració i satisfacció per la
resposta de la ciutat davant la celebració de l’esdeveniment,
absolutament inesperada, i la seva
implicació voluntària i espontània, segons va confessar. Pel que fa a l’assistència, l’ocupació és del
100%, es van posar 14.635
entrades a la venda i el total d’espectadors en les
deu representacions –nou
a la vela del Castell de Sant
Ferran i una al Teatre El
Jardí– va ser de 14.432 i,
segons Matasboch, van

Matabosch, promotor, director i presentador del festival en plena actuació ■ LLUÍS SERRAT

quedar fora centenars de
persones, de manera que
l’any que ve es plantegen
instal·lar una vela amb
més capacitat. Pel que fa a
la procedència dels espectadors, el gros eren de Figueres (38%), de la resta
de l’Alt Empordà (23,6%),
de la resta de comarques
gironines (15%) i de la resta de Catalunya (9,6%).
Un 8,9% del públic procedia de fora de l’Estat.
Un altre dels inconvenients que es resoldran en
el futur és la numeració de
les entrades, de manera
que els espectadors que
comprin tiquets tindran

adjudicat el seu seient. El
director del festival, que al
mateix temps també n’era
el mestre de cerimònies,
assegura que molts dels
artistes que hi van participar, que actuaven per primera vegada a Europa,
aconseguiran contractes
amb circs europeus gràcies a la seva participació
al festival de Figueres, i això reportarà prestigi a la
cita, a la qual va assistir el
director general del festival de circ de Montecarlo,
un fet poc habitual.
Per la seva banda, l’alcalde, Santi Vila, va agrair
la participació de museus,

hotels i l’empresa privada
en el festival, i molt especialment la implicació de
la Fundació Gala-Salvador
Dalí, “que sempre s’ha
mostrat especialment gasiva a l’hora d’avalar una
iniciativa cultural de fora
del seu àmbit”. Vila va remarcar la importància de
la repercussió del festival i
el què ha suposat com a
promoció positiva de la
ciutat. Vila ja va anunciar
la celebració de la segona
edició del festival el primer
cap de setmana del mes de
març del 2013. “Ja hi hem
començat a treballar”, va
dir Vila. ■

LA PLANETA

Excavacions a la Ciutadella,
l’any 2010 ■ MANEL LLADÓ

decidir prescindir-ne al
2009, argumentant que
les subvencions rebudes
s’havien de gestionar des
de l’Ajuntament. La decisió de desmantellar la fundació va rebre en aquell
moment crítiques de CiU i
ERC que eren a l’oposició.
Amb Carles Pàramo de retorn a l’alcaldia i en un
context de crisi i recursos
econòmics
escassos,
l’Ajuntament i la conselleria coincideixen ara per
veure viabilitat en una
fundació com Roses Història i Natura per gestionar i
desenvolupar el patrimoni
arqueològic rosinc. ■

Roses Història i Natura
torna a l’ordre del dia
Esteve Carrera
ROSES

L’Ajuntament de Roses i la
direcció general de Patrimoni de la Generalitat han
iniciat les primeres reunions per a la creació duna delegació o subseu del
Museu d’Arqueologia de
Catalunya a Roses. A l’ho-

ra de buscar una fórmula
entre la conselleria, el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries i l’Ajuntament per gestionar aquest
projecte, es planteja la
possibilitat de recuperar
una entitat com la Fundació Roses Història i Natura, creada el 2004 –quan
governava Carles Pàra-

mo–, per gestionar el patrimoni local (la ciutadella, el parc Megalític, el castell de la Trinitat i Punta
Falconera). En l’ens hi havia representades entitats
com ara l’Ajuntament, la
Diputació i la Generalitat.
L’equip de govern de Magda Casamitjana que va
succeir Carles Pàramo, va

Cia. Jogijo

ARCA
de Gerard Guix

Estrena a Catalunya

16 març / 21:00 h
17 març / 21:00 h
875596-1052568A

Dani Chicano

www.laplaneta.net
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L'estació de busos tanca un carrer alolegant
que es seu i que ho fa per ((seguretat>>
b El vial es part dels terrenys que la ciutat va cedir per fer-hi I'equipament i la concessionaria diu que obert es <<perillós>>
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L'empresa concessioniria de
l ' e M 6 d'autobusosde FQyeresva
decidir tancar la s e m passada
un carrer &a& al centre alalegant
que & de la se# pmpimt i que alia tancar-lo per motius de seguretat. El viai, on ara han posat
unes tanques de formigó i uns
senyals de prohibit, ñ n s fa uns
dies permetia l'accés a v e h tot i
que, diuen, es& pensat per a la circulació dels combois. El consistori assegura que l'amació es totalment l e d ia aue els temnvs són
de l'estacid Cempresa concessioGestora de Transports Costa Brava, diu que calia garantir la
- seguretat de treballadors i viatgers evitant el pas de vehicles.
Eis terrenys, que eren de I'Ajuntament de Figueres, es van cedir a la Generalitat de Catalunya
l'any 1995. Així consta al DOGC
2193 on s'especifica que aquest espai -de 4.57446 mems quadratses destinari a la nova estació d'autobusosi es concreta que el Gwem
catal5 c o m m i r i ~voIunthiamenb)
una servitud de pas de vianants a
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El wnsirtori figuerenc
assegura que Yempresa ha
fet els Barnits adequats i
que I'actuado 6 de! tot legal
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ta concessio~riaalmlega que
cal garantir la seguretat de
viatgers ipersonal evitant ei
pas de vehicles no a u t o r m
Iaztrna oest de la h c a -és a dir- a
I'espai on hi havia el vial que s'ha
tancat.
Malgiat que tot aquest espai
consta com a ~rmietatde l'estació,
en el momentdeia consmcci6 de
requipament es va fer aquest carrer -queduu a la plap de l'Estaci6amb .prioritatpels autobusos. De
fet, en un senyal de l'entrada hi
constava fins fa unes s e m e s
que hi havia a d s resh-ingita ve'ins pero ara ja hi ha un senyal de
prohibit i unes.tanquesde formig6 provisionals.AkÚ,ara només el
poden utilitzar els busos que surten de I'estació.
El propietari de la gestora, Joan
Casas, assegura que malgrat que

L'empresa hi ha instal-latunes tanques de formigó i un senyal de pmhibh

I'espai -i 16 que el tenen en concessió- calia posar ordre a aquest
lloc en q i i ~ de
ó normativa de seguretatperque el b5nsit de vehides
s u p a un perill tant per avianants
com per als treballadors. *El que
no pot ser es que s'estiguinposant
maletes al maleter de l'autobús i
passi UT]. COM. Mai ha passat res
perb podria passam, insisteix
Des del consistori asseguren
que la concessioniria que te l'esa m f & ~ a r r y ~ q u e e s v a c o n s ~pai eis va comunhr la voluntat

d'adoptar a q u m mesura i que tot
s'ha fet de forma correcta.@an
es vah c e d els
~ terrenystot emper
a I'estació, el que passa és que elis
hi van cons& aquestvial perb es
de Ia seva propietatn, expliquen
des de l'Ajuntament
De fet, afegeixen, en el cas que
s'hi aparqui algun vehicle obsmint el pas,la G M a Urbana no hi
podria actuar. En el que trebaiiaran ara b a buscar una whció que
permeti oferir un tancament defi-

La mare de la victima: (<Vaigarribar a
agafar afecte a l'assassi de la meva filla.
b Tant la dona com un amic de la finada posen de manifest que I'acusat feia xantatge a la jove
cusat, de qui diu que una vegada li
R La mare de la jm que JuanCar- va arribar a confessar que havia
10sChávezYanes va matar el 4 d'a- agreditla m m a r e en d i w m ocagost de zoo8 va c 0 n k a a h i r a h - sions. Aquest caracter agressiu ja
dihncia de Girona que va arribar a Phaunapatitla finada en camproa@-li afede mentre era la pare- pia una nit que el processatvamclia de la seva filia. La dona assegu- tar d'esüangdar-la, segons va dem que l'mxai -a qui un k i b u n a I p clarar ahir ia mare de la jove.
Tant la dechació de Ia mare
pular es& jutjant aquestaseimam
al p ~ d pera
i encantador i sem- comIa d'm amic d e l a h c i a posen
blava afectuósamb lajove,a quiva de manifest que l'acusat feia xarconeixer en el supermercat de la tatge a ia jove amenapnt-la amb
deiwr de pagar les factura del cotJonquera on treballava.
No obstant a,
asegua ladona xe que elia li havia amht Aquest fet
que en diversa ocasions va poder explica per quk la noia va avenirobservar el CaFacter vident de l'a- se a parlar amb C h á v ~ ~ Y a nlae snit
GIROMA IMART¡ SAM~ACO

queva acabarmatant-la -aleihores
ja no eren pareh- i deixar de bandama d e b d ó que Shaviainiciat
amb un sopar a casa de lajove per
presentar públicament el noi amb
el que totjust comenpva avern's.
La mh
i amatn
i adaquevaproduir-se el
aimlamarede lajovevadenunck
als Mossosd'Esquadra la desaparicio de la seva filla ,desph que
a msaa dor-no
rnir, no respongués al telkfon i l'acusat no es trobés en el seu lloc de
feina Al dia @ien& quanva tornar
ala comissaria, wveure elcotxe de
l'acusat ped dvaig pensar que

mjuntament de Roses substitu'irael col-lectorde clavegueram
que r e d l les aigiies residuals de
la meitat de la urbanimació de
Santa Margarida amb una inversió
de 543.000 euros. L'obra donari
una solució definitiva als probIemes que es generaven sobretot
quan es prodcen pluges, pel deteriorament de la xarxa.

El col.lector discorre des del
carrer Punta Falconers condtünt
les aigiies des de restació de bombament de la plaqa de 1'Estel fins
a l'estació a Ia rotonda de la C-260.
Al col.lector s'hi incorporen aportacions de cabal importants com
les de l ' e a c i a6oon o de l'avinguda Nord, el que suposa que suporti
una pressió important. Segons1'Ajuntament, els comuns proble-

mes ocasionats pel m2llfuncionament de la xanra,sobretot en episodis de fortes pluges, es van
agreujar el passat mes d'agost
quan una avariaproduYda per una
canonadanencada obliga al consistori a realiaar una actuació
d'urgencia. Aixo els va permetre
wmtam el mal esbt en que es lmbava la canahtzació.
El nou col.lector s'instal.ld

Professionals
turístics fan
rnamitaper
coneixer Castelló

CASTELW ~ ~ W R WG
IES]
W Una vintena de professionals
l'hauria matada.
. EIS agem quevan declararen ei del sector tun'stic van participara
judicivanrecon6ker que l'hornici- hir al primer cicle de Jornadesde
da es va enmpr explicantque ha- Coneixement de Castelló d'Emvia matat la seva e x c a m ~ t a pliq u púries
e
per tal que coneguin els
posava les barryes. En tot moment punts d'intees i els recursos amb
va mantenir la coherkncia del que ióbjectiu que organi- paquets
manifestava i responia correcta- tun'sti~.
ment quanerainterpel.latUrnaDegut a la recent adhesió de
teixva indi= que l'hmia escanyat Castelló d'ErnpÚreis a Red de Juamb el cinturó i portava el seu ca- denas Cami~mde Safarad i aprod h e r al priaequipatges,fetque el fitant aquestes jornades s'han doseu ilebai, Benet Salellas, va tmchr nat a coneixer el patrimoni cultude demostrar que acreditava la mldel CallJueu.Hi hami duesjorcol-laboracióamb la justicia e n m t nades més,hueshn graniites.el 19
que facilitan la recera dela noia i el 22 de marq.

Roses substituirh el colmlector
de clavegueramde
Santa Margarida amb una inversió de-543.000euros
ROSES I WG

nitiu per treureles tanques provisionals. De fet, Casas assegura
que la idea és posar-hi algun sistema fix que permeti regularim
la situació pe& <mésendavant*.
Alguns veiis amb negocis a la
zona s'han queixat de l'actuacid
Asseguren que el fet d'havertallat
aquest carrer obliga els vehicles
que es vulguin dirigi~a la plap de
I'estació han de fer-hopel carrer
Mbdez Núñe~aprovwantml-hp
ses, $obretat en els dic de mercab.

seguint el mateix trapt de la canonada actual en 1024me- de
recorregut. El projecte c o m p t d
amb el ñnaqament de la Generalitat (1.20.000 euros a m s del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catdunp), el Consorci de Ia Costa Brava i el Fons de Subvendionsde la
Diputació de Girona (pendents
d'aprovar els imports). Mjuntament ha aprovat inicialment el

1,024MFIRES
Un quilhieire de clavegueram .
L'obm que afrorrtari Roses suposa la
substitució d'un tmm de la xarxa de
cIweguemrn que dona servei a-gairebe le meitat de la urbanització.

projecte. Una vegada s'aprovi definitivament i es lici,iin les obres,
aquestes tindran una durada de
quane mesos.
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Soluci6 definitiva al clavegueram de Santa Margarida (Roses).
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connecial ai nou @aridigilai de tes comarques gironines
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Un cop s'aprovi el projecte definitivament i es licitin les
obres, aquestes tindran una durada de quatre mesos.

L'Ajuntament de Roses ha aprovat el projecte per a la substitució del col*lector de clavegueram det
carrer Punta Falconera de Santa Margarida, amb el qual es donarP una solució definitiva als
problemes ocasionats pel deteriorament d'aquesta xarxa sanitaris encarregada de suportar el cabal
d'aiglles residuals de mes de la meitat de la urbanitzacib. El projecte, amb un pressupost de 543.000
euros, comptars amb el finanqament del Consorci Costa Brava, Generalitat de Catalunya i Diputació
de Girona.
L'actual col~lectora substituir discorre pel carrer de Punta Falconera conduint les aigIies residuals des
de I'estació de bombament de la P l a ~ ade I'Estel fins a I'estació situada a la rotonda de la C-280.En
ell s'incorporen entre d'altres, aportacions com el bombament de I'edifici "600" i el col-lector de
I'Avinguda Nord, fet que implica que suporti el cabal d'aigües residuals de m8s de la meitat de
superíicie de tota la urbanibacib de Santa Margarida.
Els comuns problemes ocasionats pel mal funcionament de la xarxa, sobretot en episodis de fortes
pluges, es van agreujar el passat mes d'agost quan una avaria produ'ida per una canonada trencada
obligh al consistori a realitzar una actuacib d'urgencia. Les obres realitzades posaren de manifest
I'avan~atdeteriorament de la xarxa, originat per I'acid sulfúric que es produeix a ['interior de les
canonades, i la necessitat de la seva total renovaci6.
El consistori no ha volgut dilatar mbs la solució a aquests problemes i ja ha aprovat inicialment el
projecte que perrnetra la seva substitucib. El nou col*lector s1instal*lar8seguint el mateix tra~atde la
canonada actual, al llarg del recorregut de 1.O24metres que discorre pel carrer de la Punta Falconera
i un tram de I'avinguda de Santa Margarida.
El pressupost d'aquest projecte &s de 543.719 euros. Perfer front a la important inversib que aquesta
renovacid representa, el consistori comptar&amb el finanqament de la Generalitat de Catalunya
(120.000euros a traves del PUOSC), Consorci Costa Brava i Fons de Subvencions de la Diputacid de
Girona (pendents d'aprovar els imports).
Un cop s'aprovi el projecte definitivament i es licitin les obres, aquestes tindran una durada de quatre
mesos.
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