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COMARQUES

8

L'ESCALA
El passeig de Riells
s'encareix un 50%
però no se sap
qui ho pagarà

1 0 OLOT
L'Ajuntament
donarà 30 milions
a una empresa per
la TV local

serveis de la Generalitat i la Diputació, el programa
Feder de la Unió Europea per a zones industrialment
desafavorides i els fons de cooperació local i comarcal,
destinats als ajuntaments i els consells.

Les JERC volen
que se sancioni
l'exèrcit pel foc de
Sant Climent

Cinc programes preveuen destinar 4. I I I
milions als municipis gironins fins al 99

DdeG
Sant Climent Sescebes.Les Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya
(JERC) de Figueres han fet
públic un comunicat on demanen als departaments de
Medi Ambient i Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat que sancionin
l'Exèrcit com a responsable
de l'incendi forestal que es
va declarar dimecres passat
en el camp de tir de la base
militar de Sant Climent Sescebes mentre es feien unes
pràctiques amb foc real.
Els joves republicans
mostren la seva «preocupació davant la possibilitat
que, una vegada més, no tots
els ciutadans i ciutadanes siguem iguals davant la llei» i
volen que es sancioni l'Exèrcit «tal com s'ha fet a altres
persones i institucions pels
mateixos fets i per agressió
al medi natural».

Cinc programes diferents preveuen invertir prop de
4.000 milions de pessetes als municipis de les comarques de Girona, des d'aquest anyfinsal 1999. Entre
els projectes hi ha la previsió dels plans d'obres i

Entre aquests hi ha el pla Feder de la UE per a zones industrialment desafavorides
^ SUBVeNCIONS PER ALS MUNICIPIS GIRONINS 1997-1999

EL RIPOLLÈS
ACT.
SUBVENCIÓ

LA CERDANYA
ACT
SUBVENCIÓ

A
B
C
D
E

5
1
16

A
B
C
D
E

10
7
2
19

377.425.000
74.817.148
17.369.064
36.388.736
71.000.000

49.905.091
10.437.922
26.711.999
67.000.000

L'ALT EMPORDÀ

ACT
A
B
C
O
E

LA G A R R O T X A
ACT.
SUBVENCIÓ

-

31
23
68

335.986.750
136.890.691
124.322.977
99.000.000

-

EL PLA DE L'ESTANY

-

A
B
C
D
E

SUBVENCIÓ

-

11
3
21

ACT.

120.391.149
14.575.183
48.907.781
72.000.000

A
B
C
D
E

SUBVENCIÓ
1.106.438.156

SUBVENCIÓ

-

-

4
4
11

43.668.476
37.604.608
26.632.450
65.000.000

-

L'ONCE deixa 76
milions a Tordera
i 4 més a Pineda i
Santa Susanna

1.207.195.338
383.392.177
540.524.619

EL G I R O N È S
ACT.
SUBVENCIÓ

655.000.000
3.892.550.290

A
B
C
D

A Proposta pel programo finançat pel
Feder de la UE per al trienni 1 9 9 7 - 9 9

Ej

B Proposta inicial del Pla Únic d'Obres
i Serveis de Catalunya per al 1998
C Proposta inicial del Programo Epecífic
de Cooperació Municipal de lo
Diputació per al 1998
D Fons de cooperació local de
Catalunya per municipis per al 1 9 9 7
E Fons de cooperació per consells
comarcals de Catalunya per al 1997

-

-

13
4
27

201.610.608
51.112.646
97.004.373
95.000.000

-

EL BAIX EMPORDÀ
ACT.

A
B
C
O
E

12
20
8
35

-

SUBVENCIÓ
437.036.672
195.264.724
54.303.111
96.952.978
92.000.000

LA SELVA
ACT.

A
B
C
D
E

9
16
5
26

-

SUBVENCIÓ
291.976.484
185.551.392
61.098.952
83.603.325
94.000.000

DdeG

J O S E P CALLOL
Girona

Alguns dels diversos plans
que preveuen invertir diners
als municipis de les comarques
de Girona des d'aquest mateix
any fins al 1999, es van presentar ahir a la delegació del Grovern de la Generalitat. Un dels
més importants és el programa
de la Unió Europea Feder, per a
la zona objectiu 2, que són per
aquelles comarques que estan
industrialment desafavorides.
Aquest pla preveu subvencionar projectes per valor de
1.106 milions de pessetes durant el trienni 1997-1999. La
Generalitat ha elaborat per primera vegada una proposta de
distribució d'aquests diners, ja
que fins ara el procés el realitzava l'Estat central. D'aquesta
manera, al Baix Empordà, s'hi
destinaran 437 milions, per
subvencionar 12 actuacions; al

Ripollès, 377 milions per a 10
obres i a la Selva, 291 per a 9
actuacions.
El director general d'Administració Local, Joan Raventós,
va destacar ahir a Girona el
consens assolit entre les diferents parts i sobretot amb la
federació i l'associació de municipis de Catalunya, que s'han
mostrat favorables a la proposta de distribució del programa
Feder. Raventós es va mostrar
esperançat que s'aprovi la proposta de la Generalitat.
El director general va explicar que aquest any s'han pogut
incorporar al programa Feder,
uns 2.000 milions globals a tot
Catalunya, que en el trienni
anterior estaven previstos i no
es van utilitzar.
Per altra banda, ahir també
es van donar a conèixer les propostes de la subcomissió de cooperació local per al Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya
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i el Programa específic de Cooperació Municipal de la Diputació, per a l'any 1998. Recentm e n t , la G e n e r a l i t a t h a
aprovat el que fa referència a
aquests plans per a aquest any.
Aprovació el 98
Les propostes per a l'any vinent s'hauran de debatre ara a
la comissió de cooperació local i
passar a exposició pública perquè a principis del 1998 quedin
aprovats definitivament. El delegat de la Generalitat a Girona, Xavier Soy, va destacar el
nombre d'actuacions que es
subvencionaran amb el Pla
Únic d'Obres i Serveis un total
de 107, amb més de 1.207 milions de pessetes.
Tant pel que fa a un pla com
a l'altre la majoria d'obres subvencionades es realitzaran a
municipis petits, de menys de
5.000 habitants. Soy va desta-

car el caràcter municipalista de
les obres «ja que en pràcticament cap d'elles es pot parlar de
pressupostos de centenars de
milions i són projectes necessaris per a les poblacions».
Finalment Raventós també
va parlar dels fons que es destinen aquest any als municipis i
als consells comarcals i que no
tenen una destinació concreta,
sinó que els organismes poden
destinar a les funcions que creguin convenients.
En aquest aspecte, el fons de
cooperació als consells comarcals s'ha vist i n c r e m e n t a t
aquest any per sobre del 16 per
cent a totes les comarques de
Girona, excepte l'Alt Empordà,
que està en el 15,23%. Aquesta
partida, que es destina majoritàriament a la gestió dels consells, s'ha vist incrementada
per les delegacions i transferències de la Generalitat cap als.
organismes comarcals.

DdeG
Tordera.- El sorteig de
l'Organització Nacional de
Cecs d'Espanya (ONCE) de
dijous va deixar 76 milions a
Tordera procedents del primer premi, corresponent al
número 90.384. El venedor
de la butlleta va ser Francisco Gordon Navío, que té la
caseta al camí Ral, que va
vendre vint cupons premiats
amb 3.800.000 pessetes.
Així mateix, el sorteig va
deixar quatre milions més
repartits en 40 Cupons de
cent mil pessetes cada un a
Pineda de Mar i Santa Sussana i Palafolls. Aquests diners corresponen als premis
del número anterior —el
90.383— que va ser venut
per Antonio Martínez Martínez, i el posterior —90.385-—
el va vendre José Jiménez.

El programa de la
dona slniciarà el
98 a la Garrotxa i
el Ripollès
DdeG

Olot/Ripoll.- Sanitat iniciarà aquest any l'elaborad ó del Pla Director del Programa d'atenció a la dona a
les comarques del Ripollès i
la Garrotxa, per tal de posarlo en funcionament a partir
del 1998. La gestió del programa a la Garrotxa anirà a
càrrec de l'Hospital de Sant
Jaume d'Olot i el del Ripollès serà de l'Hospital de
Campdevànol.

