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PUNT I SEGUIT
POLÍTICA

PSC i ERC no tenen probleities en d primer
ple que afronten en minoria a Flgiieies
El Fòrum Cívic, que es va estrenar a l'oposició, va donar suport a totes les propostes
JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— L'equip de govern de Figueres,
el PSC i ERC, no va tenir cap problema,
en el primer ple que ya haver d'afrontar en
minoria, per tirar endavant els 24 punts de
El primer ple després del trencament de l'equip de govern va
resultar tranquil per als vuit regidors del PSC i ERC, que van
veure com el Fòrum, tot i la ruptura, mantenia el seu suport en
temes que la majoria van ser gestats quan ells encara eren a l'equip
de govern. A més, els dos principals grups de l'oposició, CiU
i el PP, mantenen la línia de votar
a favor de la majoria de temes
qiie presenta l'equip de govern.
L'única, proposta que van votar
diferent va ser la modificació del
pla d'iisos de la Rambla que permet ampliar el nombre d'entitats
bancàries donant sortida a l'edifici
que fa uns anys ocupava el Banc
Central. CiU va presentar, una
al·legació en considerar que
aquesta modificació «no neix de
cap estudi general sinó d'una petició d'un particular» i crea un
perjudici al comerç' del centre.
CiU i iC-EV van votar-hi en contra, mentre que el PP es va abstenir canviant el vot que havien
mantingut en un ple celebrat a
là primavera quan es va tractar,
per primer cop aquest tema.
-Curiosament fins ahir. aquest'
era l'únic tema en què els tres
grups de l'oposició havien coincidit en el vot. La modificació
va poder prosperar amb -el vot

l'ordre del dia. Els regidors del Fòrum Cívic,
ara a l'oposició, van votar afirmativament totes
les propostes que van fer- els seus anteriors
socis i úiiicament vàn mostrar-se crítics en
qüestions econòmiques. El punt que va causar
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la polèmica més alta, protagonitzada pel regidor d'IC-EV, va ser l'aprovació provisional
de les dades del padró. EL ple va ser sejguit
amb molta expectació i a la'sala hi eren
presents membres dé la majoria de partits.
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Construiran més de
1.000 habitatges,
abans dé tres anys,
a Figueres
-JOSEP PUIGBERT

H Figueres.— La ciutat de Figueres podria tenir abans de tres anys
un miler d'habitatges- més i així
augmentar l'oferta residencial per
permetre un creixement després
que s'hagi detectat un estancament de població en els- últims
anys. La renovació del-padró municipal dóna.una xifra de 32:257
habitants, cosa que representa un
descens de 189 habitants en relació amb el padró de 199L I^'augment d'habitatges s'aconseguirà
aihb l'acceleració de processos
d!urbahització d'iniciativa privada, coïn el pla parcial Sant Isidre,
o el PÈRI La Lactaria, o desencallant plans urbanístics com el
que afecta la zona compresa entre
el carrer Rec Arnau i l'avinguda
Costa Brava. Aquesta és una de
les mesures que" l'equip de govern
—PSC, ERC— vol adoptar a curt
.i a mitjà termini per invertir la
tendència d'estancament de població, segons va explicar ahir l'alcalde, Joan Armangué. La primera d'aquestes mesures consisteix a iniciar una campanya institucional, anonienada Fes ciutat,
empadrona't. La campanya tindrà
un vessant publicitari.i un treball
de camp, en què un agent censal
revisarà les dades del padró. Des
de l'Ajuntament es" confia que
aquestes actuacions ajudin a 'augmentar de 600 à 900 la xifra
d'habitants.

Una altra actuació serà la reòrgaiiització del departament d'estadísticja, perquè.així elconsistori
pugui cliSposar d'una actualització
perihanent del banc de dades. Les
altres mesures són de' tipus urbanístic i van encaminades a augEls tres regidors del Fòrum, en primer terme,.que ahir es van estrenar a les cadires de l'oposició. Foto: A.C.
mentar l'oferta de sòl residencial
per conipetir amb la proliferació
dor dè Joventut i Esports va aprod'urbanitzacions a poblacions Veï. favorable del Fòrum. El punt més fitar l'aprovació d'unes modificanes, que capten persones vincupolèmic va ser l'aprovació dels cions de crèdit per demanar a
resultats del padró, eh què el re- l'alcalde, Joan Armangué, que fos
d'entrar. Amb CDC mantenim lades a Figueres. Les actuacions
• ,
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•• gidor d'IC-EV, Albert Blasco, més «objectiu a l'hora de criticar». • El comitè local d'UDC de Fi- unes relacions excepcionals a Fi- en faran en quatre àmbits: la prodesprés de demanar un recés de «Només ha posat com a exemple gueres té des de dijous un nou gueres i entre els dos partits hi moció d'habitatges a preus asse5 minuts per estudiar un informe de mala gestió econòmica l'àrea president, després que Josep ha un coniité muntat per negociar quibles; la promoció de zones rede l'alcaldia sobre actuacions per de cultura, quan amb aquestes am- Alayrach hagi substituït Lluís Sot, , amb lès forces que sigui neces- sidencials d'habitatges unifam'iliàrs
, trencar la línia d'estancament, en pliacions es pot veure que hi ha que ha deixat el càrrec per motius sari», va manifestar ahir Alayrach. amb jardí adreçades a habitants
la xifra de població ^vegeu in- altres àrees, com la de festes o professionals. Aquest canvi no El nou president d'UDC va for- de poder adquisitiu mitjà-alt; esformació de la peça de la dreta—, ensenyament, que tarnbé neces-. afecta la posició que manté UDC . mar part de la llista de là coalició tablir, ajudes per afavorir i prova criticar la forma utilitzada per siten diners», va dir Fàbrega. Ar- en. relació al possible pacte de vCn les últimes municipals, ocupant moure la rehabilitació d'habitatges
fer el padró i les conclusions que mangué no li ya respondre i úni- govern a Figueres. Alayrach con- el número deu —el tercer d'U- al nucli aintic, que des de fa anys
s'han extret en diferens informes. cament va explicar les diferents sidera que CiU. «ha d'entrar en nió-—. El comitè local d'UDC ha experimenta un lent procés de desLes discussions, en les quals van modificacioiïs, atenent una petició joc pel bé de Figueres» i ha rei- . renovat la meitat dels seus càrrecs.' població;, i estendre i redistribuir
participar tots els grups excepte del regidor dè CiU Jordi Cuadras, terat que el seu partit està obert Él vicepresident és Josep PÍijol; serveis i eiquipaments per totes
CiU.i ERC, van durar 44 minuts. sense fer referència en cap mo- per parlar amb • qualsevol grup. el secretari, Federico Luque; el les zones de la ciutat. Armangué
Els tres regidors del Fòrum van ment a l'anterior gestió del Fò- «L'actual cartipàs municipal obli- tresorer, Jordi Fèlix; i els vocals, també va anunciar que abans de
participar en algun moment del rum'. Fàbrega va estendre les crí- ga CiU a entrar en el govern, Eduard Fèlix —exregidor de Fi- sis mesos s'ha de començar a elaple. El més crític va ser Pitu Fà- tiques a tots els_ grups del con- però' hem-de mesurar molt bé gueres—, Anna Sotos, Isabel Mar- borar el pla estratègic, que ha
brega, que va intervenir • en les sistori en l'aprovació dels comptes: amb quin company hem d'asseu- tín, Anna Pou i Paulí Fernàndez d'incloure les reflexions sobre el
model de ciutat que es pretén.
re'ns i.en quines condicions hem —alcalde de Vilafant—.
qüestions econòmiques. L'exregi- • de l'èxercici passat.

Renovació al comitè local d'UDC

Incrementaran les
sortides de tren en la
línia Blanes-M açanet
• Blanes.— Les sortides dé tren
de la línia de tren que connecta
Blanes i Maçanet de la Selva seran
cada mitjà hora,.durant les hores
punta, i cada hora la resta del
dia, a partir de demà, dia en què
entren en funcionament els nous
horaris d'hivern. Amb aquest canvi, els ususaris deia línia veuren
millorat notablement el servei, ja
que fins ara, poblacions com Maçanet o Tordera tenien trens cada
hora i mitja b, fins i tot, cada
dues hores. A més, també es podran realitzar transbordaments a
l'estació de Blanes, que darrerament a estat objecte d'una profunda remodelació. La resta de
les línies mantindran les freqüències habituals pel que fa-la sortida
de trens./EL-PUNT.
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mODCLS
Rifa escola de models i Naniquies

ESCOLA DE MODELS IMANIQÜIS
/ Farem de vosaltres uns professionals de la
moda i la passarel·la
' "
/ A m b un professorat altament experimentat
/ Contacte directe amb Agència de Models à
Barcelona

VI FIRA DE L'OLI DE VENTALLÓ
• U F I U DE l'du ÉS lOtAlMENt ARTESANM •
Lo parada i M poble oferirà oli v»ge d'oliva de Ventat i de diferents trulls de l'Eaiporti.
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