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EL TÚNEL DE TOSES

La Generalitat no té la intenció de
construir el túnel de Toses fins
després de l'any 2000, segons va
assegurar ahir el director general
de Carreteres, Eduard Alabem,
durant la visita a les obres de l'eix.

A dos mesos de les eleccions
municipals, els partits concentren
tots els esforços no només a acabar
d'enllestir candidatures, sinó també
a iniciar els preparatius de la
campanya electoral.

INFRAESTRUCTURES

Un col·lectiu de tres-cents veïns del Port
de la Selva reclamen la construcció d'una
presa a la riera Rubies que eviti les rierades i que incrementi les reserves d'aigua
de la zona, tant per al consum humà

com per a l'agricultura. Segons els veïns,
fa més de vint anys que les administracions
retarden el projecte i mentrestant ells
pateixen els efectes dels aiguats. Els veïns
han enviat les seves reclamacions i les

firmes al Govern Civil de Girona, a la
Junta d'Aigües i a la delegació territorial
de la Generalitat a Girona. La Junta
d'Aigües ha anunciat que no preveu fer
aquesta presa a curt termini.

300 yeuis del Port de la SeM reclamen una
presa a larieraRubies per evitar inundacions
Els afectats diuen que fa més de vint anys I
La resclosa regularia les rierades i
que les administracions retarden el projecte incrementaria les reserves d'aigua del poble
RICARD SAYERAS

• El Port de la Selva.— Els greus
efectes que els aiguats de l'octubre
de l'any passat van provocar al
Port de la Selva han motivat un
col·lectiu de veïns de la localitat
a reclamar amb contundència la
construcció d'una presa a la riera
Rubies, concretament al paratge
conegut com el salt de la Gola,
que l'Ajuntament va plantejar a
la Confederació Hidrogràfica dels
Pirineus Orientals a prinicipi de
la dècada dels anys 70. Els veïns,
que han recollit 300 firmes de
suport a la seva iniciativa en una
població de vuit-cents habitants,
demanen a la Generalitat i al govern de l'Estat que el projecte
de la presa es faci realitat tan
aviat com sigui possible.
El control de les ramblades i
l'increment de les reserves d'aigua
al municipi, que es podrien destinar al consum domèstic i als
regadius de les zones altes del
terme, són els principals arguments que citen els reclamants
en les cartes que han enviat a
la Junta d'Aigües, a la delegació
territorial de la Generalitat a Girona i al Govern Civil de Girona.
També creuen que la presa seria
de gran ajut en cas que es produís
un incendi a la península del cap
de Creus. Els veïns recorden que
el Port de la Selva ha estat afectat
per forts aiguats el maig i l'octubre
.del 1976, el gener del 1977, l'octubre del 1986 i l'octubre del 1994.
El 21 d'abril de l'any passat,
el ple de la corporació municipal
del Port de la Selva va acordar
plantejar al Consorci de la Costa
Brava la necessitat urgent de construir la resclosa del salt de la
Gola. Pocs dies més tard, el grup
parlamentari del PSC al Parlament de Catalimya va presentar
a la Comissió de Política Terri-

A la fotografia, el pont sobre la riera Rubies, al Port de la Selva. Foto: MANEL LLADÓ.

torial una proposició no de llei
referent a la presa de la riera
Rubies. El PSC defensava els mateixos criteris dels veïns, però afegia que la presa evitaria la progressiva acumulació de sorra als
molls pesquers de la localitat, provinent de les fortes avingudes de
la riera, que recull les aigües plujanes de les valls de la muntanya
Negra, el Pení, les Bertes, el Romanyac i el Ferrer del Tall, i provoquen una forta erosió a la zona.
El PSC també va denunciar que
él curs mitjà de la riera s'ha convertit en un abocador incontrolat

de runes i escombraries. Aquesta
proposició va ser rebutjada per
deu vots a favor i dotze en contra.
Precisament el diputat de CiU i
alcalde de Llançà, Josep Maria
Salvatella, va defensar el vot negatiu de la coalició a la constracció
de la presa.
Projecte no previst
Per la seva banda, la Junta d'Aigües no preveu construir a curt
termini la presa de la riera Rubies,
segons ha explicat a aquest diari
Enric Moya, cap del servei de
les Conques del Nord. «No és

un projecte descartat del tot, però
no el tenim inclòs en les previsions
més immediates», ha indicat Moya, que ha afegit que fa vint anys
va parlar de la presa amb l'Ajuntament i va fer una localització
de terrenys, però mai no es va
redactar cap projecte. El cap del
servei de les Conques del Nord
ha apuntat que la Jtmta d'Aigües
iniciarà, la setmana vinent, els treballs de dragatge del curs baix
de la riera, i que en el quart
trimestre d'aquest any portarà a
terme les obres d'endegament del
curs baix.

Signen la declaració
per desenvolupar i
fer participatiu el pla
estratègic de Girona
SALVADOR GARCL\

I Girona.— Els màxims responsables de les institucions i associacions més representatives de
Girona van signar ahir la declaració del consell directiu per a
l'aprovació del Pla de Ciutat, el
pla estratègic, amb el compromís
de desenvolupar els 25 objectius,
els 54 subobjectius i les 208 mesures concretes. En la declaració,
es posa molt d'èmfasi en la necessitat de la participació de tots
els agents socials, entitats, empreses o persones, de la ciutat.
El document va ser signat ahir
a migdia per l'alcalde, Joaquim
Nadal; el president de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació,
Antoni Hostench; el director de
Càritas Diocesana, Artur Soldevila; el president de la Federació
d'Associacions de Veïns de la ciutat de Girona, Sebastià Ruiz; el
secretari General de CCOO, Jordi
Presas; el secretari intercomarcal
de la UGT, Francesc Giralt; el
president de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Gi-,
rona, Eusebi Subirós; el president
del Consell Comarcal del Gironès,
Josep Maria Dausà; la vice-rectora d'Ordenació Acadèmica de
la UdG, Anna Maria Geli, i el
governador civil, Pere Navarro.
Nadal va afirmar que la signatura d'aquest conveni significa
el «colofó d'un primer procés del
pla de ciutat». En el seu discurs
després de la signatura, Nadal va
afirmar que ara convé un «seguiment pragmàtic» dels objectius
del pla: «Volem que l'aplicació
del pla ens desbordi. Hi ha prou
elements en marxa per poder dir
que la major part dels objectius
seran una realitat aviat i aviat
es podran sotmetre a contrast.»
El document de la declaració
posa de manifest que el pla no
pretén suplir les decisions de les
diferents institucions o solapar-se
en les seves competències, ni crear
cap estructura paral·lela. S'insisteix que el procés és obert i es
recorda que les entitats signants
es comprometen a fer un seguiment del pla per «corregir-lo en
la mesura que els esdeveniments
0 les fites que es vagin assolint
ho facin aconsellable, fins que
l'amplitud dels canvis siguin de
tal naturalesa que facin recomanable una revisió global».

MEDI AMBIENT

La Generalitat invertirà 340 milions a
milloraria qualitat del riu Tordera
ELPUNT

• Barcelona.— El govern de la
Generalitat va aprovar ahir una
inversió de 340 milions de pessetes
per instal·lar diversos equips tècnics que permetin millorar la qualitat de l'aigua del riu Tordera,
en la qual la Junta de Sanejament
va detectar derivats dioxànics. El
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, va anunciar que els equips
tècnics entraran en funcionament
abans del proper estiu i serviran
per millorar l'olor i el gust de
l'aigua. Les actuacions per miüorar l'aigua de la Tordera seran
dutes a terme, de manera conjunta, pels departaments de Sa-

nitat i Política Territorial i Obres
Públiques, i consistiran a instal·lar
filtres de carbó actiu i equips d'airejament. Als municipis de Palafolls, Malgrat, Santa Susanna,
Pineda, Calella, Sant Pol, Sant
Cebrià, Canet, Arenys de Mar,
Arenys de Munt i Sant Iscle de
Vallalta, s'accelerarà la potabilització de l'aigua i es procedirà
al seu «airejament, floculació i
filtració sobre carbó actiu». La
Generalitat té previst instal·lar filtres de carbó actiu i diversos
equips d'airejament als municipis
de Blanes, Lloret de Mar, Tossa
de Mar, Riells i Viabrea, Hostalric, Fogars de Tordera, Ma-
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çanet i Tordera. Les actuacions
aprovades ahir han d'estar acabades abans del 30 de juny, segons
van indicar Sanitat i Política Territorial i Obres públiques en un
comunicat conjunt.
L'Instituto Nacional de Toxicologia indicava, en un dictamen
fet a petició d'Iniciativa per Catalunya sobre la suposada toxicitat
dels compostos dioxànics, que «hi
ha una sospita raonable de risc
de carcinogènesi de 1,4 dioxà per
als éssers humans». La Fiscalia
de Medi Ambient de l'Audiència
de Barcelona ha obert una investigació per determinar les responsabilitats en l'afer.

CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ PACIFICA
A FORNELLS DE LA SELVA
Diumenge dia 26 de març a les 12 del migdia,
a la plaça de Catalunya, davant de l'Ajuntament, per donar suport a:

Carles Riuró, Benet Garriga í
Salvi Taberner.
A Tacte hi estan convidats tots els veïns de Fornells, així com els
^^^^^Icaides, regidors i veïns dels pobles que s'hi sentin solidaris.
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• Escultures d'Emili Armengol
• Pintures d'Eduard Omedes

