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El PP denuncia dos
regidors de CiU per
presumpte tràfic
d'influències

La construcció d'habitatges a les comarques gironines ha registrat durant el primer semestre d'aquest
any un increment del vuit per cent respecte al mateix
període de l'any passat, segons les dades de la direcció

general d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona, atribueix l'augment, del 17 per cent a
Catalunya, a una represa en el ritme de construcció.

La construcció d'habitatges creix un
8 per cent a les comarques gironines
Durant la primera meitat del 94, la Selva ha tingut la davallada més important
JUDIT PERPINYÀ
Girona

Entre els mesos de gener i
juny d'aquest any, s'han començat a edificar a la província
un total de 2.550 habitatges,
enfront els 2.365 que es van
començar a edificar els primers
sis mesos del 93, L'increment a
tot Catalunya, ha estat del disset per cent, i malgrat que el
nombre d'habitatges més important s'ha concentrat a les
comarques barcelonines, l'activitat constructora destaca percentualment al Pla de l'Estany.
En aquesta comarca, s'ha passat de 44 habitatges començats
a construir els primers sis mesos del 93, a 81 en el mateix
període d'enguany.
A u g m e n t a Banyoles
Aquest augment del 84 per
cent, obeix, en bona part, a la
construcció feta a Banyoles i a
Porqueres.
Com a contrapartida, però,
la Selva ha estat una de les
comarques catalanes en què
més ha davallat la construcció
d'habitatges, que en termes relatius, ha disminuït un sis per
cent. En aquest mig any, a Santa Coloma de Farners s'han començat a edificar 42 habitages i
se n'han acabat 46. Lloret de
Mar, Blanes, Arbúcies, Maçanet de la Selva i Vidreres són
algunes de les poblacions que
han detectat més activitat constructora. Destaquen comparativament també, l'inici de dotze
cases a Sant Julià de Llor i
Bonmatí.
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Aquestes dades, confirmen,
segons el Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona, una represa en el
ritme de construcció a Catalunya, que en els últims tres anys
havia vist com l'activitat constructora mantenia uns barems
similars any rera any.
D'entre la resta de les comarques gironines, l'Alt Empordà
és l'única, que amb un percentage de davallada de la construcció d'un 0,3 per cent, ha
mantingut pràcticament inalterable el seu nivell de construcció d'habitatges durant la
primera meitat del 94, respecte

a la del 93. Així, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el
Gironès, i el Ripollès, igual que
el Pla de l'Estany, han detectat
un augment, de fins el 25 per
c e n t , en l ' i n i c i d ' o b r e s
d'edificació.
Per capitals de província, a
Figueres s'han començat 51 habitatges, a la Bisbal d'Empordà
17, a Girona 524, a Olot 80, i a
Ripoll 8. A més, en relació al
major nombre de cases començades a edificar a cada comarca
durant aquest període, destaquen les 58 de Roses, les 23 de
Vilafant, les 15 de Palau-savardera, i les 11 de Ventalló a l'Alt

Empordà. També cal citar els
84 habitatges iniciats a Palafrugell, els 78 a Palamós, els 60
de Castell-Platja d'Aro i els 42
de Sant Feliu de Guíxols, al
Baix Empordà; els 149 de Salt i
els 27 de Cassà de la Selva al
Gironès i els 13 de Sant Joan les
Fonts i de Besalú a la Garrotxa.
Destaquen també els 31 de
Llanars i els 27 de Ribes de
Freser a la Garrotxa.
D'altra banda, l'Alta Ribagorça és la comarca catalana
que ha registrat un increment
percentual de l'activitat constructora més important, concretament d'un 233 per cent.

VILOPRIU

L'alcalde creu que
Pere Cos haurà
d'acabar pagant la
indemnització

El grup Demall
s'oposa al traçat
de i'autopista de
Tordera a Lloret
J.C.

Lloret de Mar.- El grup
ecologista Demall de Lloret
de Mar va decidir, en l'assemblea celebrada el cap de
setmana passat, oposar-se al
traçat de l'autopista que ha
d'unir les poblacions de Tordera i Lloret de Mar i que
representa la prolongació de
l'autopista del Maresme.
L'impacte ecològic que
pot causar a la zona forestal
de Sant Pere del Bosc la
pràctica desaparició de l'agricultura a Lloret i el patrimoni històric que representa la capella de les Alegries
són els arguments principals que esgrimeixen els naturalistes per anar en contra
del traçat de l'autopista.
Segons ha explicat la portaveu de Demall, Rosa Maria Santamaría, la decisió
ha estat presa per una àmplia majoria, però tot i això
«dins del mateix grup hi ha
gent que hi estaria d'acord
amb certes modificacions».
Dues alternatives
Els Demall-Club Unesco
proposen com a alternativa
«0 bé el desdoblament de la
carretera d'accés a la Costa
Brava o bé, si això no és
possible, la creació d'un nou
vial que voregi la zona forestal de Sant Pere del Bosc
sense afectar-la».
Segons Santamaría, «no
es pot permetre que es destrueixi la poca agricultura
que hi ha a la població».
D'altra banda, el grup
Demall ha iniciat una campanya de recollida de firmes,
i ja ha rebut el suport de
diverses entitats culturals,
socials i esportives de la localitat. Precisament, la setmana passada l'Ajuntament
de Lloret de Mar va aprovar,
amb el vot en contra del regidor del Grup Mixt, Joan
Martí, donar el seu vist-iplau al traçat de l'autopista.

Abella diu que «són dues obres públiques fetes per privats per obtenir beneficis ràpids»

L'Ajuntament de Banyoles inverteix 38 milions
en la millora dels barris de Can Puig i Canaleta
J.PASTELLS
Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles
ha iniciat recentment les obres
de millora dels barris de Can
Puig i Canaleta, als quals destinarà 38 milions de pessetes durant el que queda de mandat.
Els treballs comprenen, entre altres actuacions, la connexió dels dos barris i l'adequació
dels accessos a l'institut de Canaleta. El regidor d'Urbanis-

me, Carles Abella, va explicar
ahir que les obres consisteixen
bàsicament en «la reparació del
subsòl dels carrers i l'adequació
del drenatge» i va afegir que «es
realitzaran en diverses fases, ja
que ara només podrem millorar
una part dels carrers».
Abella va recordar que «totes dues urbanitzacions van ser
construïdes als anys 70 per Ramon Caixàs, i van ser acceptades pel primer Ajuntament de
CiU». Segons ells, «es tracta de
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dos exemples d'obres públiques
fetes per privats i amb una connotació molt clara, la d'obtenir
beneficis a curt termini».
En aquest sentit Abella va
lamentar que «ara haguem de
dedicar molts diners a reparar
tot el que en el seu moment es
va fer malament. L'enllumenat
està molt degradat i els fanals
rovellats, els carrers tenen un
asfaltat molt fi i les clavegueres
presenten un estat lamentable», va assenyalar el regidor

d'Urbanisme de Banyoles.
Per aquesta raó, «ens hem
proposat que els pròxims consistoris destinin cada any una
part del pressupost per adequar
els barris de Can Puig i Canale^
ta i evitar que es continuïn degradant», va afegir Abella.
Les obres de millora dels dos
barris, que ja constaven en el
pressupost de la corporació municipal pel 1994, són executades per l'empresa-Sal vador Serra, s.a. de Camós.

Carles Abella.

