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V^untsmeni no treu els 44 milions posats
per error a la urbanització de Can Gibert
Es preveien connexions de clavegueram per a 15.000 habitatges i només se n'hi fan 550
SALVADOR GARCIA

• Girona.— Per què l'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, i el regidor convergent Pere Sarquella es van discutir tan iradament en el
ple de dimarts? Què sabien Sarquella i el
En el projecte inicial es preveia
867 connexions, que poden cobrir
les necessitats de 15.000 habitatges, i se'n necessitaven una setantena, per a només 550 llars.
Tot i detectar l'error, l'Ajuntament de Girona ha preferit recalcular el pressupost i destinar
els 44 milions de més a altres
aspectes de l'obra: jardineria, mobiliari urbà i millora de la quaUtat
de la pavimentació i del clavegueram. Algunes de les coses que
es recomptaran ja són fetes, com
la xarxa de serveis i el moviment
de terres. Llauger i el gerent del
Patronat Santa Creu, Francesc Ferrer, pensen que es tracta d'un
problema d'incompetència, amb
responsabilitats tant d'àmbit tècnic

regidor d'ERC, Enric Llauger, perquè els molestés que el punt de l'ordre del dia sobre
la modificació del projecte d'urbanització del
sector Can Gibert quedés sobre la taula? Nadal
va justificar que s'havia de «quadrar» el pres-

com polític. Ferrer, però, va més
enllà i apunta un increment deliberat, que, segons sospita, hauria
servit per pagar el giratori d'accés
a la urbanització des del passeig
d'Olot, que al final no es farà
en aquest projecte en qüestió.
«Es tracta d'un error de càlcul
detectat per l'Ajuntament. Ferrer
i Llauger ho saben perquè els ho
he dit jo», ha manifestat el delegat
d'Urbanisme de l'Ajuntament,
Pere Solà, que assegura que, en
fer el replanteig del projecte sobre
l'obra es va veure que el projecte
s'havia d'ajustar a l'estat actual
dels terrenys. Solà, que admet que
el càlcul de les connexions és im
«error una mica gros», fa notar,
però, que s'han detectat altres par-

supost de l'obra. El Patronat Benèfic Santa
Creu de la Selva, que posseeix el 26,87%
de la superfície del pla parcial, havia al·legat
contra un error en el càlcul de les connexions
que encaria el projecte de 44.877.140 pessetes.

tides més cares i d'altres de més
barates. «Per la qual cosa s'ha
decidit recalcular tot el pressupost
i adequar el projecte al que volem
fer. Volem quadrar amb els mateixos números que hi ha. Es tracta de gastar els mateixos diners,
però de manera diferent», continua el delegat d'Urbanisme, que
ignora per què al 1991, quan es
va redactar el projecte, no es van
detectar els errors i les mancances
que ara s'estan esmenant; el projecte, es preveu tenir-lo llest la
setmana vinent i presentar-lo en
el ple extraordinari que se celebrarà a final de mes. Mentre
els promotors pensen que els 44
milions s'haurien de restar de les
quotes que han pagat per urba-

nitzar els 71.100 m- de superfície
total del pla parcial, Solà creu
que s'han d'afegir a la partida
del 10 per cent d'imprevistos. «Hi
ha un coixí més gros d'imprevistos:
si amb aquests diners es fa una
urbanització amb més garanties
i, a més, s'absorbeixen els no previstos, es fa i ja està». Llauger
ha anunciat que, si no hi ha una
«resposta satisfactòria», ERC demanarà que els 44 milions comptats per error s'adjudiquin de nou,
«aprofitant que el mercat va incomprensiblement a la baixa, des
de fa un any». Llauger lamenta
que l'equip de govern no hagi
fet cas de les dues al·legacions
presentades pels promotors, els
passats 20 d'abril i 16 de juny.

SERVEIS

Una avaria en la xarxa de subministrament
deixa 6 pobles de PAlt Maresme sense aigua
SAÜL GORDILLO

• Santa Susanna.— Sis poblacions de l'Alt Maresme s'han quedat prop de 24 hores sense aigua
potable a causa de l'avaria en la
xarxa de subministrament. La canonada tenia pèrdues a Santa Susanna, per la qual cosa l'empresa
Sorea SA va haver de tallar, dimecres a la tarda, el subministrament a partir d'aquest punt.
Les tasques per reparar la canonada van finalitzar ahir al migdia, i es va començar a restablir
el servei progressivament. Santa
Susanna, Pineda de Mar, Calella,
Canet de Mar, Arenys de Mar

i Arenys de Munt es van quedar
sense aigua dimecres a la tarda
perquè el tall a la xarxa de l'Alt
Maresme no es va compensar amb
les reserves pròpies de cada població. A Calella el servei es va
restablir ahir al migdia, però a
Arenys de Mar, per exemple, estava previst que l'aigua tornés a
sortir per les aixetes cap al vespre
o la nit.
Els veïns de Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta
i Sant Pol de Mar no van resultar
afectats per les conseqüències de
l'avaria de Santa Susanna perquè
els dipòsits i pous propis van ser

suficients durant el tall en la canonada general, cosa que no va
succeir en les sis poblacions que
es van quedar sense subministrament. Tordera, Palafolls i Malgrat
de Mar, en canvi, no es van veure
gens afectats per l'avaria, que s'havia detectat feia dies.
Precisament les pèrdues d'aigua en aquest tram de la canonada
—a l'altura de la riera de Santa
Susanna— i l'elevat consum registrat durant l'inici de l'estiu van
provocar que Arenys de Mar es
quedés sense aquest servei tot diumenge passat. El fet que la xarxa
d'abastament de l'Alt Maresme

tingui moltes deficiències —es va
construir a principi dels setanta
i no s'ha anat modernitzant—, sumat a l'existència d'una única canonada general —està previst tenir-ne dues entre Santa Susanna
i Calella—, provoca que els talls
d'aigua siguin gairebé continus.
Les molèsties que ocasionen
aquests talls —que no sempre es
poden anunciar als veïns amb prou
antelació— s'agreugen per la qualitat de l'aigua que surt després
dels talls, que és totalment fosca
a causa de l'elevat nivell de ferro
i manganès de l'aigua dels aqüífers
de la Tordera.

Reguant qualifíca
de «totalitària» la
moral del comitè
d'ERC a Palafrugell
JORDIGAMERO

M Palafrugell.— El regidor no
adscrit a l'Ajuntament de Palafrugell Josep Maria Reguant ha
adreçat una carta al grup municipal d'ERC de la població, en
resposta a la que aquest grup li
va adreçar el mes de juny passat,
en la qual li demanava que cedís
el seu càrrec al partit. En la carta,
Reguant compara la moral del
president del nou grup local. Salvador Ruiz, amb la del secretari
general del partit, Àngel Colom.
Segons argumenta Reguant, «la
pedra filosofal de la moral de Ruiz
i Colom es fonamenta en l'acusació sense proves».
«Aquesta manera de fer política
és més pròpia dels escamots de
partits totalitaris que del comportament ordinari dels partits democràtics», continua dient Reguant. El regidor no adscrit argumenta en l'escrit que no pot
prendre en consideració la recomanació del nou comitè local «de
comportar-se d'acord amb la seva
moral» perquè, va dir Reguant,
«jo sempre he combatut la moral
del senyor Colom i la del senyor
Ruiz, figues d'un mateix paner,
salvant les distàncies que allò que
compta és cavalcar sempre endavant sense tenir cura d'allò que
es trepitja».
En la carta que el comitè local
va enviar a Josep Maria Reguant
se li demanava textualment que
«renunciï a la regidoria que ocupa
legalment però que no li pertany
èticament ni moralment». En
aquest sentit, el regidor no adscrit
manté que dissenteix de manera
total i absoluta del concepte de
moral que utilitza el partit com
a argument per reclamar-li el càrrec. D'altra banda, Reguant critica en la carta el fet que el nou
president del grup municipal d'Esquerra, Carles Ruiz, no pertangués al partit quan ell va ser escollit regidor.
Ruiz mateix va assenyalar que
Reguant hauria d'haver estat més
conseqüent en el moment en què
se'l va expulsar d'ERC, i ja hauria
d'haver posat a disposició del partit el seu càrrec. El nou president
té com a objectiu renovar l'equip
municipal.

ENSENYAMENT

tnstaHaran una aula
prefabricada a Fescola Els Grecs
de Roses per als alumnes de P-3
Així no hauran de fer classe a la llar d'infants
MAIRENA RIVAS

• Roses.— Els alumnes de P-3
del col·legi públic Els Grecs de
Roses ja no hauran de fer classe
a la Llar d'Infants Municipal a
causa de la falta d'espai a la seva
escola, perquè el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
instal·larà, amb vista al curs vi-,
nent, una aula prefabricada a Els •
Grecs mateix. Aquest centre acull,
des del curs passat, a més dels
alumnes que hi estan matriculats,
tots els escolars del col·legi Narcís
Monturiol, que des d'aleshores
està pendent de ser sotmès a una
remodelació. El regidor d'Ensenyament de Roses, Jordi Vila, ha
anunciat que és previst que la
restauració del Narcís Monturiol
es pugui iniciar a final d'aquest
any o a principi de l'any vinent.
El fet que els alumnes dels dos
centres hagin de compartir una
única escola va provocar, el curs
passat, que s'haguessin d'habilitar
aules al gimnàs, en una part del
menjador i també a la sala de

professors. «Amb aquests condicionaments no hi ha problemes
d'espai, però està clar que un cop
el Narcís Monturiol estigui rehabilitat, tant en un edifici com en
l'altre els alumnes estaran molt
amples», ha dit Vila.
D'altra banda, l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament ja ha
adjudicat les obres de reparació
de teulades i de col·locació de
claraboies al centre Vicens Vives,
que t e n e n un p r e s s u p o s t
d'1.800.000 pessetes —el 50 per
cent es finança a través d'una subvenció de la Generalitat i la resta
la paga l'Ajuntament—. «L'actuació més important és poder arreglar les claraboies, ja que una
pedregada les va fer malbé», ha
apuntat el regidor. Abans que comenci el pròxim curs escolar, els
exteriors dels tres edificis que conformen el complex del Vicens Vives també s'hauran pintat de manera uniforme, tenint en compte
que actualment cada immoble té
un color diferent.
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