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MEDI AMBIENT

L'Estat projecta invertir mil milions en
depuradores a la Garrotxa i la Cerdanya
Negocia un conveni amb la Generalitat per actuar a les conques dels rius del Pirineu
NÚRIA ASTORCH

• Girona.— El Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient (MOPTMA) i
el Departament de Medi Ambient de la Generalitat negocien la signatura d'un conveni
Els diners amb què es dotarà
el conveni esmentat formen part
dels fons de cohesió europea, la
destinació dels quals s'estan negociant actualment entre el Govern central i la Generalitat. Segons aquest conveni, la Junta de
Sanejament de la Generalitat s'encarregaria de l'adjudicació i execució de les obres de construcció
d'estacions depuradores d'aigües
residuals i col·lectors en alta de
les conques dels rius Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana, Alt
Segre, Garona i Fluvià, que estan
declarades d'interès general. El
MOPTMA es compromet, per la
seva part, a aportar el 80 per
cent de l'import total de cadascuna de les actuacions. Així, el
MOPTMA aportaria només a la
Garrotxa i a la Cerdanya un total
de 1.069 milions de pessetes, 347
dels quals es detinarien a les depuradores de la conca del Fluvià
—on és previst fer-hi instal·lacions
per valor de 433 milions— i els
722 restants, a les de la conca
de l'Alt Segre —on està previst
gastar-hi 978 milions—. Aquests
diners anirien encaminats a sufragar les despeses de les diferents
plantes depuradores incloses en
el Pla de Sanejament de la Garrotxa —entre les quals hi ha les
de Sant Joan les Fonts, les Planes
d'Hostoles i Santa Pau—• i de la
Cerdanya. A més, al Pallars Jussà
està previst invertir-hi 723 milions;
al Pallars Sobirà, 632, i a la Vall
d'Aran, hi aniria a parar la inversió
més important, de 1.415 milions.
Sanejament de la Costa Brava
El coordinador de Política Territorial del grup socialista al Parlament de Catalunya, el diputat
Manel Nadal, va mantenir, el 13

de col·laboració en la construcció de depuradores d'aigües residuals i col·lectors en alta
a les conques dels rius del Pirineu segons
el qual l'Estat invertiria un total de 1.000
milions de pessetes a les comarques de la

Garrotxa i la Cerdanya. El grup parlamentari
socialista ha demanat al MOPTMA que estudiï
la possibilitat d'establir un altre conveni amb
la Generalitat per posar en marxa un pla
pilot de sanejament de la Costa Brava.

Aspecte de la depuradora de Castellfollit de la Roca, inaugurada el febrer passat. Foto: EUDALD PICAS.
de juliol, juntament amb la diputada Rosa Martí, una reunió
a Barcelona amb la secretària
d'Estat de Medi Ambient, Cristina
Narbona, en la qual es va parlar
de la conveniència de singularitzar
les inversions d'aquest conveni i
de desenvolupar-ne més d'aquest
tipus. En aquell moment, segons
ha explicat Nadal, el seu grup
va plantejar la necessitat de dur
a terme una política específica
de depuració dels municipis costaners i la possibilitat de fer plans
pilots tant a la Costa Brava com
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a la Costa del Sol. La setmana
passada, el diputat socialista va
enviar a Narbona una carta en
què la posava al corrent sobre
el Pla de Sanejament de la Costa
Brava —en el qual es preveu inversions per valor de 12.000 milions per al període 1993-98^ i
en què li demanava que estudiés
la possibilitat de signar un conveni
amb la Generalitat per a la millora
de la qualitat del sanejament d'aquesta zona. Nadal argumenta, en
la seva petició, que la Costa Brava
és una de les zones pioneres en

sanejament d'aigües residuals a
l'Estat Espanyol i que està en un
bon nivell pel que fa a la depuració. «Seria positiu que en funció de la consideració de la Costa
Brava com a zona turística d'interès nacional, i amb la finalitat
de millorar la qualitat ambiental,
es passés a una segona fase de
tractaments de més qualitat en
les fases de depuració, tractaments terciaris, desnitrificació i
desfosforització, reutilització de
les aigües depurades i fangs de
les depuradores».

EQUIPAMENTS

El PSC demana a Cidlell que
La rotonda a la cruíUa entre
contesti un recurs sobre Castell Roses i les carreteres de Mlajuiga
que van presentar fo quasi 2 anys i Cadaqués ja ha entot en servei
Li recorda el resultat de la consulta
ALBERT VILAR

• Palamós.— El grup municipal
del PSC a Palamós, a l'oposició,
ha demanat al conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, Josep Maria
CuUell, que contesti un recurs
d'alçada que va presentar-li fa
quasi dOs anys. En el recurs, amb
data 24 de setembre de 1992, els
socialistes palamosins demanaven
al conseller la qualificació de no
urbanitzable i d'especial protecció
per a la zona de Castell. La demanda de resposta es va fer per
escrit, amb data 19 de juliol, ja
que «no ha contestat fins avui».
En el mateix escrit de juliol,
signat pel portaveu del partit, Jordi Sistach, recorda a CuUell que
el 12 de juny es va realitzar una
consulta popular en què el resultat
dóna suport al recurs dels socialistes. La consulta, segons Sistach,
«dóna una resposta clara i contundent en defensa de la preservació de la plana i eJ paratge de
Castell». El resultat de la consulta.

segons el portaveu socialista, és
«un element definitiu per exigir
una resposat clara de la conselleria». L'escrit acaba dient: «Esperant poder rebre una resposta
positiva al recurs d'alçada el saludo cordialment, tot desitjant que
l'opinió popular tingui el vostre
suport polític».
Al mateix temps, Sistach, durant la roda de premsa d'ahir,
celebrada a l'ajuntament, va recordar que Cullell hauria de manifestar-se per evitar «un greuge
comparatiu», ja que el departament es va pronunciar sobre els
dos recursos d'alçada que van fer
els propietaris dels dos sectors
després de l'aprovació del Pla General, l'any 1986. Els dos recursos,
resolts entre els anys 1988 i 1989,
van possibilitar l'augment del
nombre de cases i de l'índex d'edificabilitat brut. Així, a Castell
es va incloure poder fer 89 habitatges més dels que es preveien
en el Pla General, aprovat amb
l'únic vot en contra del PSUC.
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Treuen els semàfors que entorpien el trànsit
MAIRENA RIVAS

• Roses.— La rotonda de la cruïlla de Roses que dóna accés a
les carreteres de Vilajuïga i Cadaqués ja ha entrat en servei i,
consegüentment, la seva construcció ha permès eliminar un dels
grups de semàfors que més han
complicat la circulació de vehicles
en els últims anys a la comarca.
Després dels col·lapses de cotxes
que s'hi van originar l'estiu passat,
sobretot quan a la zona es va
produir un incendi que va cremar
1.000 hectàrees de terreny, l'alcalde, Carles Pàramo, va sol·licitar
personalment al conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, Josep Maria
Cullell, que es traguessin els semàfors de la cruïlla. «Durant el
foc, si haguéssim hagut de fer
una evacuació massiva, aquesta
cruïlla hauria quedat bloquejada
i només hauríem pogut sortir per
mar», ha afirmat l'alcalde, que
també s'ha mostrat «content» perquè en menys d'un any la Direcció

General de Carreteres de la Generalitat ha acabat de construir
la rotonda.
Les obres han afectat els terrenys de cinc propietaris de Roses, que seran expropiats. Per tal
que l'execució es pogués fer amb
immediatesa, aquests veïns van
signar un document en què autoritzaven que s'intervingués urbanísticament en les seves finques
abans d'acabar els tràmits d'expropiació. «La predisposició d'aquests propietaris ha estat molt
important, ja que també ha servit
per poder avançar encara més les
obres», ha assenyalat Pàramo. Els
semàfors de la cruïlla ja fa un
mes que s'han eliminat i les obres
de la rotonda van finahtzar la
setmana passada.
La Direcció General de Carreteres ha invertit uns 30 milions
de pessetes en aquest projecte,
i l'Ajuntament de Roses, per la
seva banda, s'ha ocupat de finançar la instal·lació elèctrica de la
zona.

Set pobles de l'Alt
Maresme es tomen a
quedar sense aigua
per les avaries
IOLANDA MÀRMOL

• Arenys de Mar.— Set poblacions de l'Alt Maresme van tornar
ahir a patir restriccions d'aigua
a conseqüència de quatre avaries
produïdes durant el cap de setmana a la xarxa d'abastament, entre Tordera i Santa Susanna. El
servei s'hauria d'haver restablert
aquest matí a totes les poblacions
afectades per les restriccions, a
excepció d'Arenys de Mar, que
no tindrà aigua fins aquesta nit
perquè és dels últims pobles connectats a la xarxa. Els talls en
el subministrament d'aigua van
afectar els municipis de Palafolls,
Santa Susanna, Pineda de Mar,
Calella, Sant Pol de Mar Canet
de Mar tot el dia d'ahir. Arenys
de Mar va començar a patir restriccions a partir de primera hora
de la tarda, ja que durant tot
el matí va usar l'aigua acumulada
en els dipòsits municipals. Arenys
de Munt, que últimament pateix
les restriccions més greus de la
zona, es va proveir d'aigua amb
els dotze pous que hi ha a la
localitat. L'alcalde d'Arenys de
Mar, Ignasi Moreno, va explicar
ahir que demanarà un nou informe fotogràfic sobre les avaries
a l'empresa que gestiona el servei
—Soresa SA—, perquè considera
que els sis últims talls de subministrament són «un gran problema». Moreno va dir que la
xarxa d'abastament està molt degradada i que la causa de les avaries és la manca de cabal, que
obliga a augmentar la pressió. Per
tal de minimitzar els efectes dels
talls, l'Ajuntament d'Arenys de
Munt va decidir el mes passat
construir tres grans dipòsits per
augmentar les reserves pròpies.

Volen crear una nova
oficina de turisme a
l'entrada sud de Ripoll
• Ripoll.— L'Ajuntament de Ripoll demanarà ajuts econòmics al
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat
i al Consell Comarcal per a la
creació d'una segona oficina d'informació i turisme a l'entrada sud
de la població. L'acord es va adoptar en el ple de dijous passat,
en aprovar la moció que va presentar el grup municipal d'ERC.
La regidora d'aquest grup, Anna
Maria Faja, va explicar que la
sol·licitud de creació d'aquesta
nova oficina es basava en el fet
que molta gent arriba a Ripoll
per la carretera N-152, des de
Barcelona. «No només podríem
orientar millor els visitants, sinó
també oferir-los més informació
perquè es quedessin més temps
a Ripoll», va dir Faja. L'oficina
d'informació i turisme del Centre
d'Iniciatives i Turisme (CIT) a
la plaça Abat Òliba, al centre urbà, és l'única del poble. / C.R.

L'enllumenat del nucli
de Rocabruna costarà
6,3 milions de pessetes
• Camprodon.— La instal·lació
de l'enllumenat del nucli de Rocabruna, a Camprodon, costarà
6,3 milions de pessetes, dels quals
3,6 seran aportats mitjançant el
PUOIS i la resta, per l'Ajuntament. El consistori va procedir
dirnecres passat a l'aprovació del
projecte inicial, que inclou la
col·locació de fanals, a una distància de 33 metres entre un i
l'altre en els sectors amb més densitat de població; i a 66 metres
de separació en les zones amb habitatges més disseminats seguint la
mateixa distribució que es va seguir a Beget, segons va explicar
el regidor d'Urbanisme./CB.

