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Pere Navarro —en primer terme— va visitar ahir les obres de la Capitania. Foto: LLUÍS ROMERO.

Navarro diu que la Capitania de
Palamós serà operativa Festiu vinent
Les obres tenen un cost de 109 milions de pessetes
JOAN TRILLAS

H Palamós.— El governador civil de Girona, Pere
Navarro, va confirmar ahir a Palamós, en el decurs
d'una visita d'obres, que la nova Capitania Marítima,
la seu de la, qual s'està construint a la zona portuària
de la localitat, serà plenament operativa abans de
Segons va afirmar ahir Pere Navarro, les obres de la nova seu
de la Capitania Marítima de Girona estaran enllestides a final
del proper mes de gener, i les
instal·lacions seran plenament
operatives abans de l'estiu.
El governador civil va explicar
que a final de gener s'iniciarà la
instal·lació de tots els equipaments electrònics que hi ha d'haver al centre, com també del mobiliari de les diferents dependències. A més, Pere Navarro va destacar que la Capitania que s'està
construint a Palamós ha de servir
de model per a d'altres instal·lacions similars que s'hagin de dur
a terme a la resta de l'Estat Espanyol. Navarro va fer la visita
acompanyat pel capità marítim,
Josep Marsal, i pels regidors democratacristians de l'Ajuntament
de Palamós Lluís Puig i Albert

l'estiu. L'edifici, situat just al costat del centre de
Duanes, costarà 109 milions de pessetes, i significa
un pas més en la millora dels òrgans perifèrics
de la direcció general de la Marina Mercant, que
s'encarrega de la seguretat marítima i de la lluita
contra la contaminació.

Colomer.
Les obres de la seu de la Capitania, que van ser adjudicades
a l'empresa Auxini, tenen un cost
de 109 milions de pessetes i van
començar el juny passat, amb la
col·locació simbòlica de la primera
pedra a càrrec de la vídua del
president Tarradellas.
Dues plantes i una torre
La superfície del solar és de
782 m^, dels quals 630 els ocupa
l'edifici, qu& té dues plantes principals, de 495 i 195 m^ respectivament, i una torre de 40 m^.
La façana es farà amb un xapat
de pedra natural i revestiment de
monocapa. L'edifici està dividit
en tres àrees diferenciades, segons
la missió que s'assignin a cadascuna d'elles, i disposarà, a més,
de sala de juntes, estació de salvament i magatzem, entre d'altres

dependències.
Aquest nou edifici permetrà fer
un pas més en les tasques que
es realitzen des de les capitanies,
entre les quals destaquen la inspecció de vaixells i l'autorització
o prohibició de les operacions de
carregament o descarregament de
vaixeUs que atraquin al port. A
més, també es fan els controls
i els seguiments dels abocaments
contaminants procedents tant
d'embarcacions com d'altres instal·lacions marítimes, el tancament
del port quan les circumstàncies
de seguretat ho requereixin. Actualment, però, les dependències
de la Capitania estan instal·lades
provisionalment a l'antic local de
la Comandància, al port de Palamós. Les noves capitanies funcionen amb caràcter civil i substitueixen la Marina de Guerra, que
abans tenia aquestes competències.

MEDI AMBIENT

IC insta MMta a donar raons al Parlament
sobre la potabilitat de l ' a ^ de la Tordera
SAÜL GORDILLO

H Blanes.— El president del grup
parlamentari d'Iniciativa per Catalunya (IC), Joan Saura, ha demanat al conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta, que comparegui al Parlament per donar
explicacions sobre la contaminació dels aqüífers de la Tordera
amb dioxans i dioxolans. Saura
té la intenció de preguntar al conseller com és que el Departament
de Sanitat afirma que l'aigua es
pot consumir si la Junta de Sanejament —dependent del Departament de Medi Ambient— en
un informe assegura que és «inadequada per al consum humà».
EJ president del grup d'IC reclamarà a Albert Vilalta els es-

tudis de toxicitat sobre les concentracions de dioxans i dioxolans
trobades'als pous de la Tordera
i demanarà per què es va comunicar l'informe de la Junta de
Sanejament «amb tants mesos de
retard». Finalment, Saura s'interessarà per les mesures que la
Generalitat adoptarà per regenerar els aqüífers i reduir la contaminació. En el full difós recentment per Iniciativa-Els Verds del
baix Tordera, la coalició critica
les «greus contradiccions» entre
l'informe de la Junta de Sanejament i la valoració de Sanitat.
L'agrupació d'IC de Tordera ha
recomanat als veïns que no utilitzin l'aigua per al consum humà
fins que hi hagi un proper informe.
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L'alcaldessa de Blanes, Maria
Dolors Oms (PSC), va qualificar
ahir de «desafortunat» l'escrit de
la Junta de Sanejament, perquè,
segons ella, aquest organisme no
va actuar coordinat amb altres departaments de la Generalitat i va
provocar «desinformació». En una
roda de premsa, Oms va reclamar
la necessitat que la Generalitat
convoqui una reunió amb els municipis afectats. L'alcaldessa entén
que el govern hauria d'assumir les
inversions per reduir aquesta contaminació. En el cas de Blanes,
demanarà que financi la instal·lació
de filtres de carbó actiu a la planta
decantadora, per reduir els compostos dioxànics. Per Oms, la població «no ha de tenir angoixa».
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