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Representants dels
parcs d'aiguamolls
espanyols es troben
a l'Alt Empordà
CASTELLÓ D ' E M P U R I E S
NOU DIARI

El comitè espanyol del conveni Ramsar, que aplega totes les comunitats autònomes que tenen zones d'aiguamolls i els representants
d'Icona, es reuniran avui i
demà al Parc Natural de
l'Empordà.
Aquest conveni sobre zones humides és un tractat de
cooperació internacional entre els diversos parcs per a la
conservació dels hàbitats
d'aiguamoll i aus aquàtiques,
i es va signar l'any 1975. En
l'actualitat el conveni Ramsar té participants a gairebé
tots els països del món.
Els integrants a l'Estat espanyol del comitè Ramsar es
reuneixen dues vegades
l'any, aproximadament. En
aquesta ocasió han escollit el
parc dels aiguamolls de
l'Empordà, que compleixen
deu anys, com a seu de l'onzena reunió. Aprofitant la
presència del comitè al parc,
divendres s'inaugurarà un
cartell on s'indica que els aiguamolls formen part de la
llista de zones humides d'interès internacional.

L'IFP de la Garrotxa
representa l'Estat en
un congrés europeu
de formació agrària
OLOT
N.R.

Dos alumnes i un professor
de l'especialitat agrària de
l'institut de formació professional de la Garrotxa representaran totes les escoles
d'agricultura de l'Estat espanyol en un congrés europeu que es farà aquest cap de
setmana a França.
El congrés, organitzat pel
Ministeri d'Agricultura francès, tractarà sobre les pràctiques que els alumnes de les
escoles de formació professional agrària fan a les empreses.
En el congrés hi participaran delegacions de centres
d'ensenyament professional
agrari de tots els països de la
Comunitat Europea. La convenció dels instituts i escoles
de formació professional
agrària es farà a l'Institut Regional del Treball Social de
Rennes (França), del 17 al 19
d'aquest mes de maig.
La delegació de l'Estat espanyol estarà formada pel
cap del departament d'agrària de l'institut de formació
professional de la Garrotxa,
Josep Guix, i pels alumnes
Alícia Canadell i Xavier
Viana.
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Castellfollit mana la pressa
al MOPT per tenir variant
Anuncia mobilitzacions dels veïns si no es repara la carretera d'Olot
CASTELLFOLLIT
NURIA RIQUELME

L'alcalde de Castellfollit de la
Roca, Moisès Coromina, ha demanat al Ministeri d'Obres Públiques i Transports (MOPT) que
acceleri la construcció de la variant de la població i que es repari la carretera N-260, que travessa el nucli urbà. En una carta
adreçada al ministre Josep Borrell, Moisès Coromina amenaça
de convocar mobilitzacions i remarca la possibilitat de fer "talls
de la circulació els caps de setmana exigint una solució urgent
i definitiva". Moisès Coromina
reclama també l'aprovació del
projecte de la variant, que evitaria que els vehicles que utilitzessin la carretera Olot-Girona passessin per Castellfollit.
En la seva carta Moisès recorda al ministre que el mes de desembre passat la demarcació de
carreteres de l'Estat a Catalunya
va presentar al Ministeri un projecte urgent per reparar la carretera, sense que de moment
s'hagi tirat endavant. "Fa uns
mesos que es va consensuar el
que ha de ser el futur traçat de la
carretera, però el que va quedar
molt clar en aquella reunió és
que això no deixa de ser una
proposta que s'ha presentat a
Madrid i, per tant, l'última paraula la té el Ministeri".
Sobre l'oportunitat d'aquesta
petició en període electoral, Coromines opina que "aquest municipi té unes deficiències molt
greus i quan és l'hora de reclamar-Ies, ho faig hi hagi eleccions
o no".
L'alcalde de Castellfollit considera "un autèntic desastre i perill constant" l'estat de la carretera. "Això hò pot confirmar

A la fotografia, la carretera de Girona a Olot en el tram de Castellfollit, ahir a la tarda. Els veïns volen
mobilitzar-se si no s'adequa.

DAVID JUVANTENY

qualsevol veí del poble o els
usuaris habituals que pateixen
els seus forats", exposa l'alcalde.
Els veïns de la població coincideixen amb les opinions de l'alcalde. "Aquesta carretera és un
autèntic desastre i una vergonya
per al municipi, sobretot si tenim en compte la quantitat de
vehicles que hi passen", es queixa una veïna. "És fatal, i quan
plou, encara més", afegeix una
altra. El volum dels vehicles centra un altre dels punts de crítica
dels veïns: "la gent d'aquí viuríem més bé sense la carretera i,
per descomptat, amb la variant.

De tots els cotxes que passen, no
se'n para ni un, i els has de suportar. A la nit és quan molesta
més la fressa dels camions".
L'elevat volum de trànsit a la
carretera representa també un
perill a l'hora de creuar el carrer,
segons els veïns.
Creixement
Per Moisès Coromina, "l'opinió
dels veïns és prou concloent i
definitiva". Coromina reclama al
Ministeri d'Obres Públiques
l'aprovació definitiva del projecte de la variant perquè "la situa-

ció actual bloqueja el creixement
del municipi".
Les mesures de pressió que
l'alcalde anuncia si no hi ha una
solució al problema de la carretera consistirien a tallar el trànsit
a la N-260 durant els caps de setmana, "però, en tot cas, deixarem passar les eleccions", precisa Coromina.
Fa uns mesos els alcaldes
afectats i representants de les
institucions van consensuar el
traçat de la futura variant de
Castellfollit i van proposar al
MOPT que la carretera tingués
quatre carrils fins a Olot.

El PSC diu que Montse Palma dóna nous aires a
la llista del Senat com ho va fer Garzón a Madrid
FIGUERES
GERARD BAGUÉ

El candidat al Congrés pel PSC,
Joan Manel del Pozo, va dir que
la incorporació de Montse Palma a les llistes del Senat era un
pas més en l'intent de donar
nous aires al partit, "igual que
ho han estat, a una altra escala,
les incorporacions de Garzón a
Madrid i de Victòria Camps a
Barcelona".
Durant l'acte de presentació,
Lluís Maria de Puig es va mostrar crític amb l'actitud "de des-
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qualificacions i insults que està
prenent la pre-campanya" Segons De Puig, CiU vol "aparèixer
al debat sigui com sigui, tot i que
està clar que en aquestes eleccions només podem guanyar
nosaltres o el PP".
Especulant sobre el possible
resultat de les eleccions, el primer candidat al Congrés va dir
que "ja hem fet els nostres càlculs i tenim indicis que hi ha
molts vots de CiU que van al PP i
ERC. Nosaltres apuntem a tot,
però sabem que és molt difícil

aconseguir els tres diputats i els
tres senadors". Referint-se a les
paraules de Roca respecte que
els representants del PSC no treballaven per Girona, De Puig va
dir: "Quan vegi en Roca li preguntaré perquè m'insulta. És fals
que nosaltres no treballem per
les comarques gironines".
Montse Palma té 33 anys i
serà l'única dona a les llistes majoritàries del Senat. Treballa
com a professora a la facultat de
Ciències de l'Educació de la
Universitat de Girona.

Joan Manuel del Pozo,

