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COMARQUES

Ei projecte aprovat per l'Ajuntament contempla la construcció de 875 amarraments

Campanya
centrales
¡oguines
bél-liqués a
Figueres
F i g u e r e s . — A h i r tres
membrés de l'organització
ecologista Alternativa Verda
i del Moviment d'Objectors
de Consciéncia de l'AIt f m pordá es van disfressar de
Reís de l'Oñent i van recorrer, al llarg de tota la tarda,
el centre comercial de la ciutat i lliuraren caries contra la
joguina bél.lica ais pares I
nens que en aquells moments circulaven pels carrers.
Segons ün connunicat,
«en u n m ó n immers en la
cursa d'arnnaments, víctima de tota mena de guerras i violencia, veiem c o m
per aqüestes diades es regalen joguines que, en lloc
d'educar per la pau, segueixen reproduint els m a teixos esquemes agressius
i predisposen a la guerra».
Afegeixen ambdues organitzacions que «amb aquesta campanya de Nadal es
vol conscienciar sobre la
influencia d'aquest tipus
de joguines bél.liques en
la formació deis nens i nenes. Cal recordar que hi ha
un ampli ventall de possibilitats de joguines que no
eduquen per a la guerra».
A part deis missatges lliurats pels Tres Reis, s'han
editat cartells i un fulletó
que fan referencia a aquest
tema.

Palamós Invertirá mil cinc-cents
milions per fer el port esportiu
ENRIC FIGUERES
Corresponsal
Palamós.— L'Ajuntament de
Palamós va acomiadar l'any 1987
aprovant el projecte de portesportiu «Marina Palamós», lee obres
del qual podrien comencar a mitjan d'aquest any I suposaran una
inversió de mil cinc-cents milions
de pessetes. El projecte va ser
aprovat per majoria —amb l'abstenció deis regidors de roposició—
i contempla la construcció de 875
punts d'amarrament, amb una superficie del pía de l'aigua de
67.704 metras quadrats i una superficie de térra de 3.664 metres
quadrats. La zona d'aparcaments
per ais vehicles cobrirá un setantaM a q u e t a del p o r t esportiu a p r o v a t per l ' A j u n t a m e n t de Palamós.
cinc per cent deis amarraments, la
qual cosa suposará unes 650 pla1985, en nom del «Náutic Palatres quadrats i una capacitat per a
ces. La zona destinada a magatmós, S.A.», es va demanar a l'A450 o 475 amarraments. La longizems i tallers ocupará uns 2.340
tud de platja afectada —zona del
juntament l'aprovació d'un estudi
metres quadrats, la qual cosa perPetit Bar— hagués estat "d'tjns
de situado del port esportiu. Desmetra que el nombre d'embarcacent selxanta metres linials, per
prés deis estudis i informes es va
cions de motor en dio sec i situasota deis tres-cents que proposava
decidir que, tot i que suposaria un
des en estanteries siguí de 117. Peí
Testudl del pía de ports esportius
increment important en les despeque fa ais ediflcis detinats a admlde la Generalitat de Catalunya.
ses de construcció, la zona más
nistració i control, marineria, serDesprés de la cris! de Tequip de
adient era la zona dellevant de la
veis auxiliara, sanitaris I comergovern provocada peí trencament
costa palamosina, a Sota Pedro.
ciáis, ocuparan una superficie . del pacte entre PSC, ERC i PSUC,
Texpedient del port esportiu passá
d'uns 2.500 metres quadrats.
Els v i a l s , a s p e c t e i m p o r t a n t
al nou alcalde, Josep Ferrer, el
Ja l'any 1983 el Consistori pelaquál va aconseguir l'aprovació
mos!, presidit per Francesc DalUn deis aspectes mes impord'un avantprojecte, pero no arriba
mau, d'ERC, va aprovar l'expeta nts del projecte és el deis vials,
a la práctica davant la r'esposta
dient per a l'estudi de construcció
tant per la seva construcció com
deis palamosins a una campanya
del port esportiu a la zona nord de
peí financament, ja que un deis
Iniciada peí PSUC que porta a
la platja i del port, és a dir, adossat
condicionants que ha posat l'Acrear una opinió generalitzada de
a l'antic molí comercial, amb un
juntament és que yagi a 'carree
no fer el port a la platja. L'any
deis promotors. Aquest vial tindrá
miral d'aigua d'uns trente mil me-

deu metres d'ample —set de calgada i un metre i mig per cada
costat de voreres— i estará connectat amb les places del Pedro i
de les Pites i amb el carrer Roger
de Flor. Segons Joan Castellví, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament palamosí, «aquest vial enllapard amb la carretera de la
Fosca peí que fa a la part est i
a m b la zona de la Pedrera per
l'oest, la qual cosa permetrS disposar d'unes vies de circumvalJació minoradas per a la pioisEació, ja. que evitaran el pas de
vehicles de gran tonatge pw
dins de la mateixa».
Els dics del port serán d'espatller rebaixat, empleant la técnica
utilitzada a les costes d'Holanda,
en forma de pirámide. Joan Castellví afírmava que «aixó donará
uns 'miüor imatge estética, ja
que a m b aquest sistema Tallada del dic de redds será de cinc
metres c o m a m á x i m , davant
deis nou metres si es fes a m b el
sistema tradicional».
Finalment, el regidor Manel Doporto, del PSUC, explicava la seva
abstenció dient que «tal c o m va
acordar la comissió informativa
d'Urbanisme, cal posar el projecte al condicionant, ben especificat, que els promotors hauran de construir Tespadat, i que
si ells no el f a n , el fará construir
l'Ajuntament, perd a m b un aval
bancari per part deis promotors,
segons el qual es c o m p r o m e t e n
al seu financament».

El rector del Port de la Selva es considera marginat

Semáfors a la pla9a de
l'Estació de Figueres

Problemes amb la dependencia
eclesiástica de Sant Pere de Roda
J.M'BERNILSV.

Figueres.— Han entrat en
füncionament els semáfors que
regulen el tránsit de vehicles a
la cruilla de la plaga de l'Estació
amb els carrers Sant Llátzer i
Pompeu Fabra i Testado d'autobusos.
Fonamentaiment els semáfors serveixen per millorar l'entrada i sortida deis autobuses a
Testado que va entrar en servei
Testiu passat i que diáriament
enregistra el pas de dotzenes

de vehicles cap al seu interior.
Amb els nous semáfors, els
autobuses poden entrar directament des del carrer Sant
Llátzer fins a la plaga de l'Estació, sense necessitat de donar
• tota la volta a la plaga com havia succeít fins ara. També es
millora la perillosa cru'illa amb
el Pompeu Fabra que havia esdevingut un lloc d'innombrables accidents. (Foto PUÉRTOLAS).
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El Port de la Selva.— L'adscripció
religiosa del monestir de Sant Pera
de Roda, actualment en vies d'una
important obra de restaurado per
part de la Generalitat, és motiu de
polémica a TAIt Empordá, a causa
de dos fets ocorreguts recen- .
tment.
A final del passat mes de novembre, el conseller de Cultura de
la Generalitat, Joaquim Ferrer, va
visitar el monestir per tal d'explicar
les esmentades obres, que teñen
el suport económic de la Comunitat Económica Europea. A Tacte, a
part deis mitjans de comunicado,
hi foren presents les autoritats i
representacions de la zona.
El rector del Port de la Selva,
Antoni Viñas, ha publicat un escrit
al setmanari «Ennpordá» en el qual
manifesté que «em crida Tatenció que, tractant-se d'un m o n u m e n t e m j n e n t m e n t religjós, no
tinguessin la delicádesa i el b o n
gust d'invitar-me c o m a rector
d'aquesta vila del Port de la Selva, puix que el monestir está situat dins d'aquesta parroquia».
El rector recordé que amb motiu
de celebrar-se la commemoració
deis jubileus de la Santa Creu —el
tres de maig de 1986—, es va promoure una cerimónia religiosa a la
qual foren invitats diferents autoritats, entre les quals flgurava el
Rei, el vice-president del Govern i
el President de la Generalitat, els
quals, malgrat no assistir-hi, van •
enviar missatges d'agraíment per
la deferencia, de ser cridats a participar en un acte d'aquestes carac-

L'adscripció religiosa del monestir de Sant Pere de Roda,
p o l é m i c a . (Foto J O A N SEGUR).
terístiques.
Ara, pero, mossén Viñas ha explicat que «aquesta va ser la
meva manera d'actuar, puix que
cree que la historia és patrimoni
de tóts. Per aixó no puc menys
que manifestar la meva desagradable sorpresa, en no haver
estat invitat aquesta vegada».
S e n s e c a p e l l á a la m i s s a d e l
gall
Un fet más recent s'ha d'afegir
a aquesta probleniática. Tradición
rialment, cada any, el grup scout
deis seglars celebra en aquest monestir la missa del gall, amb^ un
acte religiós oficiat per un sacerdot de Figueres i, com a complement, un ressopó que s'allarga

fins ben entrada la matinada.
Enguany, pero, aixó nó fou pas
possible perqué, segons han manifestat els directius de Tentitat, «el
responsable eclesiástic de l'AIt
Empordá va impedir la presencia d'un capellá».
En aquesta ocasió es va fer una
celebrado commemorativa, seguida del cant de nádales i diverses
actuacions. El responsable del
grup scouf va anunciar que després d'una conversa' mantinguda
recentment amb el bisbe Jaume,
s'havia resolt el problema.
Segons han manifestat, «afort u n a d a m e n t per l'any v i n e n t
aixó quedará resolt i la missa es
podrá oficiar a m b la presencia
de la c o r r e s p o n e n t jerarquía
eclesiástica».

