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Alternativa Verda vol també que rAjuntament promogui Tus de paper reciclat

Es demana un estudi sobre l'impacte
ambiental del port esportiu de Blanes
JOAN FERRER

de la població».

Corresponsal
Blanes.— Davant la proposta de
construcció d'un port esportiu a la
platja de Santa Anna de Blanes,
Tassembiea local d'Alternativa
Verda creu Imprescidible que els
ciutadans I polítlcs de Blanes comptin amb un estudi d'impacte medi
ambiental que avaluí les conseqüéncies que aquest port tindria a
nivel! de contaminació, de transport natural de sorres, paisatgístic,
biológic, etc. Per fer aquest estudi, r'assemblea local d'Alternativa
Verda suggereix la col.laborado
del Centre d'estudis avancats de
Blanes o d'altres centres d'investigació. Alternativa Verda creu que
aquest estudi d'impacte medí ambiental, una vegada realitzat, pot
servir de base per estudiar si és
viable o no la construcció d'aquest
port a Blanes i si es fa quines conseqüéncies pot portar a la població.
El projecte de dársena esportiva
Santa Anna Port fou presentat
dies enrera per Promocions Turístiques Santa Anna, S.A. a l'Ajuntament de Blanes, trobant-se actualment en fase d'estudi per part
deis tres grups política. El projecte

Alternativa Verda considera que

Maqueta del projecte de p o r t esportiu de Bienes presentada per
P r o m o c i o n s Turístiques Santa A n n a , S.A.
compta amb un pressupost general de mes de dos mil tres-cents
milions de pessetes amb una capacitat per a vuit-centes, seixanta
embarcacions agafant una superficie d'aigua de 6'6 d'hectárees.
Aquest port, que aniria situat al
darrera de Tactual port pesquer,
comptaria amb una serie de serveis com cartografía, meteorología, radio, saiyamant, Creu Roja,
vigilancia i control. També es preveuen uns servéis dedicats ais
usuaris com locáis comerciáis, restaurants, apartaments, piscina,
aparcaments, jardí d'infáncia i es-

cola de vela.
Reciclatge
L'agrupació local d'Alternativa
Verda també ha presentat els tres
grups municipals represehtats a
l'Ajuntament de Blanes una proposta en la qual es demana que
l'Ajuntament comenci a teñir en
compte el tema del reciclatge. «El
qiie pretenem és que l'Ajuntament de Blanes comenci a c o m prendre I assumir el tema del
reciclatge c o m a part i m p o r t a n t
per augmentar la qualitat de
vida I preservar el medi ambient

amb el reciclatge deis residus sóüds urbans, el país i Blanes obtindrien una serie d'avantatges com
son l'estalvi de matéries primares,
estaivi d'aigua i energía, redúcelo
del déücit comercial de la contaminació i de les despeses corrents de
l'Ajuntament i es preservarla el
medi natural. L'agrupació ecologista creu que el que proposa té
un c a r á c t e r m o l t
concret.
«Creiem que és fácilment realitzable si hí ha voluntat política
de fer-ho tal c o m d c m o s t r e n experiencias concretes c o m la de
la Universitat de Granada i la del
Centre d'estudis avancats de
Blanes».
La primera cosa que demana
Tassemblea a l'Ajuntament queda
resumida en tres punts: el primer,
substituir l'ús del paper normal per
paper reciclat fins allá on siguí
possible i que el mateix Ajuntament promogui el seu ús entre els
ciutadans; recollir el paper i cartró
que internament consumeix el
Consistori com a primer pas per
engegar una campanya generalitzada a tota la vila; i tercer, recollir
amb sistemes adients el vidre per
ser reciclat.

López de Lerma afirma que el text contradiu en vint-i-un punts ¡es liéis actuáis

CiU ha presentat setanta-set esmenes al
projecte del ROM de Sant Feliu de Guíxols
R.ALEÍOL
Corresponsal
Sant Feliu de Guíxols.— Les
contradiccions legáis i les limitacions que-, segons CiU, infringeix a
l'oposició, son els motius principáis pels quals el grup, municipal
de Convergencia i Unió ha presentat un total de 77 esmenes al projecte de reglament orgánic municipal, aprovat inicialment amb els
vots de la majoria socialista i que
acaba de ser sotmés a la reglamentaria informació pública. Segons López de Lerma, en un acte
informatiú celebrat ahir al migdia
«nosaltres oferim noves propostes i conceptes amb i n t r o d u c c i ó
de noves normes, així c o m un
seguit de correccions técniques
i polítiques».
Per López de Lerma, Tactual

projecte de ROM aprovat inicialment «atempta contra la llei de
régim local, la llei orgánica de
régim electoral, la llei municipal
i de régim local de Catalunya i el
text refós de régim local». En
total CiU ha trobat 21 punts que
contradiuen les liéis actuáis. «La
seva redacció sembla feta mes
a m b els peus que a m b el cap»,
segons López de Lerma. «En definitiva arriba a dir el contrari del
que diu la llei».
López de Lerma ofereix al grup
municipal socialista consensuar un
nou text « t a l c o m v a m fer ara fa
tres anys sense resultar positiu
a Talcalde, Josep Vicente». López de Lerma diu que «procurarem millorar el ROM des d'una
vessant política i neutra al mateix temps. No h e m d'oblidar
que els que avui son poder

demá podran ser oposició i viceversa».
Ligori Pérez va referir-se ais
contactes mantinguts en el mes
d'octubre ainb els socialistes per
tal de consensuar el ROM. Els resultats no van ser satisfactoris. Es
resolieñ les qüestions fáciis i les
difíciis quedaven arraconades.
«No várem disposar del t e x t
c o m p l e t ^ i no disposávem del
ROM en la seva integritat». Total, qué aquells contactes se'n varen anar en orris i es va trencar
aquell principi d'entesa o consens.
Diu Ligori Pérez que «els socialistes no jugaven net».
També López de Lerma va criticar la forma en qué el ROM aprovat pels socialistes regula la participació ciutadana, per la seva
limitació i també que intenti deter-
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Sant Feliu de Guíxols.— L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols,
J o s e p V i c e n t e , ha d e s t a c á t
d'una manera especial les petites
inversions del pressupost municipal ordinari d'enguany, que suposaran unes despeses de quatre milions de pessetes, incloses
en el conjunt del capítol preceptiu, que puja a cent noranta-cinc
milions, segons que informa el
nostre corresponsal Rafael A l biol. Entre aqüestes partides de
menor considerado cal destacar
dues-centes cinquanta mil pessetes per a Topció de compra del
camp de fútbol, set-centes set
mil per a la rehabilitado de diverses dependéncies del mercat
municipal cobert; sis-centes vuitanta-quatre mil par a la canalització d'aigües pluvials del camp
de fútbol de Mascanada; vuitcentes catorze mil per a Tadequació de la seu de Tassemblea
local de la Creu Roja Sant FeiiuVall d'Aro; set-centes vint-i-vuit
mil per a la pavimentado del
centre de la plaga de Sant Sebastiá, i nou-centes mil per a
Tadquisició d'un vehicle per a la
brigada municipal d'obres.

L'lnprotur edita un
noufulletóturístic
sobie la Costa
Brava
Girona.— La secretaria general
de Turisme, a través de Tlnstitut
Nacional de Promoció del Turisme —Inprotur—, ha editat un
nou fulletó turístic sobre la Costa
Brava, amb una tirada de vuitcentes ¡cinquanta mil exemplars,
dos-cents mil deis quals son en
castalia i anglés, respectivament.
Tanmateix, se n'han fet cent cinquanta mil en alemany, cent mil
en francés, cinquanta mil en Italia i suec, respectivament, i vinti-cinc mil en danés, finés, holandés i noruec, respectivament.
El fulletó, editat per la secretaria general de Turisme del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions,
descriu
la
geografía, llegendes i historia de
la Costa Brava, introduint tot un
seguit d'itineraris per la costa —
de Blanes a Tossa; de Sant Feliu
a l ' E s t a r t i t , i de l'Escala a
Portbou—, per Tinterior, a mes
de les rutes del románic, del vi,
del Baíx Empordá, del Girones,
de la Salva, i també una ruta
ecológica. Tanmateix s'ofereixen
altres informacions que poden
ser interessants per ais turistas
que visitin la Costa Brava.

L'organítza el Patronat Municipal de Turisme

Divendres, jornada de reflexió
turística a Uoret de Mar
«I.F.
Corresponsal
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minar Tus del cátala a l'Ajuntament, competencia del Parlament
de Catalunya, t a m b é va dir que
aquest ROM presenta incongruéncies i curiositats «arribant a situar
Josep Vicente —PSC— c o m a
president del grup municipal de
CiU en considerar els grups m u nicipals c o m a «órgans municipals» i determinar que Talcalde
és president de t o t s els órgans
de l'Ajuntament». Igualment, va
catalogar d'inadñnissible que el
ROM reguli Telecció deis portaveus deis grups municipals.
Tema igualment preocupant
pels convergents és la limitació
que imposa a Thora de fixar els
terminis de les convocatorias de
sessions i plens municipals, així
com de sol.licitar documentació i
certificacions de secretaria i intervenció.

Josep Vicente
destácales
petitesinversions
del pressup<M5t
guixolencpel88

Lloret.— El Patronat Municipal
de Turisme de Lloret ha prganitzat
per divendres dia 15 de gener una
j o r n a d a de r a f l e x i ó t u r í s t i c a .
Aquesta tróbada, adrepada a tot el
sector turístic, té com a objectiu
reflexionar per poder reorganitzar,
si cal, les industries relacionades
amb el món del turisme. «Si bé és
bo de marcar-nos nous objectius, preveure el f u t u r i projectar
noves actuacions, és convenient i necessari fer una seriosa
raflexió de la nostra nianera
d'actuar per poder-la reorganit-

z a r l millorar si és nacessari».
Aquesta jornada de reflexió t u rística se celebrará en sessíó de
matí i tarda al Palas Atenea de
Lloret, comptant, en Tacte d'inauguració, amb Talcalde i president
del Patronat Municipal de Turisme, Jordi Martínez. Al matí es faran tres ponéncies, i' posteriorment s'obrirá un debat entre tots
els participants, que podran manifestar la seva opinió respecte deis
temes abans esmentats. A la tarda
es tractaran quatre ponéncies
mes, que posteriorment serán debatudes entre els assistents a
aquesta jornada.

