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Y METEOROLOGIA. ACTIVEN L’ALERTA DEL PLA VENTCAT

Y L’ESCALA. ANÀLISI DELS DÈFICITS EN EL TERME MUNICIPAL

Una vintena de serveis pel
El Riuet i els Emperadors,
fort vent del cap de setmana urbanitzacions prioritàries
Redacció l L’ESCALA

L’Escala ja té el Pla director
d’urbanitzacions que estableix i
analitza els dèficits d’urbanització de tot el terme municipal. El
document divideix l’Escala en 70
sectors i marca un ordre de prioritat a l’hora de fer les inversions
necessàries, basant-se en criteris
tècnics i objectius. Segons aquest
estudi encarregat a l’empresa
Serpa, les actuacions més urgents
serien a la zona del Riuet (sector 1)
i als Emperadors (sector 4). La primera, ja té un projecte d’urbanització redactat i preveu una inversió d’1,5 milions d’euros. En el cas
dels Emperadors, a més del projecte aprovat, ja hi ha una previsió en el pressupost d’aquest any
per començar les obres, amb una
consignació de 2,5 milions d’euros.
L’ordre de prioritats continua
pel sector 9, 15 i 3. Tot i això, es
pot consultar el document amb
la llista de prioritats i el mapa
identificatiu del total de sectors.
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EMPURIABRAVA. L’alcalde, Salvi Güell, va penjar imatges dels efectes del vent

S. G.

cava que encara estaven fent tasques de retirada d'arbres caiguts
i es començaven a fer els tràmits
per cobrar de les asseguradores.
Durant el cap de setmana el telèfon d'emergències 112 ha rebut
més de 20 avisos a l'Alt Empordà pel vent. I és que ha bufat amb
força a tota la comarca. Segons
el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'estació de Portbou es
va assolir una ratxa màxima de
vent de 184,6 km/h.n

Redacció l CASTELLÓ D’EMPÚRIES
nn El temporal de tramuntana
d’aquest cap de setmana ha deixat imatges com les que penjava diumenge a les xarxes l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi
Güell. L’alcalde informava de les
tasques que els serveis municipals i els Bombers estaven fent
durant l’episodi de vent i demanava prudència a causa de la situació. Ahir dilluns, Güell expli-

Y L’ESCALA

L 'Agència Comarcal de l'Energia i Clima més a prop vostre

Èxit del simposi ‘De
poble a ciutat’
Més d’un centenar de persones va participar divendres passat en el simposi Diàlegs per
l’Escala. De poble a ciutat, organitzat per l’Ajuntament, amb el
suport del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Diputació,
la Universitat de Girona i les fundacions Jordi Comas i Climent
Guitart. Entre molts temes es va
parlar de com afrontar el desafiament de ser ciutat sense deixar
de ser poble. [Foto: B. Gironès] n
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11 o cines d'atenció a la
ciutadania per informar
sobre qualsevol qüestió
en l'àmbit energètic.
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Consulta els horaris i les
ubicacions a:

El Far
d’Empordà
Garrigàs
Palau de
Santa Eulàlia

Parlem sobre:
- Factura de la llum
- Factura del gas
- Plaques solars
- Mobilitat sostenible
- Electrodomèstics
- Il·luminació
- Tancaments
- Calderes
- Calefacció
- Possibles subvencions
...
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Y CABANELLES

Xoc frontal a l’N-260
Per més informació:
Correu electrònic:
puntinfoenergia@altemporda.cat
Web:
energia.mediambient-altemporda.org

Tres persones van quedar ferides de poca gravetat divendres
passat en un xoc frontal entre
dos vehicles a l’N-260, a l’altura
de Cabanelles. L’accident, en direcció Besalú, va obligar a tallar
la via durant una hora. Cinc dotacions dels Bombers van haver
d’alliberar dos dels afectats que
van quedar atrapats. El Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
va traslladar els ferits a l’hospital
de Figueres. n
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L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, assegura que el document dona «una foto clara» de quina és la
situació de totes les urbanitzacions. A partir d’aquí Puga diu que
l’ordre de prioritats permetrà fixar un calendari de les actuacions
i «anar desenvolupant projectes
d’urbanització que caldrà anar
redactant».
Per fer el treball s’han analitzat
els 131 quilòmetres de carrers que
té el municipi al detall per detectar totes les mancances. Entre altres aspectes, es té en compte la
manca d’enllumenat, clavegueram, pavimentació de carrers,
problemes d’evacuació d’aigua,
població beneficiada, coherència amb la planificació urbanística i la possibilitat d’atorgament
de llicències. n

Y EL DOCUMENT

EL TREBALL HA ANALITZAT
ELS 131 QUILÒMETRES DE
CARRERS DEL MUNICIPI
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Y LA JONQUERA. DETENCIÓ

Els Mossos
enxampen ‘in
fraganti’ un
venedor de droga
Redacció l LA JONQUERA
nn Els Mossos d’Esquadra de la
Jonquera van detenir, el passat 31 de gener, un home, de
39 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Figueres, com
a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. En
un patrullatge preventiu, els
agents van observar com un vehicle amb plaques franceses estacionava davant d’un bar del
carrer del Nord i el seu conductor entrava a l’interior. La policia va veure com el conductor
del vehicle feia un intercanvi
amb l’única persona que hi havia al local. La patrulla va aturar
el vehicle francès i va constatar
que el conductor havia anat a
comprar una paperina de cocaïna (0,80 g) per 40 euros. Davant
les evidències, els Mossos van
anar a l’establiment i van detenir l’home que hi havia a dins,
com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. n

