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Y polítiques socials. adreçades als joves

opinió

El Pla local de joventut de Castelló, en marxa
Redacció l castelló d’empúries

L’Aju nt a ment de Ca stel ló
d’Empúries ha començat a dissenyar el nou Pla local de joventut,
que ha de definir les polítiques
socials adreçades als joves que
s’aplicaran en els propers anys.
Per aconseguir-ho, el document
recollirà la realitat social del municipi vista des dels ulls dels jonn

ves. A partir d’aquí, es definiran
les necessitats i els objectius i,
posteriorment, es definiran unes
accions concretes per millorar les
condicions de vida dels joves majors de 12 anys, però també dels
infants i les seves famílies (per
enfortir la comunitat).
En aquest pla hi estan implicats
els joves, i també els tècnics, els
polítics i les entitats del municipi.

La setmana passada van començar les Taules de treball sectorials, que s’allargaran tot el mes de
març. Paral·lelament, en l’etapa
de diagnosi també es farà una enquesta popular. Posteriorment se
n’exposaran els resultats en la batejada com a etapa de decisions.
I per acabar, es farà l’etapa d’implementació, en la qual ja es desenvoluparan les propostes. n

Y promoció turística

Nou panell interactiu a Empuriabrava
L’Oficina de Turisme del Centre de Serveis d’Empuriabrava
ha instal·lat un nou suport d’informació turística al seu exterior.
Es tracta d’un tòtem interactiu
que està connectat les 24 hores
del dia i que permet als visitants
fer consultes sobre el municipi,
sigui a través del web municipal
o de Google Maps. A banda, també permetrà obtenir dades estadístiques sobre els visitants. n
nn
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APL Alternativa per Llançà

Aquest és el Llançà que volem?
nn
Des d’APL, Alternativa per Llançà, volem fer una reflexió i intentar explicar, a la gent de Llançà, la nostra visió sobre l’estat actual del municipi. En els últims anys del primer alcalde de CIU,
Llançà va anar perdent el seu encant com a poble; el segon alcalde
(CIU) probablement es va preocupar més dels seus altres càrrecs
que de fer d’alcalde; el tercer (ERC) va tenir poc temps per poder
treballar, i el quart (PSC) segueix les petjades dels dos primers.
Llançà no pot tenir un alcalde que viu a dos-cents quilòmetres
(creiem que això hauria d’estar prohibit per llei), Llançà necessita un alcalde les 24 hores al dia i 365 dies a l’any, un alcalde que
estigui al carrer i vegi de primera mà l’estat denigrant del nostre
poble: carrers en mal estat, plens de forats i d’excrements; contenidors bruts i sempre plens, menys oferta comercial i lúdica i malestar amb diversos col·lectius locals.
Nosaltres en campanya vàrem dir que volíem començar per les
coses petites, com arreglar carrers, façanes o parcs infantils, la
majoria abandonats. Però PSC-CP i Junts van voler la Casa Marly
a qualsevol preu per treure’n rèdit polític, doncs ja la tenim! I les
seves conseqüències també.
Des d’APL no sabem si això de deixar morir el poble és una estratègia consensuada entre PSC-CP i Junts perquè quan entri la propera alcaldessa tingui més coses per arreglar i així quedar bé de
cara a les pròximes eleccions i recuperar l’electorat perdut.
Van parlar de petit comerç, de millorar el servei de neteja, d’embellir les entrades al poble i millorar accessos, desenvolupar sòl
industrial, fomentar un turisme amb garanties i més qualitat... tot
mentides? En fi, vn parlar de moltes coses que uns quants sabíem
que no es farien.
Per això la reflexió d’APL és: Aquest és el Llançà que volem? n

Y urbanisme. millores a l’entorn de l’ajuntament de castelló d’empúries

Comencen les obres per arreglar
el pati del Palau dels Comtes
Els treballs permetran
canviar la pavimentació
del claustre, passar-hi
diversos serveis i
millorar-ne la imatge
Redacció l castelló d’empúries
nn Ahir van començar les obres
que han de permetre pavimentar i millorar el pati del Palau dels
Comtes de Castelló d’Empúries,
també conegut com a convent
del claustre de Sant Domènec.
Es tracta d’un punt neuràlgic del
municipi, ja que comunica diverses dependències municipals
(com ara l’Ajuntament, el casal i
la sala municipal), i fins ara hi havia una pavimentació de formigó
executada en diferents èpoques.
Les obres permetran canviar
la pavimentació per adequar-la
a l’entorn. A sota de les galeries
del claustre s’hi rebaixarà el formigó i s’hi passaran les instal·
lacions d’aigua i llum. També es
col·locarà pedra de Sant Vicenç,

tancat. La zona estarà tancada als vehicles durant uns cinc mesos

buixardada tallada de tipus llosa romana amb unes mides desiguals, igual que la que hi ha al
centre històric. Paral·lelament,
l’ala que falta del claustre es remarcarà pavimentada igual que
la resta, i es marcarà amb pedra
de figueres el lloc on haurien estat
ubicats els pilars.
Pel que fa al centre del claustre, es rebaixarà, s’hi passaran les
instal·lacions de pluvials i d’electricitat (per a previsió de llum) i
el reg automàtic, i es desplaça-
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rà el punt de càrrega de vehicles
elèctrics. La pavimentació es farà
amb peces de ceràmica rectangular, que es col·locaran en forma
d’espiga. Al mig s’hi tornarà a posar l’escut de la vila, però fet amb
ferro Corten i muntat en un rombe de pedra. I a les quatre cantonades s’hi plantaran arbustos.
Està previst que les obres durin
uns cinc mesos. Mentrestant, el
claustre estarà tancat a tota classe
de vehicles, que hauran de fer ús
d’altres zones habilitades. n

