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L’Alt Empordà Local

n La delegació de l’Alt Empordà 
del Col·legi d’Arquitectes de Fi-
gueres ha organitzat un debat so-
bre el nou Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal de Figueres 
(POUM) que s’ha de redactar. Els 
professionals esperen una troba-
da entre arquitectes que treballen 
per la ciutat des dels diferents 
punts de vista d’aquest nou re-
dactat que dibuixa la ciutat dels 
pròxims vint anys. També espe-
ren que serveixi per preparar una 
trobada amb l’Ajuntament de Fi-
gueres i alguns professionals in-
volucrats en la redacció del nou 
POUM que s’espera portar a ter-

me a l’octubre. La trobada serà 
avui a dos quarts de set de la tar-
da. 

Amb aquesta acció, la Delega-
ció de l’Alt Empordà del  COAC 
vol col·laborar en la construcció 
d’una ciutat que aprofiti la siner-
gia de diferents coneixements i 
visions. D’aquesta manera es po-
dran construir espais més habita-
bles per a les persones que satis-
facin les necessitats dels figue-
rencs. 

El nou POUM de Figueres 
El passat 26 de juliol, el ple de 
l’Ajuntament de Figueres va apro-
var inicialment el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal de la 
ciutat (POUM) el qual represen-
ta un nou pas per a actualitzar un 
pla vigent des del 1983 i que, per 
tant, té trenta-vuit anys d’història. 

Des del Col·legi remarquen 
que el nou POUM «serà l’eina que 

marcarà el creixement de la ciu-
tat en els pròxims anys i és impor-
tant comptar amb diferents visi-
ons, fins i tot tècniques, per abor-
dar el futur del planejament 
d’una manera coherent i idònia a 
les necessitats que demana la ciu-
tat i els seus conciutadans». 

Aprovat inicialment 
El ple de Figueres va aprovar a fi-
nals de juliol inicialment el nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), el document 
que fixa les bases del creixement 
i el desenvolupament de la ciutat 
fins al 2040.  

Tots els grups van coincidir a 
destacar que comptar amb un 
nou POUM és prioritari per a la 
ciutat perquè el planejament ac-
tual data del 1983 i està «obsolet». 
Durant els darrers anys s’han ha-
gut de portar a terme nombroses 
modificacions puntuals.

El Col·legi d’Arquitectes posa a debat el 
nou POUM en procés de Figueres
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u S’ha organitzat una taula 
rodona avui amb 
professionals del sector i 
membres de l’Ajuntament

n El Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà posarà en marxa el servei de 
sanejament en alta per donar ser-
vei a nombroses poblacions peti-
tes que tenen problemes per ges-
tionar-lo. Actualment hi ha 21 mu-
nicipis que ja disposen d’un siste-
ma de tractament de les aigües re-
siduals, però el nou servei haurà 
de resoldre el tractament de les ai-
gües residuals de tota la comarca. 

La distribució de població i mu-
nicipis de l’Alt Empordà ha provo-
cat que hi hagi un dèficit en ins-
tal·lacions de sanejament. 

El Consell d’Alcaldies de l’Alt 
Empordà es va reunir el dia 20 a 
Garrigàs. Una trentena d’alcaldes 
i alcaldesses van participar de l’òr-
gan col·legiat on es va donar el vis-
tiplau a la posada en marxa del ser-
vei. Des del Consell es van presen-
tar els preus públics i les contra-
prestacions econòmiques per al 
proper exercici. 

El Programa d’Actuació Co-
marcal que fou aprovat en sessió 
plenària el 28 de novembre de 
2017, contemplava la gestió a es-
cala comarcal del servei de sane-
jament en alta de les aigües resi-
duals urbanes. Aquesta mesura 
donava resposta a la petició de di-
versos municipis que van mani-

festar l’interès en la creació 
d’aquest servei comarcal, perquè 
l’ens gestionés de forma conjunta 
i coordinada els diferents serveis 
locals del cicle de l’aigua que actu-
alment encara gestionen els mu-
nicipis. El consell ha presentat a les 
alcaldesses i alcaldes una memò-
ria que justifica les prestacions, 
obres associades i altres justifica-
cions necessàries per a la creació 
del servei. 

La comarca té 68 municipis i 
139.359 habitants; aquesta disper-
sió queda reflectida en el fet que 59 
dels municipis tenen menys de 
2.000 habitants, i són precisament 
aquests municipis més petits, els 
que no disposen de l’estructura 
per gestionar serveis com el del sa-
nejament en alta. 

La gestió mancomunada ha de 
permetre sinergies entre munici-
pis per aprofitar els recursos tèc-

nics actuals i futurs, ja que els cos-
tos d’una gestió integrada són in-
feriors en termes unitaris als cos-
tos d’una gestió individualitzada 
municipi a municipi. D’aquesta 
manera el Consell Comarcal pren-
drà la tasca de projectar i fer reali-
tat les inversions de la planificació 
hidrològica per al període 2022-
2027, i també les del període 2027-
2033. 

Fisersa té capacitat 
Les inversions hauran de tenir en 
compte que en aquests moments 
el Consell ja és partícip de la soci-
etat mercantil pública Figueres de 
Serveis SA, que gestiona el servei 
de sanejament en alta de Figueres, 
i que encara té capacitat per rebre 
les aportacions d’altres municipis, 
si els estudis conclouen que és la 
millor solució. 

Quant al finançament, en l’ac-
tualitat el cost d’explotació, direc-
te i indirecte, i de reposicions i mi-
llores en les instal·lacions està es-
sent sufragat per l’ACA. El servei 
integrat a escala supramunicipal 
serà el receptor d’aquests recursos 
des de la data d’inici de la gestió a 
escala comarcal. El preu de l’aigua 
haurà de finançar les despeses 
d’inversió i d’operació dels siste-
mes públics de sanejament.

El Consell donarà el servei 
de les aigües residuals

C.V. FIGUERES

u L’ens donarà resposta a les mancances en una comarca amb 59 
municipis amb menys de dos-mil habitants

Dels 68 pobles de la 
comarca, 21 són els 
únics que disposen d’un 
sistema de tractament 
de les aigües

Els habitatges de protecció de Vilafant. AJUNTAMENT DE VILAFANT

Vilafant disposarà de setze 
habitatges de lloguer social 
a finals d’aquest any
u Els construeix el Patronat de la Santa Creu

n L’Ajuntament de Vilafant espe-
ra tenir enllestits a finals d’any 
setze habitatges de protecció ofi-
cial. Els immobles els està cons-
truint el Patronat de la Santa Creu 
de la Selva. L’Ajuntament va cedir 
els terrenys a la zona del Camp 
d’en Pineda i a canvi va rebre l’es-
pai de la rectoria i del Cau, al cos-
tat i al darrere de l’església de Sant 
Cebrià. 

L’alcaldessa de Vilafant, Con-
sol Cantenys, amb representants 
del Patronat, l’arquitecte munici-
pal i la tècnica d’habitatge del 
consistori van visitar ahir l’obra. 
Cantenys remarca que «som 
conscients que a Vilafant hi ha 

demanda i necessitat d’habitatge 
assequible» i que «aquesta pro-
moció, que serà de lloguer, ens 
permetrà disposar d’habitatge as-
sequible, per donar resposta a, 
per exemple, joves o famílies que 
volen començar el seu projecte 
vital al nostre municipi». 

Seran de protecció social i de 
lloguer, cases en filera, adossades 
que disposaran tres habitacions i 
serveis a la primera planta. L’ac-
cés serà independent des del car-
rer Mercè Rodoreda i terrassa 
posterior i jardí. Cada habitatge 
també disposarà de garatge, amb 
capacitat per dos vehicles, en 
planta soterrani i traster individu-
al. 
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n Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Figueres busquen 
el lladre que el dilluns a la nit va 
atracar a punta de pistola -que 
podria ser simulada- un super-
mercat del centre de la ciutat. Es 
tracta d’un jove que encaputxat i 
amb mascareta, no va dubtar en 
amenaçar el treballador del su-
permercat tot reclamant-li la re-
captació.  

Li va exigir els diners de la cai-
xa i l’empleat sota coacció li va do-
nar els diners que hi havia a dins. 
En aquell moment, cap a un quart 

de deu de la nit, en el local del car-
rer de l’Albera també hi havia 
també un client comprant. A 
aquest també el va amenaçar 
mentre aconseguia els diners. 

Però, un cop va obtenir el botí, 
l’home va fugir del lloc dels fets 
caminant tranquil·lament. Va 
aconseguir emportar-se uns 
1.200 euros del local. Segurament 
els diners que havia fet el super-
mercat durant el dia. 

Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Figueres busquen 
a l’individu que va cometre el ro-
batori amb violència i intimida-
ció. En el moment dels fets anava 
vestit tot de negre, duia una des-
suadora amb caputxa i mascare-
ta. De moment, no ha estat detin-
gut. Per localitzar-ho poden ser 
claus les imatges de les càmeres 
de vigilància del local. 

Atraca a punta de pistola un 
supermercat de Figueres i 
aconsegueix uns 1.200 euros
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u Els Mossos busquen un 
home encaputxat que va 
robar a la botiga el dilluns a 
la nit amenaçant l’empleat


