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ACTUALITATFIGUERES

La Guàrdia Urbana de Figueres
s’ha adherit a la campanya Escuts

Solidaris per lluitar contra el càn-
cer infantil. La campanya ja
compta amb la col·laboració de
desenes de policies locals d’arreu
de Catalunya i consisteix en la re-
collida de diners a través de la
venda d’uns escuts brodats amb
el logotip de la Guàrdia Urbana i-
guerenca. Els escuts tenen tots el
mateix format, amb fons negre i i-
lets grocs que identiiquen la lluita
contra el càncer infantil. A més,
porta incorporada l’etiqueta
pelsvalents.

L’escut, que s’ha posat a la ven-
da, porta una cola termoadhesiva
al dors que permet ixar-lo a qual-
sevol peça de roba simplement
passant-li la planxa, d’aquesta
manera, es pot enganxar fàcil-
ment a camises, dessuadores o
motxilles. El preu de cada escut
solidari és de  euros i ja es poden
adquirir a la comissaria.

Amb aquesta iniciativa, els jo-
ves poden prendre consciència de

les diicultats que passen altres jo-
ves amb malalties oncològiques.
La campanya també serveix per-
què els nens i les nenes identii-
quin els agents de policia com
algú a qui demanar ajuda, donat
el cas. La recapta dels diners que
es faci en el marc d’aquesta cam-

panya solidària anirà destinada al
Pediatric Cancer Center de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu i es desti-
naran íntegrament a la recerca i a
les despeses dels nens afectats per
aquesta malaltia, com trasllats,
temps d’ingrés hospitalari, inter-
vencions i educació, entre d’altres. 

BORJA BALSERA FIGUERES

La Guàrdia Urbana de
Figueres ven escuts solidaris
La recaptació anirà destinada a la recerca i ajuda del càncer infantil
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L’escut que es pot comprar per 4 euros a la comissaria de Figueres.

 Retiren un eixam d’abelles de la plaça dels Aiguamolls –l’espai entre l’avinguda Perpinyà i el carrer Montgó– de Figue-
res. La Guàrdia Urbana ha mantingut l’espai acordonat tot el cap de setmana per evitar cap incident, en espera dels pro-
fessionals que retiressin l’eixam. Finalment, els apicultors van actuar el dilluns dia 4 al matí. Algunes abelles es van in-
troduir en pisos del carrer Montgó, però l’anècdota no ha anat més enllà.

Abelles Retiren un eixam d’un arbre de la plaça dels Aiguamolls
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L’alcaldessa de Figueres, Marta
Felip, representarà la ciutat a la
presentació de l’Observatori de la
rehabilitació i renovació urbana
de les comarques de Girona. La
iniciativa la coordina la Taula de
la Construcció de les Comarques
de Girona, formada pel  Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-

nics i Enginyers d’Ediicació de
Girona, el Gremi de Promotors i
Constructors d’ediicis de Girona
i la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu -
nya. 

L’observatori té per objectiu es-
devenir una plataforma de treball,
estudi i anàlisi d’aspectes relacio-
nats amb el creixement de les ciu-

tats. El projecte forma part del
Pacte Nacional de la Renovació
Urbana del COAC, tot i que va néi-
xer a iniciativa de la Demarcació
de Girona. Els estatuts d’aquest
ens van estar validats per la Taula
de la Construcció del COAC i el
projecte té el suport de l’Ajunta-
ment de Figueres, Girona, Olot i la
Universitat de Girona.

REDACCIÓ FIGUERES

La ciutat dona suport a l’Observatori
de la rehabilitació i renovació urbana

NOU SERVEI DE CITA PRÈVIA DE L’OMAC

Estalvia temps i evita cues amb el nou servei de cita prèvia de 
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.

Reserva hora a través del web: cites.figueres.org  

Xerrades informatives de l’avanç del POUM

-  En el marc del període d'exposició pública de l'avanç de Pla 
d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Figueres s'han 
organitzat les següents xerrades informatives amb l'equip 
redactor del POUM:

        -  Teatre del Bon Pastor: 8 de juny a les 19.30 h

        -  Consell Municipal de Vilatenim: 21 de juny a les 19.30 h

        -  Auditori dels Caputxins: 27 de juny a les 20.00 h

Podeu consultar tota la documentació al web
www.figueres.cat/poum

BAN DE L’ALCALDIA

Cada any, amb l’arribada dels mesos d’estiu i la forta calor, ens 
trobem amb el risc de patir incendis en aquells indrets on prolife-
ren la vegetació incontrolada, els residus acumulats i la brutícia 
en general. Així mateix, aquests espais incorrectament mantin-
guts afavoreixen la presència no desitjada d’aus, rosegadors i 
altres plagues, que sovint generen greus molèsties al veïnat.

Els propietaris de finques rústiques, solars i immobles amb patis 
interiors estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, 
salubritat, seguretat i ornament públic. Per això, hauran de 
desbrossar, netejar i arranjar les seves propietats si aquestes no 
es troben en les condicions exigides, de manera immediata, així 
com repetir aquestes accions amb la freqüència necessària per 
garantir el bon estat de conservació durant tot l’any. En el cas de 
finques rústiques en contacte amb nuclis de població, edificis i 
instal·lacions, caldrà garantir l’existència d’una franja de protec-
ció al seu entorn de 25 metres d’amplada, lliure de vegetació seca 
i amb la massa arbòria aclarida.

Per vetllar pel compliment d’aquest deure, es duran a terme 
comprovacions a partir del 20 de maig d’enguany i, en aquells 
casos en que no s’hagin executat les accions de conservació i 
manteniment previstes a la normativa vigent, s’iniciaran els 
corresponents procediments administratius per requerir de 
forma obligada el seu compliment; així mateix, es liquidarà al 
titular del bé immoble la taxa de 150 euros d'incoació d'ordres 
d'execució.

Figueres, el dia que signem aquest document

En dono fe

L’alcalde accidental president

La secretària


