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Breus

El conseller d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat,
Jordi Baiget, lliurarà a l’alcalde
de Sant Pere Pescador, Agustí
Badosa, el certificat com a Des-
tinació de Turisme Familiar,
dins del segell “Platja en Famí-
lia”. L’acte tindrà lloc el proper
dissabte dia 28 de maig, a partir
de les dotze del migdia, a l’Ofici-
na de Turisme de Sant Pere Pes-
cador. REDACCIÓ | SANT PERE PÈSCADOR

Sant Pere Pescador rep
el segell de Destinació
de Turisme Familiar

AQUEST DISSABTE Aquest divendres, de les 9.30
a les 14 hores, el Parc del Castell
de Peralada acollirà la sisena edi-
ció de la Jornada Escolar d’Ane-
llament de Pollets de Cigonyes.
Una activitat pedagògica i natu-
ralista, en la qual participaran
més de 600 alumnes de primà-
ria de 13 escoles de la comarca.
Aquest any, la jornada és dins de
la Setmana de la Natura, orga-
nitzada pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat i la Xarxa de Voluntariat
Ambiental de Catalunya. L’or-
nitòleg Jordi Sargatal explicarà el
projecte de reintroducció de la ci-
gonya. REDACCIÓ | PERALADA

El Castell de Peralada
torna a anellar 
pollets de cigonyes

MEDI AMBIENT
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Les obres d’adequació i millora
del nucli urbà de Vilajuïga, ex-
ecutades entre els anys 2014 i
2015, amb un cost de 590.000 €,
són investigades per l’Oficina An-
tifrau de Catalunya. El grup mu-
nicipal d’Assemblea per Vilajuïga
(ApV), a l’oposició, va denunciar
unes irregularitats davant l’Ofici-
na Antifrau que, després d’uns
mesos d’estudi, ha comunicat a
l’Assemblea que s’iniciarà la fase
d’investigació per esbrinar si al-
gun dels fets denunciats poden
ser considerat com a lesiu per a
l’interès general, i iniciar, si s’es-
cauen, els procediments judicials.

Segons els tècnics amb qui ApV
s’ha assessorat, hi ha “greus irre-
gularitats” en totes les fases del
projecte i s’ha vulnerat la legisla-
ció en matèria d’accessibilitat i
d’eliminació de barreres arqui-
tectòniques, a més del reglament
de baixa tensió. “Resulta que en

lloc de facilitar-se el trànsit de via-
nants, unes enormes caixes de
formigó instal·lades damunt les
voreres el dificulten i, en alguns
llocs, impedeixen completament
el pas a les persones amb cadires
de rodes, carros de la compra o
cotxets per a nens petits”, diu un
comunicat d’ApV.

Pagar dues vegades
Per altra banda, la formació veu
un incompliment del projecte
aprovat pel que fa al mobiliari
urbà i els materials emprats. Per
exemple, l’actual govern munici-
pal ha adquirit un bon nombre de
papereres i pilones que ja havia
d’haver instal·lat l’empresa cons-

tructora (Rubau Tarrés), la qual
cosa “significa que el poble les ha
pagat dues vegades”. Així mateix,
segons afegeixen, les obres han
quedat “inacabades amb tubs que
surten de les voreres i parts sense
acabar de pavimentar”.

El tècnic municipal i l’equip de
govern durant l’anterior mandat,
encapçalat per Pere Trias (ERC),
van donar conformitat a les obres
“de forma totalment injustifica-
ble lesionant greument l’interès
general del poble”, segons ApV.
Amb el nou equip de govern, for-
mat per ERC i dos membres del
PSC, que van estar a l’oposició du-
rant les anteriors legislatures, vo-
tant favorablement en relació
amb les polèmiques obres, els tèc-
nics municipals han certificat el
final d’obra, donant per fet que es-
tan acabades i el projecte està ex-
ecutat correctament. Trias no ha
volgut fer cap comentari sobre la
polèmica.

VILAJUÏGA | MARC TESTART

Unes obres de l’anterior
govern de Vilajuïga, en 
el punt de mira d’Antifrau

NOVA POLÈMICA 

L’oposició va denunciar irregularitats i l’oficina independent 
investiga els treballs fets entre 2014 i 2015, amb Pere Trias d’alcalde
�

El castell de Peralada va acollir, divendres passat, el primer fòrum de Viles
Florides, una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de
Catalunya, que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de
Catalunya a través de la flor i la planta ornamental.
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Peralada Les Viles Florides celebren el primer fòrum

GERARD BLANCHÉ

Assemblea per Vilajuïga 
diu que les obres vulneren 
la legislació i l’exalcalde Pere
Trias declina fer comentaris


