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L'aniversari
de MIFAS se
celebrarà a la
Vall d'En Bas
VALL D'EN BAS (De la nostra
Redacció).— Diumenge vinent se celebrarà el cinquè
aniversari de l'associació M I FAS, que té cura d'atendre
especialment els minusvàlids, sobretot en aspectes
com el treball, la integració i
l'esport. El lloc on es farà
aquesta commemoració és el
Mas Raurell de la Vall d'enBas on hi ha previst, després
del dinar de germanor, el joc
de la quina en el transcurs del
qual hom obsequiarà amb regals els associats a MIFAS.
Cal recordar que aquesta entitat té ja més de 3 2 0 socis i
que es noliejarà un autocar
que sortirà a les deu del matí
a la plaça de Catalunya de Girona i farà t o t el recorregut
p e r la 1 5 0
(Banyoles,
Besalú)... fins arribar a la Vall
d'en Bas.

Actes festius a
Santa Pau per la
diada de Sant
Martí
SANTA PAU (De la nostra
Redacció).— El barri de Sant
Martí de Santa Pau celebrarà
durant t o t aquest cap de setm a n a , el seu tradicional
aplec. Els actes festius, s'encetaran el dissabte amb un
concurs de butifarra al bar
restaurant de la piscina, on es
servirà carn de perol i vi verd
per t o t h o m .
Pel diumenge, diada de
Sant Martí, està previst celebrar una desfilada de les majorets del barri olotí de Sant
Miquel, per continuar amb un
esmorzar de germanor al voltants de l'ermita. Després de
la missa, hi haurà una actuació dels Fesolets de Santa
Pau, que interpretaran un seguit de cançons populars i
balls típics catalans. Durant
tota la jornada la «Virolla» girarà per repartir premis a tothom.

PUNT
DIARI

9V

;«,v|>s«!.ifÍs,ü;s^

m

La caserna de la Creu Roja costa al municipi de Castellfollit prop d'un dos per
cent del pressupost

El ple del consistori decidí trametre una carta a la Creu Roja explicant la problemàtica de les despeses

No volen ser els únics a sufragar-ne les despeses

La caserna de la Creu Roja
preocupa Castellfollit
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA (De la nostra
Redacció).— El manteniment de la caserna de la Creu
Roja dintre el terme municipal és motiu de preocupació
per als membres del consistori. Aquest punt, juntament
amb els referents a l'estudi d'estalvi d'energia elèctrica
i l'aprovació del padró d'arbitris municipals, foren els temes més debatuts al llarg de la darrera sessió plenària
que celebrà el consistori de Castellfollit de la Roca.
L'Ajuntament de Castellfollit
de la Roca, que ha d'afrontar les
despeses de consum d'aigua i
electricitat de la caserna de la
Creu Roja, emplaçada dintre el
seu terme municipal, ha pres la
ressolució d'adreçar una carta a
aquest organisme, comunicant
que, a partir d'any nou, aquest
Ajuntament no farà més front a
aquestes despeses.
Els consellers consideren que
no és lògic que un sol municipi
hagi de pagar aquest servei, i a
més tenint en compte que es
tracta d'un servei del qual tota la
comarca fa ús, sense cap contrapartida favorable al municipi.

CASERNA
DESMESURADA
Des d'un temps ençà, l'Ajuntament considerava desmesura-

des les despeses que ocasionava
la caserna, sobretot en matèria
de consum d'electricitat que,
j u n t a m e n t a m b el c o n s u m
d'aigua, acaparaven prop d'un 2
per cent del pressupost municipal.
Sobre aquesta qüestió s'havien f e t diferents gestions amb
la Creu Roja, per tal d'arribar a
un acord, però no s'arribà mai a
cap conclusió.

La qüestió s'ha agreujat darrerament; en sol.licitar l'Ajuntament de Castellfollit una col·laboració de Creu Roja, per cobrir
una necessitat que, per qüestions humanitàries, havia volgut
mantenir. En aquest s e n t i t ,
l'Ajuntament es va trobar amb
una resposta negativa, t o t i que
s'oferia a col·laborar en el
finançament de les despeses.
Això fou-ja excessiu. «En més
de deu anys de costejar-los les
despeses, només els hem demanat aquest servei», fou la frase
que posà cloenda a les deliberacions, que acabaren amb la ressolució de l'Ajuntament de comunicar a Creu Roja que, a partir
d'any nou, no cobririen més les
despeses ocasionades per la caserna.

MODIFICAR EL PADRÓ
Én el decurs del ple, s'acordà
també la modificació del Padró
Municipal d'Arbitris, que es veurà incrementat, sobretot per
l'augment de motors destinats a
la indústria, enregistrats per declaració voluntària, i les taxes
d'entrada de vehicles, que s'han
actualitzat després d'una correcta medició dels guals de les voreres.
Quant a temes sobre l'economia municipal, s'acordà d'encarregar a la Mancomunitat Intercomarcal de la Garrotxa un estudi
sobre l'estalvi d'energia elèctrica, i sol.licitar de la companyia
subministradora l'aplicació de
les tarifes de reducció mitjançant la instal·lació de comptadors de discriminació horària.

De les cartes a l'arbre mort
«Fes una carta que digui...», f o u una de les frases que més es pronuncià al llarg de la sessió. Al f i nal algú comentava que allò semblava una partida
de cartes. Una partida de cartes seriosa, així síl
En un moment de reflexió, es va tractar el tema
de l'arbre de la Plaça. «Voleu dir que s'ha mort del
tot...? preguntava l'Àngel Pujolar, «sí, què vols,
com que no es regava...» explicà el batlle Joaquim
Canadell. «Com pot ser que se'ns mori un arbre per
manca d'aigua?, però si aquest poble està ple 'd'escapes'», exclamà Joan Sala. «Ja veus, passa com

tot, fa com els recursos que estan mal repartits»,
contestà amb resignació l'Àngel Pujolar, que semblava que aquell vespre se n'havia d'emportar la
palma de t o t . Poc abans havia explicat les consideracions que es tenien en compte en els menjadors
escolars a l'hora d'aplicar els preus a les famílies
més necessitades. «Consideren que les famílies
més necessitades són les que tenen més nombre de
fills». T o t sorprès, Joan Sala exclamà: «Aquests
sempre han estat els de l'OPUS, no pas els més necessitats».

T R I B U N A L ARBITRAL D E C E N S O S - G I R O N A

ED I CT O
En expediente de redención de censo n° 6 de 1984, que se dirà, se ha
dictado la siguiente:
«SENTENCIA.- Tribunal; PRESIDENTE: lltmo. Sr.'D. Juan Agusfin Moro Benito.- VOCALES: D. Francisco-José Floràn Faào;- D. Antonio García
Conesa.- En la Ciudad de Girona, a veinte de Octubre de mil novecientos
ochenta y cuatro.- Vistos por el Tribunal Arbitral de Censos de esta provincià
el expediente de redención de censo n° 6 de 1984, promovido por la Companía Mercantil «CELULOSA INDUSTRIAL DEL ALTO TER, S.A.» en anagrama «CIATSA», domiciliada en Camprodon, calle Freixenat,'n" 16, bajos, que
litiga representada por el Procurador don Martí Regàs Bech de Careda, bajo la
dirección del Letrado don Jordi Masgrau Figueras, contra D. JUAN RULLAN
E N S E P Í A T , y en su caso, sus ignorados herederos, todos de ignorado paradero, los cuales no han comparecido en autos, careciendo portanto de dirección
y representación, habiéndose seguido el juicio en su rebeldía; y, RESULTANDO... CONSIDERANDO... VISTAS... FALLAMOS: Que estimando la demanda formulada por el Procurador don Martí Regàs Bech de Careda, en
nombre y representación de la Companía Mercantil «CELULOSA INDUS- •
TRIAL DEL ALTO TER, S.A.», debemos declarar y declaramos la redención
del censo que grava la finca descrita en el primer resultando de esta resolución
del que es titular registral D. JUAN RULLAN ENSENAT, por la cantidad de
CINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES PESETAS (5.333'- Ptas.) para la redención del capital del censo, y OCHOCIENTAS CINCO PESETAS
(805'- Ptas.) en concepte de pensiones, condenando a dicho demandado o
sus Ignorados Herederos a otorgar la correspondiente escritura pública de redención en el plazo de quince días, percibiendo en aquél acto las càntidades
indicadas que se consignarà la indicada en primer lugar; sin hacer expresa condena en costas.- Así por esta nuestra sentencia, que por la rebeldía de los demandades, se les notificarà por edictos en la misma forma en que fueron emplazados, ofreciéndoles las càntidades referidas, definitivamente juzgando la
pronunciamos, mandamos y firmamos».- (Siguen firmas).Y para que sirva de notificación en forma a los demandades indicades, de
ofrecimiento de las càntidades expresadas y requerimiente para el otorgamiento de la escritura, libre el presente que firmo en la Ciudad de Girona, a treinta
y uno de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.
V°. B°.
EL MAGISTRADO-PRESIDENTE
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Conjuntament amb la Vall d'En Bas

Les Preses tirarà endavant
el nou pla de sanejament
LES PRESES (De la nostra Redacció).— El projecte de sanejament, portat a terme conjuntament amb la Vall d'en Bas,
l'aprovació provisional d'üna
memòria valorada per la portada
d'aigües a la població i les reformes de centre cultural, van ser
alguns dels temes tractats en la
darrera sessió plenària celebrada
per l'ajuntament de Les Preses.
Després que en el passat mes
d'octubre, l'ajuntament de l_a
Vall d'en Bas acceptés les obres
del col·lector de la vall, el consistori de Les Preses, va aprovar el
pla de sanejament que han de
portar a terme amb dos municipis, i que en una primera fase es
realitzarà la zona compresa des
de Sant Esteve d'en Bas fins al
terme municipal de Les Preses.
Segons el batlle Enric Plana, «això suposarà una gran millora per
a la població, ja que un cop acabada la segona fase, ens perme-

trà connectar la fossa que s'ha
fet servir fins ara al col·lector,
evitant d'aquesta manera la possible contaminació d'aigües subterrànies i inclús del riu».
Es va aprovar, també, encara
que de manera provisional, una
memòria valorada per la portada
d'aigües, fruit dels compromisos
assumits, de manera oral, per la
confederació hidrogràfica, per
fer-se càrrec del cost del projecte que serà aproximadament
d'uns setze milions. Aquest projecte contempla la instal·lació
d'un nou dipòsit de reserva, amb
una nova captació d'aigües, i la
distribució d'una xarxa, que es
dividirà en dues branques, una
per la zona industrial i l'altra que
empalmarà amb la xarxa del poble. Així mateix, es va acceptar
una subvenció d ' u n milió, concedida per la Diputació, per a les
reformes del centre cultural de la
vila. Aquestes reformes, que t e nen un cost aproximat de tres

ml·lions, són per a l'ampliació de
l'escenari. El cost serà cobert, a
més de la subvenció concedida,
per l'ajuntament, per aportacions voluntàries dels veïns, i per
les recaptacions que es produeixen amb la representació dels
pastorets.
Igualment, es van donar a conèixer les esmenes introduïdes
pel servei de carreteres al Pla especial de reforma interior del
sector urbà de Pladevall, considerant positiva aquesta modificació, que contempla la realització d'una calçada lateral paral·lela a la comarcal 1 5 2 , que representarà un important vial d'accés directe.
En aquest ple, també es va
acordar adherir-se a la petició
que han formulat diferents municipis i organismes de la comarca,
de sol.licitar la concessió de la
medalla de Sant Jordi per al doctor Miquel de Garganta.

