ioios:srnos

Cornarças

OlAR DE GIRONA,

En el.darrerpie acordáunir-seales. Preses

‘PALAMÓS’

-

Viernes: 9 de noviembre de 1984

Elpie,undebat
sobre
les La depuraciódel riu Fluviá
declaracions
deGay preocupala mancomunitat
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REÁCCIÓ

Elpleórdiriaride Palamós;quesecélébrá ahira la nital sálóde
sessions dé ‘ljuétament amb un ordre deldia dé dotzepunts,
adquirí uné fórma purarnent de trámit. Els dotze punts forén épro
vatsper-unanimitat 1ambrapidésa.- - - “ ‘. - “-,‘
‘ Enarribar el torn-deprecs ¡preguntes, el senyór Alfons Cano,
portaveu delgrupde CiUal Ajuntament 1capdel oposicio intervin
gué per wfer constér que les diversés decla,racionsefectuades per
Albert Gay delegatdelcomite local de CiU a Palamós forenfetes a
títol personal ¡qué decap’délesmaneres eIgrup que eh representaa
l’Ajuntament no shi identifica. Alfoné Cano afirma que desconel
xien lés declaracions i el redactat de la carta a la qual es refereixen
les declaracions,tot refermant que les considerava totalment per
soñals.
- ,
•
• ‘:
Elsgrupsdel’equipdégóvern ERC,PSC i PSUC,’permitjádels
seus portaveus i finé i tot él mateixbatlíe, agrairen is paraules del
senyor Cano. Esdemaná,peró,per partdel senyor Hug Joan, porta
veudERC, ¡ s’exigí per part del senyor M’anel Dip’oro, del’PSUC,
una rectificació de les paraulés del senyor Gay. El senyor Canova
respondre que el senyorDoporto no podia exigir-ho, peró que estu
diarien les mesures a prendre.
‘‘
El. senyor Rocha, del PSC,pregunté si el senyor Gay erao noei
delegat del comite local de CiU a la vila 1si actuava com a carrec o
com,a-particuhar,’jaquela cartaanavasignada:Albert Gay,delegát
del comité local de CiU. El senyor Cano féu constar novament que
les declaracioris eren personal.
El pie ordinari es convertíenun veritable debat sobre les declara
cions d’AlbertGay i es féu referéncia força vegades al que va soÍtir
publicat a LOS SITIOS-Diaride Girona dimecres d’aquesta setma
na. Després dacabar-se el pIe,l’equip dégovern es reuní pera valo
rarmés assossegadamentles declaracions. Peraltra part el grupde
CiU es reuní també.
‘
-

Es gestionarála construcciód”un’col.Iectór.
d’aigú’es’

-
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Aquest cap de setmana,al Mas
1 Ro.úrel’l,
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MIFAS
celebra
el seu
cinqué
aniversari
-Aquest cap d’esetmana,M 1FAS, l’associació de minusválids
de les comarqués.giroñines,
esória cita al Mas Rourellde Joane
tes pera celebrar el cinqijé aniversaride la sevafundació i també per
- homenatjar. els seus membres fundadors. Joaquim Bonaventura,
administrador de l’asociació, ens manifestava que aquést acte
éuposa un reconeixement-a una tasca que en aquests moments
‘.esté donant els seusfru its. «Desque Ml FASs’haposaten funciona
ment, l’any setanta-nóu,s’hanaconseguitunesrelacionsexçel.
lents amb els diferentsmunicipis
de les comarquesgironines,párquings reservats;eliminacióde barreresarquitectóniques,
organit
zació de competicionsesportives,etc...»
•
Amb aquesta festa programada pér aquest diumenge ehs
membres de MIFAS, al voltant de tres-cents, es trobaran des del
migdia aJoanetes pertal de passarbalanç duna gestió que d’antu
vi és considerada positiva ¡que ha estat iniciada.per deu socis aqui
es vol reconéixer la sevatasca. Enacomplir-se cinc anys de la seva fundació, l’associació de minusvélids físics de Girona són uns tres—
cents deis quals trenta, benbé, pertanyena la comarca de la Garrot
xa. «En acomplir-secincanys,—diuQuim Bonaventura—ésunafita important i mótiu de convocatória.Perónosaltres, amb aquesta
reunio, volemagrair alsprimerssocisfundadorsla grangestiófeta
en aquestcamp».
Laprogramació començará aí migdia’amb un aperitiu pels
socisi acompanyats en ehMas Rourelh.Seguidament, eis dirigents
donaran la benvnguda pera celebrar tot’ seguit un ápat de germa
nor. Havént dinat es retrá homenatge als deu socis fundadors de
MIFAS i, finalment, se celebrará una quina, popular.
•
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R.J.
Darr,eram’entuns deis projectes més ambiciososgéstionats des de
la primera Mancomu’nitat de la
Garrotxa ámb els primers ajunta
ments democrátics de la Vali den
Bas i les Preses va agafant f,ona
ments de reaiització. Enel pie cele
brat diniecrés al vespre, VAjunta
ment de la VaIl d’en Bis aprovála
cord’dajuntar-se amb el municipi
de les Preses pergestionar la ms
tai.lació delcol.lectordaigües amb
• la finalitat daconseguir la neteja
del riuFluviá al seu pas peis dos
pobles. Bartomeu Plana,alcaldede
la Vail,. ens comenta’a «Aqueéta.
iniciativa sorgí en unes converses,
amb el senyorMiquelBlanch,qifan
era presidentde la Mancómunitat
‘de la GarrotxaLlavorsa no’saltreé
ens semblava important aconse
guir aquestobjecti,ja queleé mol
tes indústriesd’aquestes pobla
cions contaminenen ungraueíevat
les aigüesdel riu Fluviá».
EIs contactes amb l’Ajuntament
dOlot han suposat un punt imp’or
tant. La coñnexió, vista amb bons
ulls per ‘anterior murlicipi, amb la
xarxa de canonades de la depura
J osep Miintadas será substitu’it a la mancomunitat per Josep Quintané.
dora dOlot, suposava uns graos.
(Foto JULII.
avantatges econámics per aques
tes poblacions que encara estan
disposades a. pagar proporcional- tractat en l’actual consistori olotí. estadístiques de padró dhabitants
ment les obres de les instal.lacions. Si lé seva decisió és de no connec n’hi corresponen tres.
tar amb Sant Roc, él cost de la, • La dimissió del vice-president
que calguin peraconsegúir la con
segona fase ultra passaria elssei de la mancomunitat fa que sola
nexió.
-‘
El projectíestudiat consta de la xanta milions de pessetes dificul ment siguin- dos en aquests
tant més la seva execució,tant pel moments. Peraqúestmotiu ahirel
instal.lació d’aparells depuradors termini de l’obra com pel seu finan consistori de la VaIl elegí •Josep
en cada undels termes municipa!s
Quintana, president de la comissió
: de la Vali les Preses;aquestaxarxa cament. Ara sespera, doncs, l’
cord a qué es pugui arribar am’b’l’A de turisme i festes daquest Ajunta
de depuració continuaria per Cude
juntarnent dOlot.
ment, perqué representés Id VaIl.
ha i enllacant finalment amb la con
Lelecci6 fou unánime. Les condi
ducció daigües de, la depuradora
cionsde
Josep Quintana no es
dOlot.
. ,
Josep Muntadaéssubstituit feren esperar massa. Demáes pro
Aixó en la seva primera fase tin
a la Mancomunitatde la
dueix la dimissió com a membre de
dna un’,cost de cinqu’anta mhions
la comissió de la permanent per
Garrotxa
pér
Josep
Quintana
de pessetesque,serien financats a
poderdedicarméstempsala man
través del pla d’obies i serveis; cal
La dirnissió deJosep Muntada-a comunitat 1per motius personals.
recordar que aquestaobra hi figura, la mancomu’nitat ha restat repre
Aquestes condicions foren
en uncinquanta per cent. L’altra sentativitat a la VaIl den Bas en
acceptades pel consistori nome
meltat seria gestionada amb els
aquesta institució que está com nant el senyor Joan Sala, del grup
pressupostos municipals ¡ amb la
pensada segons el nombre d’habi independent, membre de la comis
phicació dunes contribucions
tants. A la Vahl n’hi corresponen sió permanent Enel properplede la
especials a les indústries que més tres. Aquest punt fou el segon de
mancomunitat es presentará el
incidéncia tenen en la contamina
l’ordre del dia en el pie celebrat a senyor Josep Quintana 1es proce
ció de les aigües del riu. El seriyor l’Ajuntament de la Vail den Bas de
dirá al noménament del vice-presi
Bartomeu Planaafirma .eD’aques
carácter eçtraordinari. En lactuali
ta forma‘espotaconseguiruna de tatsolément són dos representants dent. De moment aixó no ha estat
possible degut a motius desalut de
puració.del riu que beneficiariala els qui defensen la ValÍ en la man
la presidenta de la Mancomunitat,
comarca, ajúdantde maneraconsi comunitat
quan segons les Isabel Brussosa.
derable a la conservaciódel medi
ambient». De moment els contac
tes amb.lacomissaria d’aigües han
estat positius 1shadonat llum verda al projecte..Una rnica més énre
vesSada és la segona fase on lA
juntament dOlot hi juga un paper
Si Vd., en su casa, almacén, industria, etc, tiene filtraciones de
decisori. Si lactual Ajuntament’
agua, goteras, humedades que nó ha podido parar, tanto del exte
veu amb bons ulls el projecte’de
rior como del interior
lanterior consistori, presidit pel
‘senyor Joan Sala, no hi hauria cap
Llame a EXCLUSIVASRC tfno. 213785 de Girona y nosotros le mena de’problem’a1el cost aniria al
solucionaremos
estos problemas defmitivamenté.
Pida presupues
to’ sin compromiso
•,
: voltant deis trenta milions de pes
setes. Aixó constaria de lpnllanç de
les cano’nadesde la Vail den Bas i
de les preses amb el col.lector de,
Sant Roc que d’aquest ja sempal
ANUNCIO
maria tot seguit amb ladepuradora
CONCURSO
PARA
LACREACION
01UNWOOTIPO
MUNICIPAL
dOlot. «De moment —afirma el
El Ayuntamiento de Tossa -de Mar (Gironal convoca concurso público
senyor Plana— en les converses
para Id creación de un logotipo municipal, las bases de este concurso están
mantiflgú’dés’ambel senyOrPero
a disposición‘delas personas interesadas en la ‘Secretariadel Ayuntamien
to y se enviarán por éorreo a todo aque que lo solicite.
Macias. alcalded’OLot,tot fa pan.
El plazo de admisión de trabajos finaliza el dia 22 de diciembre de 19B4.
sar que no-’hipodeñ havergaires
problemés i que tot anirá perbon
To,sa de mar, a 7 de noviembre •de 1984
cami»
- •
EL ALCALDE
El casésaue el tema no ha éstat

Atención

Acord decontractacióen
la comissió
municipald’Olot

lnstal.lació
eléctrica
al
passeig
deBarcelona
-

La comissió municipalpermanent en sessió celebrada ql pas
sat 29 doctubreacordá déáontractar pér cóné’értdirécte lesobres
d’instal.lació eléctrica del passaig de Barcelona, primera fase per
raóde haquantiade 5.728.W1 . ptes. Es posá en coneixementdeles
empreses que estiguin interessadesen hasevaexecució que poden
presentarofertes a lesoficinesde l’Ajuntarnentfins aldia27 de no.
vembre.
‘
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