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Garrotxa • Cerdanya

Dimecres, 14 de novembre
de 1984

Tallades.de
corrent entre
Llívia i
Puigcerdà
perquè es
dobla la línia
LLÍVIA (Del nostre corresponsal).— La instal.iacló d'un doble circuit de línia elèctrica
entre Puigcerdà i Llívia està
produint una sèrie de talls al
subministrament elèctric
d'ambdues poblacions. Els
treballs està programat que
durin una o dues setmanes
més, però la millora en el servei, encara que ara s'originin
algunes molèsties, a la llarga
serà beneficiosa per a la població de Llívia, ja que fins ara
tan sols comptava amb un
circuit, de manera que en cas
d'alguna fallida tècnica la població es veia obligada a romandre sense llum. Ara, amb
el doble circuit, sempre hi
haurà una línia d'emergència,
per la qual cosa les possibilitats que Llívia es quedi sense
llum són molt minses.

PUNT
DLVRI

Cinquè aniversari de MIFAS a la Vall d'En Bas

Els minusvàlids denuncien una
vegada més la seva marginació
VALL D'EN BAS (De la nostra Redacció).— La manca de
sensibilització de la societat respecte als problemes
dels minusvàlids, la necessitat de llocs de treball, l'ensenyament, i la manca d'aplicació de la llei del minusvàiid, van ser algunes de les reivindicacions que va exposar a PUNT DIARI el president de MIFAS, Ferriol Danès,
i Pere Tubert, ex-president, amb motiu de la celebració
del cinquè aniversari de la fundació d'aquesta associació, que té cura de l'atenció al disminuït físic, que es va
celebrar diumenge passat al mas Raurell de la Vall.
L'ex-president i membre fundador de l'associació, Pere Tubert, va fer un balanç de la tasca
portada a terme en el decurs
d'aquests cinc anys. De les fites
aconseguides, cal destacar
l'obertura de la primera escola,
la federació d'esports per a disminuïts físics, i recerca de solucions que han permès donar treball a alguns dels associats.
Tubert va assenyalar que «una
de les tasques importants que té
a partir d'ara és motivar els'minusvàlids d'arreu de les comarques perquè s'associïn. Ca! tenir
en compta que IVIIFAS té en
aquests moments més de tres-

cents minusvàlids associats, i
que, segons les estadístiques, a
les comarques gironines n'hi ha
cinc-mil». Així mateix, es va referir a la manca d'aplicació de la
llei del minusvàlid: «Quan el
PSOE estava a l'oposició preparava una llei realment molt
avançada; ara que estan al Govern no apliquen ríi tan sols la
que ja tenen».
L'actual president, Ferriol Danès, va esmentar que una de les
tasques d'aquesta associació és
la mentalització del minusvàlid
per a la seva participació, motivació en les activitats que es
porten a terme, així com aconse-

Els minusvàhds celebraren diumenge el cinquè aniversari del funcionament
de l'associació MIFAS (Foto: Comalat)
tes i ajuntaments per tal d'anar
guir la col·laboració dels difeeliminant les barreres existents, i
rents organismes. Un altre tema
tractat fou el de les barreres araconseguir que es contemplin en
quitectòniques; en aquest astotes les edificacions. Això
pecte. Danès va manifestar:
s'hauria d'assolir mitjançant les
ordenances municipals».
«Fins ara, potser els mateixos
Igualment hi ha la voluntat,
dismiíiuïts hem estat una mica
quan s'arribi a augmentar el
culpables que no s'hagin assolit
nombre de socis, d'ampliar el
més avanços, pel fet que no sornombre de delegacions i intentar
tíem al carrer. A partir d'ara cal
tenir un local en cada comarca.
tenir la col.laboració d'arquitecDanès va indicar: «No volem ser
un grup marginat; fem una reivindicació de llocs de treball, i de
pagues decents per als que no
els poden realitzar. Actualment
molts disminuïts han de viure de
caritats».
L'ensenyament fou una altra
de les qüestions plantejades. Actualment l'associació ja ha •obert
l'escòla Palou, però no obstant
això es fa palesa la necessitat
mare? i el que significa un Pla
d'obertura de nous centres per
Comarcal. D'altra banda, ha de
tal de poder continuar l'educació
servir perquè tothom tingui posals nivells de formació professiosibilitat d'expressar la seva opinals 0 BUP.
nió sobre la realitat de la comarLa part esportiva ha estat una
ca i detectar-ne ets problemes».
de les preocupacions d'aquesta
Per aquest motiu es portarà a
associació i a hores d'ara ja
cap durant, els propers mesos
s'han constituït com a federació
una campanya inform_ativa i parper a minusvàlids.
ticipativa a través de la premsa,
Segons el responsable de l'àea
ràdio i col·loquis. S'editaran uns
d'esports, Pere Romero, actualcartells i es repartiran enquestes
ment tenen uns vint socis fedeindividuals perquè siguin contesrats, i es participa en competitades voluntàriament.
cions de bàsquet, tennis de taula, atletisme i natació.

Paral·lelament a l'enquesta pública que s'ha iniciat

Es farà una campanya a la Garrotxa per
abonar Taplicació de la llei de muntanya
OLOT (De la nostra Redacció,
^Aarta Latorre).— S'han iniciat ja
els treballs de l'enquesta pública
en el procés d'aplicació de la llei
d'alta Muntanya a la Garrotxa.
L'enquesta no és un estudi
sòcio-econòmic de la comarca,
sinó un instrument, la finalitat
del qual és descobrir quina és la
problemàtica i les perspectives
per millorar la qualitat de vida a
la comarca. Per tant, és un treball que no es fonamenta en
unes dades objectives sinó en
l'opinio de la gent que viu a la zona i en nota constantment les
deficiències.
Les àrees de muntanya són
territoris de característiques específiques tant des del punt de
vista físic com sòcio-econòmic,
cultural o ecològic. La majoria
d'elles tenen plantejats greus
problemes de regressió demogràfica i així com d'altres d'ordre
social i econòmic. Al mateix
temps postindustrial (turístiques, culturals i d'equilibri ecològic).

Cada una de les comarques
que formen l'àrea d'alta muntanya tenen una realitta diferent.
La Garrotxa és potser la que té
una problemàtica més diferenciada de la resta; per adonar-nos
d'aquest fet només cal comparar
la densitat de població de les diferents comarques, que cap no
supera els 35 hab./km2., mentre que la Garrotxa supera els 61
h./km2. D'altra banda, el pes
enorme que té Olot (més del
50% d'habita*nts de tota la comarca) també li dóna una característiqca determinada.
Vist això, l'equip redactor de
l'enquesta considera que tot i
que s'ha de seguir el que passa a
les altres comarques de l'àrea,
s'ha d'estar molt atent a la problemàtica concreta de la Garrotxa, la planificació que exigeix
aquesta en un futur, probablement haurà de passar per camins
relativament diferents de la resta.
Es plantegen el treball amb un
document operatiu que en base
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ANUNCIO
PROYECTO REFORMADO DEL DE KIOSCO-BAR DESMUNTABLE EN LA PLAYA
DE FENALS, DEL TERMINO MUNICIPAL DE LLORET DE MAR (LA SELVA).
PETICIONARIO: SRA. CONCEPCIÓ ESPINOSA FUENTES.
En cumplimiento de lo que ordena la vigents Ley de Costas, su Reglamento i las disposiciones concordantes, se pone en conocimiento del publico en
general que la Sra. Concepció Espinosa Fuentes ha presentado el: «Proyecto
Reformado del de Kiosco-Bar desmontable en la playa de Penals, del termino
municipal de Lloret de Mar».
El Proyecto quedarà a disposición del publico interesado en examinarlo,
en la Direcció General de Ports i Costes (Calle del Doctor Roux, 59-61, entresuelo, Barcelona - 1 7 - ) , durante un plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES contados a partir del dia siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincià.
Durante el mencionado plazo se admitiràn todas aquellas alegaciones que
se presenten por escrito y por duplicado ejemplar en las oficinas de esta Direcció General.
Barcelona, 28 de Septiembre de 1984
EL CAP DEL SERVEI DE COSTES
Fdo: Gerard Gelonch i Mpnné

L·.
Punt, El, 1984-11-14, p. 12.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

a les aspiracions de la població
muntanyenca, l'estudi sòcioeconòmic i físic de la comarca i
les directrius que marca la Generalitat, contingui: l'evolució de
les possibilitats de desenvolupament (econòmic, social i de serveis) de la comarca.
L'equip redactor considera
«Que l'enquesta pública en el
procés d'aplicació de la llei d'Alta Muntanya a la Garrotxa ha
d'ésser, a més, una eina per donar a conèixer a la població l'esmentada llei, el Consell de Co-

El Consell de IVluntanya es dirigeix al MOPU

La Cerdanya vol estudiar el
pla de carreteres locals
PUIGCERDÀ (Del nostre corresponsal, F. Monzó).— Ahir dimarts es va reunir a Alp la comissió de comunicacions del Consell
Comarcal de Muntanya de la
Cerdanya i es va decidir trametre
una carta a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, sol·licitant,
d'acord amb tots els ajuntaments, un estudi de les desfetes
produïdes per les darreres inundacions, que, si bé a la nostra
comarca no van revestir caràcter
greu, sí que hi va haver municipis que d'una manera o altra van
resultar afectats.
Aquests municipis són els següents: Bellver, Fontanals, Prullans, Bolvir i Puigcerdà. Es va
quedar a l'espera que altres municipis es puguin afegir a la relació que es passarà posteriorment a l'ordre plenari i que, en
cas de ser aprovada, donaria peu
a la tramitació de l'esmentada
carta.
Aquesta proposta ve per l'oferiment de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre dè mirar
d'aconseguir algunes subven-

cions per pal·liar les desfetes.
Per altra banda, s'acordà sol·licitar del MOPU que faciliti u n ,
avantprojecte del pla de carreteres de cada municipi a fi d'estudiar els possibles inconvenients
que es puguin derivar d'aquest
pia. També s'acordà sol·licitar
del MOPU un ple de senyalització de les carreteres, sobretot
pel que fa a la 13-13 de Puigcerdà a la Seu; es demanarà també
la presència de representants del
MOPU per tal d'explicar personalment aquesta planificació.
El Sr. Antoni Vila, batlle de
Bellver, va demanar que es fes
una queixa a la direcció general
de Carreteres, a nivell de Consell
Comarcal, pel fet que la carretera comarcal 1.411 inicialment
consta com a carretera que va
d'Esparreguera a Bellver de Cerdanya, circumstància que sembla que s'ha oblidat en els cartells que s'han col·locat després
de l'obertura de! túnel del Cadí,
en els quals no hi figura per res el
nom de Bellver, ni tan sols en
l'anagrama. Aquesta carretera

té el següent traçat: Esparreguera, Bagà, Bellver de Cerdanya pel
coll de Pendís. Davant d'aquesta
manca de consideració, l'Ajuntament de Bellver ja ha aixecat la
corresponent queixa i sol·licita el
suport del Consell Comarcal.
Pel que fa referència als camins veïnals que necessiten arranjament, es va acordar demanar a cada municipi quines són
les rutes de més necessari condicionament i que els respectius
ajuntaments no poden arranjar.
Posteriorment, demanar a la Generalitat que es faci càrrec de les
despeses.
Finalment, es va proposar redactar una normativa amb la
qual es regularia la col·locació de
cartells a la comarca. El batlle de
Bellver va aclarir que en el seu
municipi ja s'havien emprès accions al respecte i s'havia redactat una normativa per la qual els
cartells no podien tenir més de
4x 10 i que la distància entre uns
i altres no podia ser de més de
100 metres.

