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Divendres, 13 de setembre'
de 1985 -

EL LECTOR ESCRIU
El món de les
contribucions a
Palafrugell

deixaren constància verbalment
de la seva repulsa i de la seva indignació envers un sistema que
els desprecía en un dels seus
drets més fonamentals com és el
de la propietat privada i a més.
dintre de l'esfera occidental. Així
s'adheriren al plec de signatures
que-ja va prenent un considerable embalum. En dos dies i a contrarellotge, es confeccionaren
uns 160 recursos, a més de
molts d'altres que per, manca de
dades es confeccionaren a través de complementació telefònica avui i demà, dies 4 i 5, de setembre..
Aquests l'èçursos són un de
reposició i l'altre econòmicàdministratiu, i estan vihculants,
si després es desitja apel·lar, a
altres instàncies com . és el
contencíós-administratiu.

Sr. Director,

PUNT

ü^unt de Vista

Arran de la meva lletra (PUNT
DIARI, 24/8 I Los SItios, 27/8)
que denunciava ei desmesurat
augment de les contribucions'a
Palafrugell i sobretot la manca
absoluta d'informació per part
de l'Ajuntament dels drets del
ciutadà en referència a les valoracions es desencadenà —lògicament— una nombrosa i important repulsa popular que sortosament tardarà ^à aplacar-se.
Voldria, ara, fer unes precisions:
1 )Que a corre-cuita formàrem
una petita Comisió de Defensa
del Contribuents amb caràcter
totalment apolític, integrada per
vuit membres, la qual'mitjançant
la premsa (PUNT DIARÍ/Los Sitios),
la
ràdio
(Ràdio
Palafrugell/Ràdio Costa Brava) i
la distribució de cinc mil- pasquins per tota ia vila i cales, advertia els propietaris, amb informació posterior telefònica, especialment del perill de caure novament en la indefensió si no. preLa plaça de Josep Pla és en
sentaven recuris abans del termil'actualitat un aparcament de
ni de quinze dies à partir del mopeatge l'explotació del qual té
mentque van rebre la notificació. És a dir, que com una im- . concedida per l'Ajuntament f'entitat MIFAS, dedicada a la reinmensa quantitat de propietaris
serció de disminuïts . físics. El
tenien la notificació d'ençà el 19
nom de Josep Pla li fou atorgat,
d'agost, plena època estival, del
en el ple municipal de l'onze de
fet que'èl seu termini finia el dia
desembre de 1984, quan ja feia
5 de setembre.
un parell de mesos que funcionaFou especialment per aquests
va corri a pàrking.
ciudadans que 4/5 membres de
la comissió, juntament amb la
Feia anys que alguns sectors
fonamental col·laboració de dos ciutadans demanaven a través
eminents homes de lleis, hem dels regidors de l'oposició que es
estat en el decurs de 12 hores donés el nom dè Josep Pla a una
(10 matí-10 vespre) inintéfromplaça, i sempre s'havien trobat
amb la negativa de l'equip de gopudament i durant dos dies (2 i 3
vern. Quan finalment l'escriptor
de seternbre) en l'Hostal Àmfora
ha entrat al nomenclàtor gironí
de Palafrugell (val a dir que graho ha fet en una plaça que de tal
tuïtament cedit pels propietaris a
només en té el nom. És, en realiqui devem tota mena d'atentat, el pati interior, ple de cotcions) atenent una gran quantitat d'afectats i reòollintla docu- • xes,, de l'inacabat edifici Pirineus.
mentació pertinent per confeccionar els recursos. Molts foren,
. Això ha motivat algunes crítitambé, els que a causa de la no
ques,
a les quals va respondre
massa voluminosa quantitat a
l'alcalde Joaquim Nadal amb un
pagar (tot i que auméntada forarticle publicat a PUNT.DIARI el
tament) optaren per no presen8 de maig del 1985 amb el títol
tar recurs; però s'que en canvi,
de «La plaça Josep Pla: un repte,». La tesi bàsica de l'article era
que la situació actual és provisional i que el fet d'haver donat
el nom de Pla a aquell racó inhòsDemanem brevetat i concisió en els
pit és precisament un repte percomunicants que escriguin a ia secció
què l'Ajuntament el converteixi
«El lector escriu». Qualsevol carta
que passi de les 30 ratiles, aquest
el rnés aviat possible en una
diari es reserva el dret de resumir-ia,
plaça digna de,tal nom.

2)Avul, dia 4 de setembre, per
primara vegada, apareix a la
premsa (PUNT DIARI) un anunci
de l'ajuntament de Palafrugell on
s'informa al ciutadà a on ha de.
dirigir els recursos i que, així mateix, es facilitarà tota la informació ' i assesorament als contribuents. Em sembla, però, que
això és enganxar-sé al darrer furgó, quan l'Ajuntament hauria de
portar la màquina.
3)L'Ajuntament ha tramitat
gratuïtament, mitjançant uns impresos, els recursos de molts
ciutadans, però no els ha advertit —car no es llegeix en
l'jmprès— que de no prosperar
aquest recurs i a causa del silenci administratiu, en no efectuar
dintre del iPlaç el segon recurs
éconòmic-administratiu cauran
indefectiblement i ràpidament en
la indefensió pura i simple. L'em-

DIARI

but haurà funcionat novament.
4)No hi ha cap altre dubte que
per raó de la forlna, segurament
legítima davant la llei però moralment desastrosa i irregular davant el ciutadà, amb què s'ha
desenvolupat tot el procés, ja
d'abans de les valoracions, caldria impugnar-la globalment i donar al contribuent el dret i l'oportunitat de defensar els seus legítims interessos amb calmà i amb
un assessorament competent i
total.
4)No parlaré de les actuacions
polítiques dels distints grups del
consistori, aquí l'esquerra i en altres llocs de dreta (Los Sitios,
4-9, p. 14) i generalment ambdues juntes, car crec que el ciutadà ja prou que les tindrà ben en
compte i presents en les pròximes eleccions. Enric Carreras i
Vigorós. Indust. hoteler.

Penya Bjau-Grana a
Portbou
Sr. Director,
Em complau dirigir-me a vostè
per informar els seus lectors, si
ho té a bé, que el passat 20 de
juliol se celebrà a Portbou l'assemblea de socis de la Penya
Blau-Grana d'aquesta població,
per a dur a terme l'aprovació
dels estatuts de l'entitat, i donar
caràcter oficial a la fundació de
l'esmentada penya. Aleshores,
ja és un fet l'existència d'úna
Penya del Barca a Portbou, composta en aquests moments per
145 associats. La nostra adressa és:. Penya Blau-Grana Portbou, Carrer Carril, n ° 1 . Tel. n" ,
39 02 75. Portbou (Girona).
Joaquim Fontacaba Feliu. President. Portbou.
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TOTS ELS CARRERS DE GIRONA

La plaça d'en Josep Pla

intentant preservar el seu sentit. Tota
comunicació haurà d'anar acompanyada de ia identificació completa de
i'autor (nom i cognoms, adreça, i, si
és possible, telèfon), malgrat que podrari ésser publicades cartes signades
amb inicials o pseudònims, si aixi ho
sol.lícita el seu autor.

Potser quan s'urbanitzi la
plaça de la Constitució, què és al
Costat, sigui arribada l'hora de la.
transformació de la plaça Josep
-Pla. De moment, però, no és res
més que un pàrking.

FESTA MAJOR D'OSOR
DISSABTE 14

UNA LLARGA HISTÒRIA
La plaça, tanmateix, es troba
en un indret que mereix certament ser dignificat, ni que sigui
pel que representa en la història
de Girona. Situada al cor del barri del Mercadal, es dóna gairebé
per cert que a l'època dels romans ja hi havia algun tipus de
poblament- en el lloc que avui
ocupa la plaça. La troballa, el
1959, d'unes teules de cap al
segle IV ha fet pensar en l'existència, d'alguna vil·la o petit poblet dedicat a l'explotació, agrir
cola. El 1890 van trobar-s'hi
tombes que es conseí-ven al museu arqueològic i que posaven
en. evidència l'existència d'un
cementiri que hauria funcionat
des del segle IV fins al VIII.

d'urbanitzar una plaça que portaria el nom de plaça de la Serenitat. En fer fallida el Banc dels
Pirineus, l'edifici restà inacabat,
i la plaça no arribà a urbanitzar^
•sé. L'estiu del 1984 l'Ajuntament se'n va fer càrrec, 1a va pavimentar, hi va pintar les marques de les places d'aparcament
i en va fer concessió a MIFAS. A
començaments d'octubre del
1984 ja es podia fer servir com a
aparcament vigilat, previ pagament de la corresponent tarifa.

A les 12 mati: Sardanes a la plaça de la rectoria
i tarda: Partit de f u t b o l , campionat-de 3'° cate
nal entre els equips de la ü,E. Osor i el Riudarenes.
A la mitja part es ballarà una sardana,
A 2'4 de 7 de la tarda: Ball dei Ciri i sardanes al parc infantil.
A 2 4 d'l 1 nit: Sardanes al C' de França i tot seguit gran ball de nit,
en què s'elegirà la pubilla 8 5 - 8 G

TOTS F,LS ACTES ,MUS1CALS DK DIUMENGE SERAN AMENITZ.ATS PER
LOI^QUESTRA AMOGA
DILLUNS 16
Mati a 2'4 d'li:
A pols de tir al plat al Pont Vell-del Coli,
A les 12: Joc de cucanya per a la mainada al parc infantil,
A les 5 tarda: Gran partit de futbol oe la màxima rivalitat entre casats
! solters, I com a fi de festa, gran cantada d'havaneres a càrrec dels
CANTAIRES DEL MONTGRÍ,
Tots els assistents podran berenar amb peltruc, cansalada, pa i vi,
CFÍCANriA'KlK

I' f

OSOR

PATROCIiNAT PER L'AJUNTAMENT D'OSOR
Punt, El, 1985-09-13, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

JOSEP PLA

Josep Pla i Casadevall, à qui la
plaça és dedicada, és considerat
com un dels més importants escriptors catalans. Va néixer i morir a Palafrugell (1897-1981) i
ha deixat una molt extensa producció literària recollida en la seva part més important als 39 voA part de l'entrada de cotxes
lums de l'Obra Completa jaublipel que fou carrer de la Sèquia i
cats per Edicions Destino. Perioara és la plaça de la Constitució,
dista
i novel·lista, les seves
hi ha un accés de vianants des
obres més populars són les medel carrer Nou, que roman tancat
mòries i viatges. Sobre la nostra
a la nit.
.
ciutat,
—on e s t u d i à el
batxillerat—, va publicar el
CAN BATLLE
1952 una obra titulada «Girona,
Per aquí passava la sèquia Mpun llibre de records».
nar ja en el segle XI i actualment
A la banda del carrer de la Sè- ' Les seves actituds polítiques
•encara hi. passa pel costat, subreaccionàries i el fet que a la
terràniament. Aquí hi hagué des quia, al costat de l'edifici de les
postguerra publiqués bona part
del 1857 la foneria Planas, es- aigües, hi hagué Can Batlle, casa
de la seva obra en castellà, va
pecialitzada en la construcció de pairal d'aquesta nissaga gironifér que esclatés una viva polèmimaquinària i material elèctric. na. A la façana hi havia un relleu
ca sobre l'oportunitat de
Quan el 1 908 va traslladar-se a dels sants metges Cosme i Daconcedir-li o no el Premi d'Honor
Barcelona, les seves naus aban- mià.
de les Lletres Catalanes, instituït
donades van servir d'expansió a
En ser enderrocada la casa' el 1969. Va morir abans que el
ia fàbrica Grober, que tenia l'edil'any 1 940, els propietaris van premi no. li fos concedit, i la polèfici al costat, en el que ara és la traslladar la làpida a una casa
mica va traslladar-se a la dedicaplaça de la Constitució. I quan la
que s'estaven fent al carrer d'en
Grober tancà als anys setanta, • Ramon Turró, cantonada amb el ció de carrers. Girona, després
va redactar-se el Pla Parcial Mer- d'en Bernat Boadas. Aquesta là- d'alguns dubtes, ho va resoldre •
tres anys i mig després de la secadal, aprovat el 1974, a l'empida té aparença de ser'gòtica, i va mort, deixant arraconat el
para del qual va començar la
podria procedir de l'antic con- noni inicialment previst de plaça..
construcció de l'edifici Pirineus,, vent de Sant Francesc, ja que
de là Serenitat —de fet mai no
entre l'edifici de les aigües i els
segons els propietaris va ser po- arribà a ser oficial— per cedir el
carrers Nou, Cristòfol Grober i
sada a l'antiga'casa pairal cap al lloc a l'escriptor empordanès.
Sèquia.
1850, és a dir, poc després de la
desamortització. Però també poL'edifici es construïa reservant
J. Fabre
dria tractar-se d'una imitació
un pati interior en el qual s'haurià

«r

8 tarda: Concert de música clàssica catalana a càrrec del cantant
JORDI GARANGER i el conjunt GRUP 8 4 ,
Nit a les J 1: Gran ball pel mateix conjunt,
DIUMENGE 15

realitzada al segle XIX, que hagués comprat la muller del senyor Batlle, la qual es deia Metge
de cognom i tenia, per això, especial devoció als sants metges.
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COL.LEGI OFICIAL

A J U N T A M E N T
D E L A V IL À
d'ARBÜCIES
CLA S E L V A )

A.T.S.
,

EDIjCTE
Aprovats inicialment els projectes de'modificació dels Plans
Parcials«Sector Sud», «Mirador d'Arbúcies», «Sot del Palau»,
«Fogueres de Montsoriu», i «Palau d'Arbúcies», a la sessió ordinàriade l'Ajuntament en Ple celebrada en data 31/7/1985,
es fa saber que els expedients de referència restaran sotmesos
a informació pública durant el termini d'un mps a les Dependències Municipals i en hores d'oficina à efecte del seu estudi i
reclamacions.
Arbúcies, 10/9/1985
El Batlle
Signat: JAUME $OLER PASTELLS

GIBONA I PROVÍNCIA

EI Col·legi Oficial d'ATS de Girona comunicà als seus col·legiats
que ha sortit publicada la relació de
puntuació del curs d'ATS d'Empresa. La llista romandrà exposada a la
delegació territorial de Promoció de
la Salut, a l'I.CS., al C A . P . , a
l'Hospital Àlvarez de Castro i al mateix Col·legi, a fi i efecte que els interessats puguin reclamar si no estan d'acord amb la puntuació adjudicada.
Les reclamacions es faran
mitjançant un model normalitzat
que facilitarà el Col·legi.
, El, termini finalitza el proper dia
20 de setembre.

