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MIFAS obrirà
delegació a
la Garrotxa
OLOT.— El col·lectiu de mlnusvàllds associats, Mifas,
obrirà abans de l'estiu una
delegació a la Garrotxa. De
monnent, s'està buscant el local adient per a la seu social,
que més endavant s'ha de
convertir en un taller de producció. Segons Josep M^
Carbonell, membre de la
coordinadora que està treballant per t i r a r
endavant
aquest projecte, «s'ha de
trencar l'aïllament que pateixen els minusvàlids de la comarca. De tota manera, no ha
de tenir només un caràcter
associatiu, sinó que ha de donar solucions als diferents
problemes del minusvàlid».
Els primers passos per aconseguir aquest objectiu han estat la fundació d'una coordinadora per treballar per les
necessitats dels minusvàlids
físics. Aquesta coordinadora
està formada per representants de les diferents entitats
de minusvàlids físics, ONCE,
sords i m u t s , i l'associació de
llars de l'amistat, amb un
contacte molt directe amb les
dues institucions de la comarca que dediquen les seves
atencions al disminuït psíquic, col·legi Joan XXIII i cooperativa la Fageda.
«Aquestes dues institucions — explica Carbonell—
han portat a termes una tasca
molt important a la comarca,
i són un exemple que cal seguir». De moment, la coordinadora ha centrat la seva feina en la realització d'un estudi a nivell comarcal, per saber
quines són les necessitats.

FA FALTA UN LOCAL
Com a objectius hi ha
l'obertura a la Garrotxa de la
delegació de MIFAS que, a nivell d'organització, ja està
enllestit; falta només el local
social, que hauria de ser relativament cèntric i amb un mínim de cent metres quadrats,
per poder acollir també les
funcions de taller de producció.

puvr
DIARI

La Mancomunitat li tallà el subnninistrannent,per no cotitzar

Palau-saverdera, sense aigua
quan l'estava pagant dues vegad
PALAU-SAVERDERA (De la nostra Redacció).— La mancomunitat d'aigües que
formen els ajuntaments de Garriguella,
Pau, Vilajuïga i Palau-saverdera cobrava
en alguns casos el doble del consum
d'aigua real i en d'altres equivocava la valoració. Aquesta circumstància, que no
ha estat aclarida fins uns quants mesos
després que es comencés a detectar, va
provocar al seu dia —l'estiu passat— que
diversos afectats, com és ara el cas de la
El subministrament d'aigua
per a Paiau-saverdera va ser restablert poc després, quan la Generalitat ho ordenà al president
de la mancomunitat, Manel M a - ,
tas. Segons han manifestat
fonts de la Generalitat, per poder
procedir al tancament de l'aigua
a un abonat, encara que aquest
, no pagui, convé que hi hagi
l'autorització d'Indústria, que en
aquest cas no existia. A m b t o t ,
per tal d'aclarir el problema, dilluns passat tingué lloc una reunió urgent a Garriguella en la
qual va prendre part Xavier Soy,
delegat de governació, i els al-

urbanització URPASSA i de la finca de
Mas Oriol, es neguessin a pagar a l'ajuntament de Palau-saverdera, que és qui fa
la recaptació per a la mancomunitat
d'aigües. L'ajuntament, pel seu costat,
davant d'aquestes irregularitats, no pagava a la mancomunitat i divendres de la
setmana passada el seu president ordenava el tancament del subministrament
d'aigua a tota la població.

caldes de la mancomunitat.
Abans d'aquesta reunió, el president de la mancomunitat havia
declarat a PUNT DIARI que s'havia procedit al tancament de
l'aigua per a Palau-saverdera
«perquè no estaven al corrent de
pagament», t o t i que no volgué
aclarir des de quan no es pagava
l'aigua i per què. «La solució a
aquest
problema
—afegí
Matas— són les normes que hi
ha establertes».
Després de la reunió, el mateix
president rectificava aquestes
afirmacions t o t indicant que «no
calia cap solució perquè no hi ha

hagut cap problema. Hi ha hagut
una equivocació per part de tothom. .Ha estat un malentès». El
canvi d'aquesta actitud es deu,
pel que sembla, a les dades que
aportà a la reunió l'alcalde de
Palau-saverdera, en les quals
s'indicava que la raó per què no
s'havia pagat Taigua era la sobrevaloració que se n'havia f e t ,
en alguns casos en més del doble de la realitat. De tota manera, aquestes afirmacions s'hauran de demostrar en una reunió
propera.
Un dels casos més flagrants
és el de la urbanització d'URPA-

SA. Segons el que aclaria el seu
advocat, la mancomunitat valorava l'aigua consumida a través
del comptador general de la urbanització i, després, anava a les
cases que tenen comptador individual i els carregava igualment
el consum. A més, es donava la
circumstància que la diferència
de l'aigua que hi havia entre el
consum particular j el global del
comptador general, es carregava
igualment a l'empresa. «La mancomunitat — diu l'advocat— ens
ha escoltat i ha dit que farà el
possible per esmenar aquest
error».
Una de les solucions apuntades és que l'ajuntament de
Palau-saverdera pagui el que
deu, encara que sigui una quantitat despresa d'una valoració
equivocada, i que un cop es demostri la sobrevaloració en números concrets, la diferència sig u i a b o n a d a en c o n c e p t e
d'aigua. El deute global de
l'ajuntament de Palau-saverdera
puja a un total d'un milió cent
vuitanta mil pessetes.

«L'equip de govern ha canviat de postura sense motiu»

El regidor Camps, disposat a dimitir si
es tanca el port d'Arenys de Mar
ARENYS DE MAR (De la nostra
Redacció).— El regidor del grup
d'Aliança Popular de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Santi
Camps, està disposat a abandonar l'equip de Govern, fins i t o t a
presentar la seva dimissió, en
cas que s'autoritzi el tancament
del port d'Arenys en hores de
subhasta, tal com ha sol·licitat la
Confraria de Pescadors. Segons
el regidor, titular de l'àrea d'esports, «els arguments.de la Con-

JUZGADO DE DISTRITO N° 2 DE GIRONA

EDICTO
En méritos de lo acordado en autos de juicio verbal civil 142/84, seguido
sobre reclamación de cantidad, a instància de JAIME MINISTRAL GOZALBO, contra HERÈNCIA YACENTE E IGNORADOS HEREDEROS DE DONA CARMEN PARES VALSEBRE, se sacan a pública subata los bienes embargados a la parte demandada, los cuales junto con su valoración son loS siguientes:
«Mitad indivisa de la vivienda unifamiliar numero 253, tipo 4, con acceso
por la calle Narciso Xifra n° 12, y una superficie de 40 metros y dos centimetros cuadrados, se desarrolla en planta baja, con comedor-estar, cocina, un
dormitorio, aseo y vestibulo, y un piso con tres dormitorios, y cuarto de bano.
Inscrita al tomo 2329, Libro 296 de Girona, Folio 77, Finca 17.790, inscripción 2^».
Se advierte a los licitadores que los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, estaran de mànifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación, sin derecho a exigir ningun otro titulo;
que las cargas y gravàmenes anteriores y las preferentes si las hubiere, al credi-.
to del actor, quedaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin que pueda destinarse a su extinción el precio del remate; Que la subasta tendra lugar en la Sala
Audiència de este Juzgado, sita en Plaza Catedral, 4", el proximo dia VEINTICUATRO DE FEBRERO Y HORA DE LAS DOCE, y que los postores para
tomar parte en la subasta habran de consignar previamente en la mesa del Juzgado una cantidad igual al veinte por ciento del valor de los bienes que han sido valorados en SETENTA MIL CIENTO SIETE pesetas, sin cuyo requisito no
seran admitidos; y que no se aceptaran ppsturas que no cubran las dos terceras partes del avaluo, puediendose hacer posturas en pliego cerrado con anterioridad a la subasta, en la Secretaria del Juzgado, acreditando debidamente
haber hecho la consignación exigida. Para el caso de no presentarse ningun licitador a esta primera subasta, se sacaran por segunda vez con deducción del
25% del valor de la tasación, senalàndose para el acto las DOCE HORAS
DEL DIA DIECISIETE DE MARZO PROXIMO, en el propio local y con las
mismas condiciones, salvo la indicada deducción del 2 5 % ; y de no acudir postor a la segunda subasta, se sacan por tercera vez y sin sujeción atipo, sefialàndose para el acto del remate el dia DÍEZ DE ABRIL Y HORA DE LAS DOCE,
en el propio local.
Dado en Girona a catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis.
EL SECRETARIO
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fraria són poc convincents per
arribar al tancament del port,
que considero que és de tothom i
no es pot usurpar al poble».
Tanmateix, Santi Camps considera que hi ha hagut «un canvi
de postura de l'equip de Govern
sobre el tema, sense un motiu».
Fa uns mesos, l'Ajuntament permeté la instal·lació d'una tanca
al port, però deixant un vial de 8
metres dè pas lliure. En realitat,
l'obra que es féu inclogué també
una porta que barrà completament e l p a s del port, «i aquesta
irregularitat no ha estat ni tan
sols sancionada, i a més es continua construint il·legalment sense previ permís» segon el regidor
d'AP.
El tancament de íes instal·lacions del port d'Arenys va ser
sol·licitat l'agost del 8 4 per la
Confraria de Pescadors, davant
la denúncia dels robatoris de

peix, sobretot en les hores de
subhasta i a la nit. En aquell moment, l'acord municipal fou
autoritzar la instal·lació d'una
tanca, però explicitant que quedés lliure un pas de vuit metres
d'amplada.
La intenció era de facilitar la
tasca d'una possible vigilància
del port, però les obres que es
feren inclogueren, al marge de la
legalitat, una porta que hi barra
totalment l'accés. Segons declarava Santi Camps, «no tan sols
no hi ha hagut sanció a aquesta
irregularitat, sinó que no s'ha fet
treure la porta i a mès ara es
sol·licita el tancament del port a
la nit i a les hores de subhasta,
mentre la Confraria continua
fent obres sense permís».
Per al regidor, «no poder assistir a la subhasta significaria perdre la màxima atracció que té
Arenys de Mar actualment. De
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fet, si hi hagués referèndum, un
9 0 per cent diria que no al tancament del port, i això implica que
si es dóna l'autorització es va en
contra dels interessos del poble,
i per aquesta raó estic disposat a
presentar la meva renúncia,
d'acord amb el meu grup».
Segons Santi Camps, «els arguments que esgrimeix actualment la Confraria no són ni prou
convincents perquè s'arribi al
tancament, ni representatius de
la majoria dels pescadors, ja que
molts no han considerat aquesta
necessitat».
Per a l'actual titular d'esports,
la solució estaria en una vigilància en les hores que sigui necessària, perquè «entenc que els
pescadors puguin tenir motius
per reclamar una certa atenció a
les instal·lacions davant un problema real dels robatoris o dè
molèsties provocades pel turisme i els visitants».

AVIS
«Es participa que l'explotació
del Restaurant «CASA SARITA», situat al C / Miquel Roset,
n ú m . 1 1 , de C a d a q u é s anirà
d'ara endavant a n o m d e
FRANCISCO
PANEQUE
GONZALEZ. Aquesta activitat
l'acomplia fins ara Pelayo Marq u e s Sanes».

AVIS
Donant compliment a l'article 10
de l'Estatut Ordenador d'Empreses
i Activitats Turítiques, es comunica
el canvi de titular del BarRestaurant Canton de Lloret de
Mar, c/ Sant Oleguer, 12, que fins
ara venia funcionant a nom de la
sra. M° Carmen Inguildeyeff Gavà i
ara n'és el nou titular Mayavan SIVACUMARASAMY.

