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La població rebrá diferents compensacions dé la Generalitat

El Coll de les Mules de Beuda acollirá
rabocador comarcal de la Garrotxa
R.J.

Beuda.— Beuda ha apt-ovat en
un pie extraordinari fer una oferta
concreta al Consell de muntanya
per a la solució de reliminació de
residus sólids de la comarca de la
Garrotxa. Tal i com havla avencat
DIARI DE GIRONA-Los Sitios,
aquest municipi tenia previstd'oferir una alternativa al desestimat
projecte élaborat per l'empresa
TDR, que portava un ábocador
controlat a la Guixera de Cari Clot.
En tot moment, ralcalde de Beuda,
Ramón Fort, després d'escoltar
álgunspropietarisiportar-hpalple,
va desestimar la proposta, entre
d'altres conslderacions, perqué es
trobava massa a próp deis nuclis
habítate. Les negociacions, pero,
no es varen trencar amb el Consell
de muntanya. Ramón Fort, en una
posició definida per ell mateix com
a «solídaritat comarcal», ha presentat l'alternativa del punt anomenat el Coll de les Mules. Com a
compensacions negociades directament amb la delegado de la
Generalitat de Catalunya a Girona,
s'hi comprenen el remodelatge de
la carretera de Beuda finsa la Mare
de Déu del Món, passant peí punt
de Falgás, la consolidació de les
esglésies romániques de Beuda,
Lligordá i s'Agaró, pobles que conjuntament amb Palera conformen
el municipi. També s'ha demanat

Tobertura d'una carretera que
comuniqui directament Beuda i
s'Agaró, donat que fins ara, per
poder anar d'un poblé a l'altre del
mateix municipi, s'haviá de passar
per Maiá de Moritcal.
A part d'aquestes compensacions, la mes important i que podría
consolidar Peconomia de Beuda,
seria el cobrament per cada tona
d'escombraria de cadascun deis
municpis gue hi aboquessin unes
2 0 0 pessetes.
La votació, en aquest señtit, ha
estat per majoria absoluta, votant
únicament en contra Tex-alcalde
de Beuda, Lluís Rubert, que de
sempre ha mantingut una postura
contraria a la instal.lació d'abocadors en el seu municipi.
Per la seva banda, Ramón Fort
ha considerat que «és dolerít que ' Ramón Fort, alcalde de Beuda, defineix la seva posició com de «solidaritat
comarcal». (Foto JULI).
ho reconegui, pero si continuas
mpit de temps així, Beuda seria un
mes el termini per l'execució d'un
Ün punt estratégic
poblé mprt. Peraixó, hem demanat
nou lermini, donat que el fet per
millora de comunicaclons amb tota
Él Coll de les Mules es troba
¡'empresa TDR no contemplaya
la comarca de la Garrotxa, consolisituat en un puntrealmént estratéaquest punt de la geografía de la
dació deis nostres monuments que
gic. Allunyat de qualsevol casa del
Garrotxa. Altrament sí que poden
puguin teñir un interés turístic, com
nucli de Beuda, donant-se la carac- ser valides les distribucions de conson les esglésies romániques, i l'aterística que la de mes a prop, a mig tenidors, sistemes de recollida,
gilitació de Téconomia del municipi
quilómetre i escaig,ésla de l'alcal- dies i hor^ris així com mitjans de
.ámb el cobrament d'aquests cáde (Cam Meulá), que no hi troba
transpon.
nons».
massá inconvenients. La situado
Lluís .Rubert, l'ex-alcalde, es
queda amagada de l'estructura
Beuda entra a la
continuava mostrant reticent i en
geológica i paisatgística. És un clot
mancomunitat
desacord amb aquesta decisió. Per
de considerables dimensions, que
altra banda, la resta de regidors ho
dificilrhent es pot veure des de
En, un segon punt de l'ordre del
han vistprou clardavant la proposqualsevol punt del municipi. Per día i per unanimitat, Beuda ha decita f e t a p e r ['alcalde.
aixócaldrá, pero, allargaf una mica ditformarpart de la Mancomunitat

Radio ia Valí, d'Olot, torna
a emetre demá
R^.

com a component central de la
nova p r o g r a m a d o , tractará
també de configurar un esquema informatiu que doni prioritat
a la noticia d'ámbit local i de
contingut municipal.

Olot.— Després d'unes setmanes d'interrüpció. Radio la
Valí tornará a obrir les seves
emissions dissábte que ve
acompanyada d'una reestrucLa programado propia de l'eturació general tant d'objectius missora, que ocupará els caps
com de mitjans materials i per- de setmana, s'iniciará amb
sonáis de l'emissora, iniciant . carácter fix el tretze de juny i en
així una nova etapa.
el dial déla radio es pottrobaren
En aquesta nova singladura. el 102,9 déla freqüéncia moduRadio la Valí, emissora situada a lada. Durant les hores en qué
la localitat garrotxina de Sant l'emissora no función! amb proPrivat d'En Bas, alhOra que gramado propia, es connectará
reforcará la vessant musical amb Radio Olot.
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ANUNCIO:
Por haber sufrido extravío el
pagaré núm. 3 0 2 8 de Ptas.
1.161.534 (Un millón ciento
sesenta y una mil quinientas treinta y cuatro pesetas), emitido at
. portador por Banco de Gerona,
S.A., sucursal de Girona, Avgda.
Jaume I, 20, con fecha 6 de mayo
de 1985 Y vencimiento 6 de mayo
de 1986, se previene que, transcurridos quince d('as hábiles'sin que
dicho pagaré sea presentado .en
nuestras oficinas, o sea. efectuada
reclamación alguna acerca del
mismo, será declarado nulo y sin
valor ni efecto alguno y se expedirá
. el correspondiente duplicado, quedando Banco Natwest March S.A.,
como continuador de los negocios
del Banco de Gerona, S.A., ex ento de toda responsabilidad.
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de la Garrotxa. D'aquesta manera,
col.laborará en tots els servéis que .
• és presten des d'aquestorganisme,
augmentant el nombre de pobles.
D'altra banda, es planteja ara ja el
retorn de Montagut, nriunicipi que
després d'fiaver-ne sortit a causa
deis abocadors, va manifestar que
no es torriaria a reintegrar fins que
nofossolucionat el problema de les
deixalles.
Ramón Fort considera que aixó
és també una qüestió de «solidaritat comarcal». «SI éls pobles petits
no ens moguem, acabarem desapareixent Peraixó, cal cercar alternatives i treballar conjuntament a
niveH de comarca».
També ha manifestatla seva satisfácelo el presidept del Consell díe
muntanya, Lluís Bars, que després
d'haver rebut la primera negativa
de Beuda, havia vist com es trencaven les seves previsions. Han passat dos rnesos mes del compte
q u a n t a l termini marcat, pero es
considera que ha valgut la pena per
trobar una solució arribada d'aquesta manera.
També'l'Ajuntamerít d'Olot ha
mostrat la seva satisfácelo perl'actuació de Beuda, com a mostra de,
comarcalisme. Cal remarcar que
Olot és la pobteció que mésproblemes té amb reliminacióde residus,
havent-los de portar a la incineradora de Campdorá després de la
clausura de' l'abocadór del volca
Croscat.

Respecte a la comercjalització d'un llibre sobre la parroquia

Mifas garrotxina, enfrontada
amb el rector de Sant Estove
R.J.

Olot,— Mifas de la Garrotxa ha
fet pública la seva disconformitat
per la manera d'actuar de mossén
Emili Móntal, rectorde la parroquia
de Sant Esteve d'Olot en la comercíalització del llibre «La parroquia
de Sant Esteve d'Olot», de mossén
Joan Pagés, de les Preses, i publicát en la darrera festivitat de Sant
Jordi. La disconformitat se centra,
principalment, en la promociód'aquest llibre. En el decurs de la seva
presentado mossén Montal es
comprometía a donar part deis
beneficis de la seva venda a la institució Mifas, si s'encarregava de la
promoció.
Els minusválids físics de la
Garrotxa concretaren la seva prcP
moció en una entitat bancária que
ajudava en el patrocini del llibre i un
quiosc d'un membre de J'associació.
Tanmateix, des de la mateixa
casa rectoral, també es podía vendré l'exemplar. El preu era de 2.000
pessetes, un trenta per cent de les
quals anava destinat a rassociació.
L'acord entre la parroquia de Sant
Esteve i M ¡fas, segons Celestí Puigmitjá, administrador de rassociació a la Garrotxa, tenia un termini
de sis mesos, fet que no s'ha com-

plert, ja que pássat un mes, el rector
de Sant Esteve ha pbsatelsllibresa
venda pública, impedint el-percentatge de beneficis destinat ais
minusválids. «Sembla que aquest
senyor —diu l'administrador de
Mifas a la Garrotxa— volia que fessim la venda porta a porta, concepte aquest que no permeten els nostres estatuts-Duranf el termini d'un
mes hem venut gairebé un centenar de Ilibres del milér que n'hi ha
editats i pensem que no és pas una
xifra tan reduída, i que en definitiva,
la campanyá de promoció no ha
anat pas tan malament com es
podía pensar des d'altres conceptes, ja que potser amb mes temps
es podien haver venut molts rñés
exemplars».

pensem que és oportú denunciarho públicament».

L'escola Joan XXIII será
privada
L'escola Joan XXI11 d'Olot, dedicada a l'énsenyament especial per
a nens disminuítsfísics, amb l'apllcació de la Lode passa a ser centré
privat. Fins ara, hi trgballaven quatre mestres d'escola pública depenents de l'escola Malagrida, els
quals han presentat la seva renuncia per tal dé continuar en el sistema d'organigrama de l'escola estatal. Un deis factors condicipnants
que el patronat Joan XXIII ha considerat ha estat evitarla cessió del
patrimoni a l'Estat, ja que el centre
normálment ha estat beneficiat de
les dotacions de molts olotins i els
terrenys del Bisbat. A mes, el día 1 5
d'aquest mes ampliará les seves
InstaLlacions amb la inaugurado
del centre d'activitats oCupaciorials Mossén Girgues i celebrará
l'homenatge al president del patronat senyor Pere Cortada.

La préssió que hi ha hagut des d e .
certes Ilibreries després qué Mifas
tingues el dia de Sant Jordi UQ.a
parada al firal dedicada a la promoció d'aquest exemplar ha influYt
també en el rector. Solamenf s'ha
utilitzat per promoure la venda els
mitjans de comunicació locáis, així
com la ¡mpressió d'unes targesque
es feien arribar a alguns domicHis
de la ciutat. La ¡ncomprensió de la
decisió presa desde la parroquia d e
Els quatre professors, pero, conSant Esteve no convenc Mifas. «Sí tinuaran el curs fins a acabar-lo,
la paraula era per sis mesos, no mentrestant es procedirá a noves
entenem perqué s'ha trencat. contractacions. Els mestres porten
Creiem que és molt poc ética la treballánt en aqu est centre entre S i
15 anys.
manera com s'ha procedit per aixó

