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S'hauran convertir vuit milions de pessetes per tal de poder-io comprar

Ripolll restaurará l'antic edifici de la Lira
per fehhi el seu teatre municipal
Lira agrupava gairebé totes les a llarg terminí. Andreu Serrat, reentitáts sócio-culturals de Ripoll gidor d'informació, considerava
'
Corresponsal
i era el punt de reunió social de • «única» l'ocasió per efectuar la
Ripoll.— L'Ajuntament de Ripoll mes importants ideologies i compra i afegia.que «sino s'aproinvertirá vuit milions de pessetes afeccions, tant esportives com fita difícilment tindrém mai un
en la compra de l'antic teatre de la , culturáis "com Vecreatives». En teatre municipal». Serrat consiLira amb lajntenció de réstaurar-lo aquest sentit afirma que el seu vot derava també la necessitat de rei converti.r-io en teatre municipal. contrari es basavaen el convenci- cuperar la funció social deis locáis
ñ. RESPLANDÍ

L'operacló de compra, que suposa

ment que «un cop s'hagi adqulrit

radquisició de tot l'immoble que
acollia la seu social de rAcadémia
Católica que regentava el teatre,
va ser aprovada amb él supo.rt de
tots els regidors a excepció de Miquel Vergés, representánt del grup
Popular, que havia estat sots-president de racadémia, i que opinava que «en aquells moments la

económica de í'Ajuntament ripor
llés va ser considerada una traba a
l'execuGió i'mmediata del projecte.
En aquest sentit explica que «de
L'equip de govern va presentar moment cal comprar l'edifici
la proposta assenyalant la compra ^—que compren el teatre, dos pisos
de l'immoble com una acció priori- superiors i sótans-- i posteriortaria íel prpjecte de testauració del ment poden habilitar-se molts
teatre o altres projectes posteriors. espais ademes de l'antic café i
la Lira, tan solament es disposará del teatre i perdrá el sentit
social que aleshores tenia».

de la Lira, encara que la situació,

conferir a l'immoble una funció
importantíssima en la vida socio-cultural de Ripoll».
Per la seva part, Eudald Casadessús, portanveu de GiU, coincidia. en els raonaments del grups
socialista en explicar el seu vot de
suport a la propdsta. Segons el
regiclor convergent el^projecte de
remodelatge del teatre «no és
massa adequat perqué, d'algu^

na manera, désapareix la funció
social dét centre i caldria que,
más endavant, s'intentés reparar altres parts de rimmobíe per
a reunions d'entitats sócio-Gulturals o, fins i tot> com a sala
d'actes i exposicions».
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Salvador Aiemány
Iliuraavuiels
talonsalsafectats
pelsincendisa
í'Empordá
Girona.— El cap deis Servéis
Territorials d'Agricultura, Ramader^a i P«sca a Girona, Salvador
Alemany, Iliurará avui els talons
de subvenció de la Generalitat
ais aféctala pels incendis fores-,
tais de l'estiu passat.
De 4 a 5 de la tarda, Salvador
Alemany será a Vilarnadal, un
deis indrets mes afectáis pels incendis, I de 5 a '6, el cap deis
Servéis Territorials d'Agricultura
será a l'agéncia d'extensió agrá-riá de Figueres. A qui siguí impóssible d'anar-los a recollit o bé
a Vilarnadal o bé a Figueres podran passar, quan els vagi bé,
pels Servéis Territorials d'Agricultura a Girona.
En total es Iliuraran vint-i-u talons que van des de les cent mil
a les tres-centes mil pessétesr La
suma tqtaí volta els quatre milions de pessetes. Cal recordar
que la Generalitat ha preyist dos
tipus d'ajudes unes amb subvencions i les altres amb crédit que
gestionará l'ln'stitut Cátala del
Crédit Agrari.

Lestaxésd'aigua
ripolleses
s'apujarand'un
vuítpercentel
mesd'abrii
Ripoll.— L'Ajuntament de Ripoll preveu una puja d'aproximadament el vüit per cent eri les
taxes d'aigua peí proper mes d'abril. El preu passará de 22,40 a
24,10 pessetes el rñetre cúbic,
segons que informa el nostre corresponsal Rícard Re.splandí.
Segons el regidor delegat, Xavier Mas/amb aquesta puja es
pensa iniciar «una política de
preus más uniforme per evitar
els problemes que suposava
antériormeht que nO es revises
el preu durant dos o tres anys
i, després, Taugment havia de
ser mdít considerable».

Quartasessiódel
cursd'iniciacióa
l'administració
local
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Ripoll.— Avui divendres, a
partir de les nou'del vespre, tindrá lloc ais locáis de CDC del
Ripollés la quarta sessió del curs
d'iniciació a l'administració local,
que comptará amb la participació de f rederic Llobera, el qual
tractará sobre r«OrgahitzaGÍó i
administrado a l'Ajuntámeht»,
segons informa el nostre corres^
ponsal Ricard Résplándí.
Aquesta quarta sessió sei^á presentada per Carme Cisneros.

Mifasva
presentarle ais
poblesdela
Garrotxa
Olot.— La institució d'assisténcia al disminuít Mifas va presentar-se ais pobles de la Garrotxa en el decürs d'un acte que va
teñir llóc a la Mancomunitat Intermunicipal.garrotxina. S'informá, mitjancant él departament
d'assisténcia social, de tots els
servéis de Mifas vers els disminuVts físics.
: Des de fa uns dies, Mifás disposa d'una delegació a la placa
del Mig d'Olot.

