COMARQUES

L'alcalde d'Olot demana que TONCE descentralitzi les seves inversions

El grap DemaU
collaboraraamb
FAjuntament per
evitar elsabocaments
incontrolatsalJoret

Mifas instal.lara un taller ocupacional
per integrar els disminuíts físics gironins

DdeG
Lloret de Mar.— El grup per
la defensa del medí ambient de
Lloret de Mar (Demall) ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de la població per coj.laborar de cara a evitar els
problemes derivats deis abocaments incontrolats. Representants muriiclpals i de Demall
han acordat iniciar una campanya de conscienciació popular
sobre el tema, que comenpará
amb l'edició d'un tríptic que
s'enviará a tots els habitatges
de Lloret, i en el qual s'indica el
que s'ha de fer amb les ruñes i
els mobles vells. El tríptic també recordará les sancions que
es poden imposar per llenpar
escombrarles fora deis abocadors municipals.

DdeG
Olot.— L'associació de disminuíts físics Mifas creará un taller
ocupacional i una residencia a Girona per ais dísminui'ts de totes les
comarques gironines, segons
anuncia ahir a Olot el president
d'aquesta entitat, Pere Tubert, dura nt l'acte de celebrado del desé
aniversari de la creació de Mifas.
Aquests dos projectes serán finangats a través d'una subvenció a
fons perdut que l'associació de
disminuíts físics rebrá de l'Organització Nacional de Cees (ONCE),
després que ambdues entitats ja
hagin signat un conveni de
col.laborado.
Tubert va remarcar la importancia que tindrá aquest taller ocupacional per donar feina ais disminuíts físics, ja que, segons
assegurá, «és una qüestió vital
per aconseguir la igualtat que
reivindiquem». Mifas está gestionant actualment la contractació
d'un sistema de transport perqué
les persones interessades a treballar en aquest taller que no viuen a
Girona s'hi puguin desplegar sense
problemes. D'altra banda, la residencia que és previst de crear també a Girona —concretament al carrer Emiii Grahit de la ciutat— es
destinará principalment ais disminuíts que provenen d'altres punts
de les comarques gironines i participen en el taller.
La celebració del desé aniversari
de Mifas, que, segons indica Tubert, «es va crear quan un grup
de disminuíts van decidir d'associar-se per aconseguir la
igualtat respecte a altres perso-

Destinaran els murs
de tapiaba del Cercle
de Santa Coloma per
fer muráis
M.E.
Santa Coloma de Farners.—
L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha acordat destinar els murs de la plapa del
Centre com a espai reservat
per a muráis pictórics. Aquest
acord l'havia proposat el regidor del grup municipal d'ERC,
Ricard Dilmé, que demanava
també que es fes una campanya a les escoles per a la realització de muráis.
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per al comer? i l'urbanisme de la
ciutat, va dir que «m'agradaria
que Mifas dones la seva opinió
sobre el tema, perqué suposaria
una defensa del projecte».

Descentralitzar l'ONCE

Pere Maclas.
nes en tots els camps, com l'oci,
el treball, l'esport, e t c . » , va ser
presidida per l'alcalde d'Olot i vicepresident de la Diputació de Girona, Pere Maclas.
L'alcalde d'Olot va sol.licitar a
l'associació de disminuíts físics
que es pronuncn respecte al projecte de transformació d'una part
del barrí antic de la ciutat en zona
de vianants, que ha provocat un
important debat ciutadá, amb opinions a favor i d'altres que es mostren radícalment en contra de la
iniciativa. Maclas, que considera
important aquesta transformació

L'alcalde d'Olot es va mostrar
crític, d'altra banda, amb la gestíó
centralitzadora de l'Organització
Nacional de Cees, perqué, al seu
criteri, «disposa d'una gran
quantitat de recursos, la mobilització deis quals hauria de ser
igualitaria pertot arreu», fent referencia a les poques inversions
que l'ONCE executa, segons Mecías, a zones on, per contra, obté
grans beneficis, com és el cas d'Olot, Girona í Barcelona. En aquest
sentít, Pere Macias va manifestar
que «les associacions de municipis de Catalunya hen entrat en
negociacions amb rONCE perqué canvñ' la seva línia».
L'alcalde d'Olot i vice-president
de la Diputació de Girona va índi. car que «voldríem que l'Organització Nacional de Cees modifiques la seva organització
centralista i destines els seus recursos a tots els racons de l'Estat espanyol, evidentment amb
finalitats marcadament beneficioses per ais disminuVts, com
podría ser la desaparíció de les
barreres arquitectóniques que
encara hi ha a les ciutats». Pere
Macias afegí, tanmateix, que «no
té sentit que si TONCE obté
molts ingressos a Olot, els inverteixi sobretot a Madrid, per posar un exemple».

ESTIU ' 8 9
8 DIES AVIÓ I HOTEL
Mallorca
Cañarles
;
Atenes
Italia
Bulgaria
Madeira
SANTO DOMINGO(Caribe)

19.0001^
34.1001^
44.500 Pta
48.000 Pta
57.200 Pta
63.065 Pta
98.800 Pta

Nova York
Egjpte
Brasil
Rússia
Méxic-Cancun
Tailandia
Volta al món
(24 dies de durada)

114.750 Pta
115.600 Pta
120.400 Pta
126.600 Pta
137.400 Pta
148.600 Pta
645.500 Pta
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Ajuntament\ir/ye Girona
ANUNCI
Per part deis servéis de la Policia Municipal ha estat
localitzat un vehicle marca OPEL, modal CORSA
1.2-S, de 2 portes, de color gris metal.litzat, desprovist de les corresponents plaques de matrícula.
La qual cosa es fa pública d'acord amb el que preveu l'article 615 del Codi Civil, ais efectes de lliurarlo a qui acrediti ésser el seu legitim propietari.
Girona, 2 de juny de 1989
•-'Alcalde
Joaquim Nadal Farreras
Diari de Girona, 1989-06-11, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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CRJ de Palafrugen
demanaques'aturíla
instal.!adó d'una
carpaaTAvinguda
del Mar
LP.
Palafrugell.— El grup municipal ' de Convergencia i Unió
(CiU) a l'Ajuntament de Palafrugell ha demanat a rAlcaldia
que suspengui les obres d'instal.lacio a l'Avinguda del Mar
(autovía de Calella) d'una carpa
que el seu promotor utilitza a
l'estiu com a bar musical, perqué «no té Ilicéncia d'obres».
CiU ha englobat aquesta proposta en la sol.licitud presentada divendres a l'Ajuntament
per la convocatoria d'un pie extraordinari, per tractar també la
revisió cadastral de la contribució territorial urbana. La petició
de CiU es basa en el fet que el
pía especial de l'Avinguda del
Mar no está elaborat definitivament, «i per tant no está
aprovat». Aixó implica, segons un regidor convergente
«que no se sap el que s'hi pot
instal.lar, ja que els terrenys
están qualificats com a zona
rústica».
Malgrat aquest fet, en ser
una obra provisional, CiU entén que es pbt demanar una
autorització a la comissió provincial d'urbanisme, perqué
provisionalment s'hi pugui instal.lar alguna activitat. El regidor convergent, Josep Esteba,
ha indicat, pero, que «la mateixa comissió provincial
d'urbanisme ho va denegar
l'any passat i l'Ajuntament,
passant-ne per sobre, ho va
autoritzar». Enguany s'ha tornat a demanar el vist-i-piau de
la comissió, que encara no ha
contestat, per la qual cosa CiU
entén que «fins que no es
pronuncri favorable o negativament no es pot fer cap tipus d'obra». El cap de l'oposició,
Josep Esteba, ha
assegurat també que hi ha hagut favoritisme, i que «l'equip
de govern beneficia segons
quins empresaris».
Per la seva part, el tinent
d'alcalde d'urbanisme de Palafrugell, Joan Llenas, va dir que
les obres, iniciades ais voltants
de Setmana Santa, están aturadas «perqué no teñen tots
els permisos». Tot i aixó, assenyalá que, «una vegada els
promotors tinguin tots els
permisos municipals, podran
tirar endavant». Llenas també
ha desmentit rotundament les
acusacions de CiU en relació
amb un possible favoritisme a
determinats empresaris.

SantFeliu
commemora els deu
anys d'ajuntaments
democrátics
RAFAEL ALBIOL/
corresponsal
Sant Feliu de Guíxols.— L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols,
Josep Vicente, va presidir ahir
a la tarda l'acte que es va celebrar a la població per commemorar els deu anys d'ajuntaments democrátics, i en el qual
també varen participar el cap
de l'oposició de CiU, Josep López de Lerma, i l'ex-regidor
Pere Pujol, que va presidir, el
1979, la mesa per a l'elecció del
primer alcalde guixolenc de la
nova etapa democrática. Josep
López de Lerma assenyalá que
els ajuntaments actuáis son
«una escola de democracia»,
mentre que Josep Vicente manifestá que «son l'alfa i l'omega de la democracia».

