PUNT I SEGUIT
L'Audiència de
Girona ratifica el
desnonament d'un
veí d'Hortmoier

EL PUNT / Diumenge, 11 de novembre de 1990

Quatre mútues
signen amb els
metges l'au^nent de
preu de les visites

PATRIMONI

FIDEL BALES

• Girona.— Una sentència de
l'Audiència de Girona ratifica el
desnonament de Martirià Conde
de la masia de Cabeces a la Vall
d'Hortmoier, que havia estat acordat pel jutjat de primera instància
i instrucció número 2 d'Olot. La
sentència desestima l'al·legació
presentada pel masover de la finca, que explicava que amb els treballs que hi ha realitzat durant els
anys que hi fa que hi viu ha contribuït a la millora de la finca.
Segons Sebastià Salellas, l'advocat de Martirià Conde, la sentència de l'Audiència de Girona ratifica el desnonament per la condició de precari que Conde tenia
a la, masia de Cabeces. Segons
Salellas, però, el desnonament es
pot considerar inconstitucional si
la companya de Conde i els seus
fills també han d'abandonar la
masia. L'advocat va manifestar
que amb aquesta sentència «no
queda el tema del tot resolt». Per
a l'advocat, la mateixa sentència
obre unes noves vies d'actuació
per continuar mantenint l'oposició
al desnonament.
La demanda de desnonament
que l'empresa Ormoier SA va presentar anava dirigida únicament a
Martirià Conde i no feia referència a la seva família. Segons SaleUes, aquesta circumstància motiva
una situació d'indefensió dels
familiars de Conde, que es veuen
afectats per la sentència i no han
estat demandats. Davant aquesta
situació, l'advocat va dir que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

Invertiran 500
milions en quatre
CAP més ales
comarques gironines
M.C

• Girona.— La Generalitat destinarà, a partir de l'any que ve,
quasi 500 milions de pessetes per
a la construcció de quatre Centres
d'Assistència Primària (CAP) a les
comarques gironines. Dos d'aquests centres es construiran a
Girona i els altres dos, a Sils i
Besalú. L'import de les obres de
construcció del CAP Santa Clara
de Girona està fixat en 124.514.805
pessetes, el de Girona 4 en
120.673.611 pessetes, el del centre
de Sils en 125.934.589 pessetes, i
el de Besalú en 122.940.632 pessetes. «Aquesta inversió és molt
important, ja que els CAP són elements fonamentals, juntament
amb els consultoris municipals, per
constituir àrees bàsiques de salut»,
va indicar el delegat de Sanitat a
Girona, Pompeu Pascual. La proposta de la creació d'aquests centres es va fer des de l'àrea de gestió
de r i c s a Girona. La Generalitat
invertirà també 172 milions per a
la construcció i condicionament de
consultoris municipals a les comarques gironines, per atendre la
sol·licitud de cinquanta-nou ajuntaments.
Les inversions en matèria sanitària que es realitzaran per tot
Catalunya entre 1990 i 1993 seran
de 9.231,5 milions de pessetes. A
més dels quatre de les comarques
gironines, es construiran Centres
d'Atenció Primària a Mataró,
Manlleu, Granollers, Badalona,
Hospitalet del Llobregat, Tona, El
Prat, Santa Coloma de Gramenet,
Sallent i Riudoms. Altres inversions es destinaran a la construcció
de l'Hospital de Vilafranca del
Penedès, la remodelació de l'Hospital Arnau de Vilanova, obres
d'ampliació de l'Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa i l'adquisició
d'equips informàtics per a hospitals de Barcelona i Tarragona.

MÒNICA CABRUJA

Un aspecte de la demolició de Palau Berenguer, amb una de les parts que ha quedat afectada. Foto: Tomàs Casademunt.

Destrueixen un forjat del Palau
Berenguer que s'havia de conservar
L'Ajuntament de Girona atura l'enderroc i obre un expedient
PEPABOUIS

• Girona.— L'Ajuntament de Girona ha obert un
expedient per mfracció urbanística a l'empresa Bandirma SA, propietària del Palau Berenguer, perquè
les obres d'enderroc que s'hi realitzen han fet malbé
un dels forjats que s'havien de conservar, segons el
L'Ajuntament va detectar fa
aproximadament una setmana,
segons va explicar ahir a aquest
rotatiu l'alcalde, Joaquim Nadal,
que els treballs de les màquines
que realitzen l'enderroc del Palau
Berenguer amenaçaven la integritat de l'alberg-residència per a la
joventut, recentment inaugurat,
situat al carrer dels Ciutadans, al
costat del palau. A conseqüència
de la inspecció dels serveis tècnics
municipals, es va detectar també
que les obres havien afectat un
dels tres forjats del primer pis, que
figuraven, entre altres, com a elements a conservar en el projecte
presentat prèviament a la concessió del permís municipal.
Degut a aquestes irregularitats,
l'Ajuntament ha obert un expedient per esbrinar si hi ha hagut
infi"acció urbanística i si hi ha responsabilitat de l'empresa. L'expedient l'instrueix l'àrea de Planificació Urbanística. Joaquim Nadal
va explicar que, dels tres forjats,
s'ha malmès el central, i que de
les pintures del sostre, se'n podrà

projecte presentat per obtenir la llicència municipal.
L'empresa haurà de presentar, com a compensació,
un nou projecte en què s'haurà de preveure la protecció d'altres elements que no figuraven en l'inicial.
En l'actuaUtat, la demolició està aturada i només
es treballa en la retirada de les runes.

conservar un 50 per cent.
Simultàniament a la tramitació
de l'expedient, l'alcalde va decretar la paraUtzació de les obres
d'enderroc i va iniciar contactes
amb els tècnics de Bandirma SA
per concretar la manera més acurada possible per continuar els treballs. A més, va negociar que, com
a compensació pel forjat que ha
caigut, es conservin altres elements que no figuraven com a
protegits en el projecte inicial.
L'empresa està elaborant ara un
nou projecte adaptat, en què
s'haurà de preveure la conservació
de la paret de l'edifici que dóna
al carrer Ferreries Velles, i la façana del carrer Minali, a més dels
elements de decoració modernistes que hi ha als baixos del palau,
que fins ara estaven ocupats per
un establiment de perruqueria, i
la reconstrucció d'uns dibuixos
d'una de les dependències interiors de l'immoble.
El nou projecte es tramitarà a
la Comissió de Patrimoni Històric
del Departament de Cultura de la

Generalitat perquè li doni el
vist-i-plau. A més, l'Ajuntament
ha animciat que realitzarà un
seguiment exhaustiu de l'execució
del nou projecte per evitar nous
incidents. De moment, les obres
de demolició continuen aturades
fins a la tramitació del nou projecte, i només es realitzen treballs
de retirada de les runes.
La demolició del Palau Berenguer va iniciar-se el mes d'agost
passat, i aleshores ja es va anunciar que les obres serien molt delicades i complexes degut a la quantitat d'elements a conservar i al
mal estat de l'edifici, que va obhgar l'empresa a posar una cura
especial en l'apuntalament de la
façana principal, que dóna al
carrer dels Ciutadans. Dolors
Coma, directiu de Bandirma SA,
va explicar aquest estiu que no hi
ha cap data fixada per a l'acabament dels treballs. El pressupost
de la demolició, que va establir-se
inicialment en uns nou milions de
pessetes, ara podria veure's incrementat considerablement.

URBANISME

Pocs plans urbanístics compleixen la
noimativa de barreres arquitectòniques
Segons va constatar-se en el curs que fa el Col·legi d'Arquitectes
NÚRIA ASTORCH

• Girona.— La majoria dels
plans urbanístics d'àmbit municipal elaborats o reformats de 1984
ençà no compleixen el decret
sobre eliminació de barreres
arquitectòniques, segons va afirmar l'arquitecte Jesús Alonso
durant la seva intervenció en el
curs organitzat per la Demarcació
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona i MIFAS sobre la
supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i del transport. Alonso va explicar que el
decret 100, del 10 d'abril de 1984,
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estableix els criteris que han de ment. L'arquitecte va explicar que
seguir-se a l'hora de confeccionar el Govern de la Generalitat pretén
els Plans Generals d'Ordenació convertir en llei el decret 100, «i
Urbana i Normes Sudsidiàries, en en dotar-la de capacitat sancionala construcció de nova planta d'e- dora obligarà els consistoris a vetdificis públics o privats, així com llar més pel seu compHment».
en la xarxa de transports per
L'advocat Ricard Valls, que
fer-los accessibles a les persones també va intervenir en el curs, va
de mobilitat reduïda.
pronunciar-se a favor de sancionar
Va subratllar que des del 1984 els ajuntaments que no el com«és de compliment obligat» per als pleixen, però va preguntar-se quiajuntaments, però va puntualitzar na institució assumiria aquesta
que el decret afectava els plans responsabilitat, «quan això és
urbanístics que en el moment pecata minuta en comparació amb
d'entrar en vigor la normativa' els bàrbars projectes urbanístics
haguessin estat aprovats inicial- que es permeten desenvolupar».

• Girona.— El Col·legi de Metges de Girona ha presentat un
document a les mútues en què
demana, entre d'altres coses,
l'augment dels hononaris de les
visites mèdiques a 1.500 pessetes
a partir de gener, a més de la creació d'una comissió paritària per
negociar amb cadascuna de les
companyies. Igualatòria, Catalònia i el Montepío de Xofers van
signar dijous el document en la
reunió que van mantenir amb el
Col·legi. La Gerundense i la Famihar Gerundense van indicar que
ho considerarien, tot i que divendres la Gerundense ja va signar
el protocol. Previasa i Fiact, que
són filials de mútues de Barcelona, esperaran la resposta de la seu
central per decidir si signen el
document. L'única entitat mutual
que no va assistir a la reunió va
ser Asisa, a causa d'altres compromisos que ja va comunicar amb
antelació a la reunió.
La comissió sol·licitada pels
metges estaria encarregada d'establir honoraris mínims progressius
que s'anirien pactant, i estudiaria
fixar el mateix preu i nom per a
tots els actes mèdics, quirúrgics i
diagnòstics que es realitzessin.
Una altra de les sol·licituds serà
la d'establir un sistema de pagament a través del Col·legi, com a
mesura de control. El Col·legi
també proposa tramitar denúncies
que es puguin produir • entre els
metges, pacients i mútues.

Francesc Montalbàn
serà el cap de Uista
d'IC a Salt
• Salt.— Francesc Montalbàn ha
estat ratificat per l'assemblea local
d'Iniciativa per Catalunya de Salt
com a candidat per les pròximes
eleccions municipals. Montalbàn,
conegut per la seva tasca com a
sindicalista, ocupa el càrrec de
regidor des de l'any 1987 i és l'únic representant d'aquesta formació política en el consistori saltenc. El líder comunista ha declarat que afrontarà el repte electoral
amb ganes i amb el desig de millorar els resultats passats. Segons
diu, no li preocupa el que facin
els seus adversaris polítics i pensa
que si el PSC es decideix a presentar Xavier Corominas, aquest
serà un rival «assequible». Iniciativa per Catalunya està treballant
actualment per definir els equips
de treball que concretaran el programa electoral i les àrees d'actuació. / J.s.

Ajornada la protesta
contra el peatge a
Tautovia del Maresme
• Calella.— La Plataforma Unitària contrària a la instal·lació de
peatge a l'autovia del Maresme ha
ajornat l'acte de protesta contra
la privatització de la variant de la
carretera N-II, previst per avui,
fins diumenge que ve, dia 18. Al
mateix temps, els organitzadors
han modificat l'acte, que estava
previst que consistís en la celebració d'un festa popular al mig de
la carretera N-II, al terme municipal de Calella. L'acte que se
celebrarà diumenge vinent serà
una festa reivindicativa de la gratuïtat de l'autovia, però no es
tallarà la circulació a la carretera
N-II, per evitar conflictes amb la
Policia. D'altra banda, el conseller
d'Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Molins, va anunciar
ahir que el Govern català utilitzarà «tots els mecanismes jurídics
i legals» per evitar que el MOPU
mantingui el projecte d'autovia de
peatge al Maresme. / S.G.

