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Cinc treballadors de l'empresa Picnet, de Cassà de la
Selva, van començar ahir les obres de neteja de la
cinglera basàltica de Castellfollit de la Roca. Durant
tres setmanes es treuran herbes i roques de la cingle-

ra, en una actuació pressupostada en set milions de
pessetes. Fa quinze dies, dos escaladors del Centre
Excursionista de Besalú van realitzar la mateixa
feina al pont romànic del municipi.

Picnet inicia la neteja d'herbes i roques
de la cinglera basàltica de Castellfollit
Els treballs, amb un pressupost de set milions, duraran unes tres setmanes
ESTAMS VAYREDA
Castellfolit de la Roca

Aquesta és la segona vegada
que l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca encarrega la neteja de la cinglera, en la qual
creixen contínuament heures i
altres herbes. Fa quatre anys,
la corporació va encarregar els
treballs a la secció d'espeleologia del Centre Excursionista
Olot, que a canvi va rebre una
subvenció d'un milió de pessetes per finançar part d'una expedició d'espeleologia a la regió
del Kukilkan, a Mèxic.
En aquesta ocasió l'actuació
s'ha encarregat a l'empresa especialitzada de Cassà de la Selva, Picnet, que entre d'altres
feines ha netejat la muralla de
Girona o un altre cingle de
Portbou. Durant tres setmanes
es preveu netejar uns cinc-cents
metres de la cinglera basàltica,
des d'una alçada màxima de
seixanta metres. Cada dia hi
treballaran tres persones, tot i
que l'equip està format per cinc
membres.
P e d r e s que c a u e n
L'actuació va dirigida sobretot a treure les herbes, especialment les heures i a fer caure les
pedres que no estan ben subjectades. Segons un dels treballadors, «csempre hi ha pedres que
cauen i és millor que les traiem
nosaltres, perquè així no hi ha
perill de res». Els tres treballadors realitzen la pràctica del
ràpel i han ubicat el seu campa-

El Consell i Mifas
fan una
campanya de
conscienciació
DdeG
Olot.- El Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Associació de Minusvàlids (Mifas) de Girona han projectat
dur a terme una campanya
de sensibilització i conscienciació sobre els obstacles que
dificulten la circulació dels
minusvàlids pels diferents
nuclis urbans. Aquesta campanya està pensada per ser
dirigida a tota la població de
la Garrotxa.
En un principi, la campanya se centrarà a les escoles
de la comarca. Per tal que els
centres docents de la Garrotxa puguin treballar aquesta
temàtica, estretament lligada a l'educació viària, el consell comarcal ha elaborat
una unitat de programació
que porta com a títol «Vull
créixer sense obstacles».

La Generalitat
subvenciona les
activitats juvenils
de la Garrotxa

Un dels escaladors de Picnet, ahir fent tasques de neteja de la cinglera de Castellfollit.

ment al mirador que hi ha damunt la cinglera. Aquesta empresa també realitza treballs de
pintura i rehabilitació d'edificis d'arreu de Catalunya.
Les obres de neteja estan
pressupostades en set milions
de pessetes, tot i que de moment
només se'n disposa de dos i mig,
gràcies a una subvenció del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L'alcalde
de Castellfollit de la Roca, Moisès Coromina, va explicar que

«si volem conservar aquesta
meravella hem de realitzar un
manteniment periòdic, tot i que
val diners, però si no ho fem
així, no es pot valorar del tot».
En un futur l'Ajuntament de
Castellfollit no descarta la possibilitat de signar nous convenis entre el Consistori, el Parc
Natural de la Zona Volcànica i
alguna associació d'excursionistes per finançar, a canvi dels
treballs de neteja de les columnes basàltiques, part dels pro-

jectes expedicionaris d'aquestes entitats.
La setmana passada es va
acabar a Besalú una actuació
semblant, però al pont romànic
del municipi. Durant set dies,
dos escaladors del Centre Excursionista de Besalú van treballar penjats al pont romànic
pei- treure les nombroses herbes que havien crescut entre les
pedres. Els dos escaladors van
acceptar fer-ho de m a n e r a
desinteressada.

Sant Aniol de Finestres.La Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer una
resolució del 21 de juny passat, per mitjà de la qual s'atorguen subvencions a immobles destinats a activitats
juvenils.
A la comarca de la Garrotxa es beneficiaran d'aquestes subvencions l'Ajuntament d'Olot, amb 500.000
pessetes, i el de Sant Aniol
de F i n e s t r e s , que rebrà
350.000 pessetes.
També hi ha subvencions
per a activitats juvenils i
promoció de l'associacionisme entre els joves, i per
aquest motiu rebran ajudes
diverses entitats d'Olot i
una de Sant Joan les Fonts.

L'actuació té un pressupost de 180 milions
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a les àrees de servei
de rautopista A-J.
des de Barcelona a la Jonquera
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El trobareu cada dia a les àrees de:
BELLATERRA
MONTCADA / BARCELONA
MONTCADA / SABADELL
MONTCADA / GIRONA
VALLÈS SUD
VALLÈS NORD
MAÇANET DE LA SELVA
L'EMPORDÀ / GIRONA
L'EMPORDÀ / BARCELONA
LA JONQUERA
iÍiari·-'de:^Siftóiri;Í

Ara, molt més!
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Inicien l'electrificació de
70 masies de la Garrotxa
E.VAYREDA
Olot

Aquest mes d'agost es començarà a aplicar el pla d'electrificació d'unes 70 masies de la
comarca de la Garrotxa, en una
actuació que s'integra dins un
programa de millora de les zones rurals més desafavorides.
La campanya, que està coordinada pel consell comarcal, té
un pressupost de 180 milions,
dels quals 154 són subvencionats, mentre que la quantitat

restant haurà de ser aportada
pels beneficiaris, que correspon
a una proporció del 25 per cent.
El projecte ha estat subvencionat per la CE, el Govern estatal
i la Generalitat.
L'electrificació es farà a través d'un sistema fotovoltaic individual i autònom per a cada
masia, que permet una instal.lació ràpida i a l'abast dels residents a les zones més aïllades.
De moment, totes les masies
consultades pel consell comarcal han acceptat la proposta.

Per anunciar-vos a les planes de motor, truqueu al telèfon

47 62 77

