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Responsabilitzen VAjuntament de la situació «per no depurar bé les aigües»

Els vems denuncien nous abocaments
incontrolats al Fluvià al seu pas per Olot
FRANCESC RUBIÓ
Olot

Diversos veïns han denunciat que durant tota aquesta
setmana el riu Fluvià ha aparegut cobert de detergent en el
tram que va del pont de les
Tries fins a la Canya. Els veïns
havien advertit de la situació a
l'Ajxmtament d'Olot des de feia
alguns mesos, ja que, segons
han exposat, «aquests fets es
repeteixen molt sovint».
Els mateixos veïns reponsabilitzen dels fets l'Ajuntament,
ja que consideren que els orígens del problema es localitzen
a la xarxa del col·lector municipal, «que és insuficient per recollir l'aigua residual que prové
de diferents empreses».
Segons ells, «com que encara
no hi ha la depuradora de Godella, a les Preses, les aigües que
s\irten del col·lector sense depurar aboquen al riu i produeixen
aquests efectes contaminants». ••
Per les mateixes circumstàncies l'aigua fa mala olor, «ja que
abans que no hi hagués col·lectors bona part de l'aigua residual es filtrava al terra i no se
sentia. Amb el col·lector es canalitza la totalitat de l'aigua
residual que es produeix i per
això va a parar al riu».
Els veïns insisteixen que el
Consistori <cés el responsable

El riu Fluvià ha aparegut cobert de detergent, aquesta semana, des del pont de les Tries fins a la Canya.

per no tenir una xarxa de depuració correcta».
La presència de detergents i
productes contaminants al Fluvià durant aquests dies prové,
probablement, d'algunes diferents empreses que no tenen
sistemes de pre-depviració i aboquen directament al riu.
La presència de l'escuma al

riu trenca amb la línia pretesa
des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament, que des
de fa dos anys i mig, quan va ser
creada en l'organigrama municipal, va anunciar una acció
contundent per recuperar el riu
Fluvià com a element integrat
a la vida de la ciutat.
L'alcalde d'Olot, Pere Ma-

cias, va anunciar fa pocs dies
accions contundents contra les
empreses que aboquessin directament al riu Fluvià.
A més, el Consistori havia
sol·licitat a la Policia Municipal i al Departament de Medi
Ambient que s'investigués la
procedència dels abocaments
il·legals al riu.
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Venen places del
pàrquing que hi
hasòtarestacló
de bus d'Olot
DdeG

Olot.- L'empresa municipal Gestora Urbanística
Olotina (Guosa) ha anunciat
la venda de 13 de les 73 places de pàrquing que hi ha en
l'aparcament soterrani de
l'estació d'autobusos d'Olot.
Aquestes places, que es
venen al preu d'un milió
cent cinquanta mil pessetes,
serviran per acabar de pagar
el finançament de l'obra.
L'explotació del pàrquing
va a càrrec d'una empresa
vinculada amb el bar de l'estació d'autobusos, que paga
un lloguer anual a Guosa
per la concessió. Els responsables de l'empresa municipal consideren que amb la
venda de les tretze places
d'aparcament, el finançament de la construcció del
pàrquing soterrani estarà
completament resolt.
Per altra banda, Guosa
ha prioritzat les seves properes actuacions en la construcció d'habitatges i la rehabilitació del barri vell
d'Olot. En aquest sentit, la
primera fase consistirà en
l'enderrocament de diferents edificis a la plaça
Campdenmàs i el carrer Aigua. Aquesta actuació, inclosa en el pla integrat del
nucli antic, es farà el juliol, i
a l'hora de construir nous
habitates es realitzarà una
nova ordenació urbanística,
fomentant els espais oberts.

Adquireixi amb unes condicions
irrepetibles els Audi utilitzats
en les nostres exposicions.
Habiliten una piscina per a minusvàlids a Olot
El Rotary Club Garrotxa, en col·laboració
amb l'ONCE, Mifas i el Club Natació Olot, va
inaugurar ahir al migdia a Olot les noves instal·lacions destinades a persones incapacitades
físiques. Els nous equipaments, amb un pressupost de 4.450.000 pessetes, han estat dissenyats

per Joan Tresserras i comprenen vestidors amb
dutxes i labayos adequats a les necessitats de
persones que hagin d'utilitzeu- cadii-a de rodes. A
més, el Club Natació Olot ha eliminat les barreres arquitectòniques en una de les seves piscines
i s'hi ha col·locat un elevador per accedir-hi.

Trabajemos
por la justícia.
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Gaudeixi ara de l'Audi 100, el cotxe més
e q u i p a t del m e r c a t : a i r b a g - A B S climatitzador - direcció assistida - sistema
e x c l u s i u Ten - a l ç a v i d r e s e l è c t r i c s tancament centralitzat - pre-instal.lació de
ràdio amb vuit altaveus, etc^ amb un estalvi
de 5 0 0 . 0 0 0 PTA.
No deixi passar aquesta oportunitat.
Unitats limitades, només a:

Automóviles y
klll 11 hiki\/«KlHfi
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