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£1 ^rector general de Patrimoni diu que
Fascensor del lieó haurà de canviar de lloc
L'Ajuntament s'ha compromès a proposar a la Generalitat un emplaçament alternatiu
ANTONI DALMAU

H Girona.— El nou director general de Patrimoni Josep M. Huguet va afirmar ahir que
l'Ajuntament de Girona haurà de canviar «irremeiablement» de lloc el polèmic ascensor

de la plaça del Lleó. Després d'entrevistar-se
amb Joaquim Nadal, Huguet va declarar que
l'alcalde s'ha compromès a enviar a la Comissió
de Patrimoni una proposta per modificar l'emplaçament. Per la seva banda, Nadal va su-

bratllar que el canvi només es farà si Patrimoni
accepta les alternatives que plantegi l'Ajuntament. Segons Nadal, hi ha prou arguments
legals per denunciar la «interferència» de la
Comissió de Patrimoni i presentar un recurs.

Josep M. Huguet va aprofitar
ahir la seva primera visita oficial
a Girona per reunir-se amb Joaquim Nadal, amb qui va tractar,
entre altres qüestions, sobre el
contenciós de l'ascensor de la plaça del Lleó. En declaracions a
la premsa, el nou director general
va afirmar que hi ha el compromís
de l'Ajuntament d'enviar «tan
aviat com sigui possible» a la Co^J.-^**
missió de Patrimoni una proposta
per canviar de lloc l'ascensor. En
un to conciliador, Huguet va des,, t^^!ï*!fít#!w?'^
•,.- ï.··'v· .
—'»—
cartar que l'Ajuntament hagués
actuat amb «mala fe» instal·lant
l'ascensor al costat del baluard
sense haver demanat prèviament
l'autorització de la Comissió de
Patrimoni. «La llei de patrimoni
—^va dir— és relativament recent,
i a vegades no es compleix per
manca de costum i no pas per
mala fe.» Tot i això, Huguet va
subratllar: «Les lleis són per complir-les, i nosaltres la farem complir.» En aquest sentit, el director
general va assegurar que l'Ajuntament haurà de canviar «irreLa Generalitat vol que l'ascensor sigui traslladat lluny del baluard del Lleó. Foto: NÚRIA SANTIAGO.
meiablement» de lloc l'ascensor.
Després de reconèixer que la a l'Ajuntament: «Els diners hau- dal va afirmar que el canvi d'em- de presentar un recurs davant el
reparació del basament del ba- rien d'invertir-se a Girona, i tot plaçament es farà si Patrimoni conseller perquè tenim prou arluard serà «difícil», Huguet va des- plegat seria poc elegant.»
accepta alguna de les propostes guments legals per discutir la incartar la imposició d'una sanció
Per la seva banda, Joa(iuim Na- municipals. «Ens reservem el dret terferència de Patrimoni.»
POLÍTICA

Aproven la construcció
del primer itinerari per
a minusvàlids d'Olot
• Olot.— La comissió de govern
de l'Ajuntament d'Olot va aprovar
anit el projecte de construcció del
primer itinerari de la ciutat adaptat a minusvàlids, entre Ja plaça
Clara i el nou ajuntament, situat
al passeig Bisbe Guillamet. L'obra, amb un pressupost de poc
més de 3 milions, forma part de
la política de progressiva supressió
de barreres arquitectòniques que
porta a terme la corporació, amb
la col·laboració tècnica de l'organització MIFAS. En el projecte
es preveu tres actuacions diferents: la construcció d'una segona
rampa a la plaça Clara per possibilitar l'accés al sector central
del passeig de Barcelona; la construcció de sis guals a les voreres
perimetrals de la plaça per permetre l'accés des dels carrers que
hi conflueixen, i l'execució de tot
un seguit de guals més al llarg
de les voreres del recorregut fins
al nou ajuntament, a través del
carrers Pare Roca i Bolós i el
passeig Bisbe Guillamet. / S.A.

Condicionen onze
camins rurals de
Beguda i Sant Cosme
• Sant Joan les Fonts.— El Parc
Natural de la Zona Volcànica de
là Garrotxa ha començat un programa de condicionament d'onze
camins rurals del terme de Sant
Joan les Fonts, a Beguda i Sant
Cosme. Les vies que es milloraran,
seleccionades d'acord amb l'Ajuntament, són els camins de Palou,
de la Casa Nova i can Masias,
de can Devesa, de Rovirola, de
can Serra Escubós, de Pelegrí, de
Guardiola, de can Frigola, de BeUaire, de Santaló i la carretera
de Beguda. L'actuació ha d'estar
acabada abans de final d'any. / R.E.
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Trull fa efectiva la seva dimissió
com a regidor de Lloret emnig
dels aplaudiments del ple
L'alcalde li agraeix els dotze anys de gestió
'

JOSEP MARIA FLORES

• Lloret de Mar.—• El fins ahir
regidor d'Urbanisme de Lloret de
Mar, Josep Trull, va fer efectiva
la seva renúncia al càrrec en el
ple telebrat anit. Trull va abandonar la seva cadira en el ple
enmig d'elogis de l'alcalde, Josep
Sala, i de tots els grups municipals
i dels aplaudiments del públic.
Sala va reiterar públicament el
seu pesar per la decisió de Trull,
a qui va agrair, en nom del grup
socialista, els seus dotze anys de
gestió municipal. El regidor va
reiterar que les seves discrepàncies sobre el projecte del tren tant
amb els seus companys de govern
com amb la resta de grups municipals han motivat la seva dimissió. Davant del ple va llegir
la carta de renúncia que havia
presentat a l'alcalde el dia 28 del
mes passat —quatre dies després
que la Comissió d'Urbanisme de
Girona aprovés la reserva de terrenys per fer arribar el tren a
Lloret—, en la qual explicava les
raons de la seva decisió, una de
les quals és la no acceptació per
part de l'alcalde de la convocatòria d'un referèndum.
Visiblement emocionat va acomiadar-se de tot el ple amb una
simbòlica encaixada de mans amb
l'alcalde, que no va poder dissimular, però, el clima de certa
tibantor que existia entre tots dos.
Els grups de l'oposició, CiU
i el regidor del grup mixt Joan
Martí, van coincidir a lamentar

là marxa de Trull. «Em sembla
que vostè i jo, senyor TniU, hem
lluitat sempre pel matets: partit»,
va dir Joan Martí, fent riïferència
al fet que, segons ell, tots dos
han coincidit en els seus criteris
i posicions sobre diferents temes.
L'ex-regidor del PP també va demanar a Trull que el jjerdonés
si alguna vegada l'havia ofès. El
portaveu de CiU, Albert Batlle,
va destacar les qualitats de «treballador i honest» del regidor sortint. «Dóna exemple a tots els
que U vinguin al darrere», va dir.
En abandonar el ple. Trull, que
estava acompanyat per la seva dona, es va quedar entre el púbUc.
Josep Trull serà substituït pel
següent candidat de la llista socialista, Sebastiàn Romí;ro Guerrero, que serà nomenat tan bon
punt ho accepti la junta electoral.
Tot i això, les atribucions de Josep
Trull en matèria d'Urbanisme,
Governació i Medi Ambient, les
assumeix directament l'alcalde.
Amb la marxa de Trull, la històrica
regidora d'Ensenyament i Cultura, Luci Echegoyen, es consolida
com una de les persones fortes
del govern de Sala. Ho corrobora
el fet que, amb aquests canvis,
assimieix la primera tinència d'alcaldia, atribucions en matèria
d'Hüsenda i, a més, es converteix
en la portaveu del grup del PSC.
La resta de tinents d'alcalde són,
en aquest ordre, Arseni Gibert,
Manuel Soto, Miquel Villagrasa
i Ernest Pastor.

Aquesta temporada pots aconseguir
totalment gratis
la meitat del teu vestuari.
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T'abonarem l'import corresponent ala meitat de lateva compra,
si la darrera xifra
del sorteig de l'ONCE del dia que ens visitis,
coincideix amb el número que tu escullis lliurement del 0 al 9.
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* Les compres dels dissabtes aniran amb el sorteig del dilluns següent. Promoció vàlida fins al 17/12/94.

