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RIPOLL

OLOT

El PSC demana a l'equip
de govern que canviï les
pilones del poble

L'Ajuntament instal·larà 25
«lavabos» per a gossos
abans de iinal de mes
Dins la campanya < juny: el mes més natural»
CARLES CEREIJO

• L'Ajuntament d'Olot instal·larà en diferents punts de la ciutat
25 mòduls per a la recollida d'excrements d'ànimals —Kioscan—,
que funcionaran a final de mes. La iniciativa s'inclou en la campanya
municipal Juny: el mes més natural, que es va engegar ahir —Dia
Mundial del Medi Ambient—, i que s'allargarà tot el mes. Entre
altres actes, s'inaugurarà la zona fluvial del carrer Zamenhof.
Coincidint amb el Dia Mundial
del Medi Ambient, el regidor de
Medi Ambient de l'Ajuntament
d'Olot, Santi Vizern, va presentar
ahir la campanya, que es portarà
a terme durant tot aquest mes
i que inclou la celebració de jornades, la inauguració de diverses
zones verdes i la posada en funcionament de nous serveis mer
diambientals:
• Kioscan L'Ajuntament començarà en els propers dies la
instal·lació de 25 mòduls expenedors d'estris per a la recollida
d'excrements que estan destinats,
bàsicament, als gossos. Els mòduls, que entraran en servei abans
de final de mes, es distribuiran
a diferents punts de la ciutat i
es convertiran en la primera instal·lació d'aquest tipus que tindrà
la ciutat. La seva ubicació 'definitiva no està decidida en la majoria de casos, ja que el consistori
està pendent de les respostes de
les diferents associacions de veïns
que han estat consultades per decidir els millors emplaçaments. El
Kioscan consisteix en un peu metàl·lic, que suporta una bústia expenedora de recollidors per a re-

sidus, d'un sol ús —bosses de plàstic—. Un cop utilitzats, es podran
llençar a la paperera més propera.
El regidor de Medi Ambient, Santi Vizern, va explicar que l'Ajuntament no va descartar que, en
un futur, es puguin aplicar sancions econòmiques als propietaris
que deixin defecar el gossos a
la via pública. «Tenim molta pressió de la gent que no té gossos.
La nostra intenció, és fer complir
la normativa a partir dels consells
i la conscienciació ciutadana, però
aplicarem les ordenances si ho
considerem necessari», va dir.
• Noves zones verdes Demà, dissabte, s'inaugurarà la restaurada zona fluvial del carrer-Zamenhof, on s'han adequat uns
2.000 metres quadrats de terreny
per convertir-lo en zona d'esbarjo.
S'han instal·lat bancs al llarg del
recorregut, i també s'hi han instal·lat diversos nius d'ocells per
tal de repoblar la zona amb espècies autòctones. Vizern va avançar ahir que el consistori té la
intenció d'ampliar aquesta zona
construint un passeig entre els molins d'en Climent i de la Torre.
El condicionament de la zona

La nova zonafluvialdel carrer Zamenhof s'inaugurarà dissabte. Foto: C.C.
també inclourà la restauració dels
dos edificis. «La idea és recuperar
l'ambientació que tenien els molins quan funcionaven. Arreglarem les rescloses i les aspes dels
molins i els adequarem amb utensilis de l'època per fer una ambientació real de com era i com'
funcionaven», va explicar. El dia
14 també s'inaugurarà els jardins
de la plaça de Santa Magdalena
i, el dia 21, el baixador de la
ronda Somatent. Aquestes inauguracions inclouen visites a zones
verdes de la ciutat- per tal que
la ciutadania prengui consciència
de la necessitat que hi ha de conservar el medi natural i de les

obres fetes per l'equip de govern
municipal.
• Serveis a la deixalleria

La deixalleria municipal, ubicada
al polígon industrial Pla de Baix
n, posarà en marxa aquest mes
.un nou servei, que permetrà reciclar bateries de cotxes, dissolvents, teixits , pintures, plàstics,
PVC, pneumàtics i olis industrials.
El dia 28 d'aquest mes se celebrarà una jornada de portes
obertes a les instal·lacions. Vizern
també va anunciar que properament s'instal·larà un contenidor
perquè s'hi puguin dipositar les
runes procedents de petites obres.

Jornades sobre restauració de conques fluvials
SUSANNA ALSINA

H En el marc d'aquest ampli ventall d'activitats lligades a la temàtica mediambiental, l'Associació de Professionals dels Espais
Verds de Catalunya (APEVC) va
inaugurar ahir a la tarda a la Sala
Oberta del Museu Comarcal de
la Garrotxa la quarta edició del
seu congrés anual, que aquest any
s'ha centrat exclusivament en l'anàlisi de la restauració de conques
fluvials. En aquest context, i per
iniciar oficialment el simposi, l'APEVC va convidar l'experta suïssa
en bioenginyeria i diplomada en
paisatgisme Elgard Zhe, que davant d'un auditori de més de cent
persones va pronunciar una conferència sobre l'ús de la bioen-

Acabada la conferència inauginyeria en les tècniques de la
restauració fluvial. «Des de fa uns gural d'Elgard Zhe, el congrés
anys, les obres hidràuliques pròxi- va tractar d'altres sistemes aplicats
mes a la natura han tomat a gua- a la restauració fluvial, amb 'la
nyar importància enfront de la -intervenció de tècnics especialitprotecció tècnica contra les cres- zats com ara l'enginyera tècnica
cudes. Això significa una major agrícola de l'Ajuntament de Sant
utüització de la bioenginyeria o Cugat del Vallès, Manuela Mande l'ús de materials de construcció zanares; el responsable de Taller
vius a la riba, com llavors, plantes d'Enginyeries, Josep Lascurain; el
o comunitats vegetals, per acon- consultor ambiental Jordi Pietx,seguir els objectius tècnics, eco- l'enginyer agrícola Xavier .Argilògics, creatius i econòmics de-, mon o el biòleg Miquel Barceló.
sitjats», va explicar. Al llarg de La primera jornada es va cloure
la seva intervenció, Zhe va mos- amb una recepció de tots els contrar també, a través de la projecció gressistes a l'Ajuntament d'Olot,
de diverses diapositives, algunes a la qual va assistir l'alcaldessa,
experiències de recuperació flu- Isabel Brussosa,, i amb un sopar
vial amb tècniques de bioenginye- al restaurant La Perla, en el decurs
del qual es van lliurar els premis
ria aplicades a Suïssa.

que atorga anualment l'APEVC.
Avui, el congrés s'obrirà amb
una conferència del biòleg Francesc Giró entorn dels criteris ambientals en la restauració de medis
fluvials i continuarà amb una exposició de les experiències aplicades al tram final del riu Francolí
i de la riera de BuUidors. El seminari pròpiament dit es clourà
amb una taula rodona moderada
pel director de Landa, Juanjo
Martínez, i amb la presentació
de les conclusions del congrés.
.Això no obstant, en el marc de
la mateixa trobada, a la tarda es
portaran a terme dues visites guiades, una al volcà Croscat (Santa
Pau) i l'altra a la roureda monumental del Parc Nou d'Olot.

H El grup municipal del PSC, a
l'oposició de l'Ajuntament de Ripoll, va demanar a l'equip de govern de CiU- que canviï totes les
pilones del poble per altres que
estiguin homologades: «Les püones actuals són un perill per a
la mainada que passeja en cotxet
i suposen una discriminació per
-a les persones disminuïdes que
van amb cadira de rodes», va explicar la regidora socialista, Núria
Bonshoms, en l'últim ple. El tinent
d'alcalde, Bonaventura Martí, informa que hi ha un total de 233
pilones repartides pel poble per
evitar que els vehicles circulin sobre les voreres o que hi aparquin,
159 de les quals van ser instal·lades quan manaven els socialistes.
Martí va justificar la negativa de
canviar-les afirmant que en molt
pocs municipis sobrepassen els 80
centímetres reglamentaris i va
mostrar Catàlegs de fabricants en
què els models tampoc superen
aquesta alçada. «Vam consultar
responsables de Mifas i ens van
confirmar que no han rebut
queixes especials.» El PSC també
va denunciar el perill que suposaven les pilones que hi havia davant de la sortida del cinema Comtal. Segons Martí, això evita que
s'hi aparquin cotxes. «En cas d'una emergència val més que hi
hagi una pilona que no pas un
vehicle. .Això m'han confirmat responsables dels bombers», va concloure Bonaventura Martí. / J.C.

RIPOLL

ERC alerta que la bòbila
de cal Totxo està en estat
ruïnós
H A instàncies del grup municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya —a l'oposició—, l'Ajuntament de Ripoll demanarà als
propietaris de la bòbila de cal
Totxo que enderroquin aquesta
edificació, ja que està, segons la
regidora d'aquest grup, Anna Maria Faja, en estat de ruïna. Aquesta antiga bòbila està situada a
l'entrada al poble per la carretera
de Barcelona, i segons la regidora
republicana,' el solar què ocupa
està sempre ple de brutícia i presenta un lamentable estat de
deixadesa, a part del perill que
suposa la inestabilitat dels edificis.
«Al darrere de la fàbrica hi ha
un corriol molt utilitzat pels veïns
de la zona i també hi ha molta
mainada, que juga a l'àrea propera
a l'immoble. L'Ajuntament de Ripoll tirarà endavant la proposta
d'ERC, sempre que un informe
tècnic ho aconselli», segons va
confirmar el regidor d'Urbanisme,
Josep Grifell./J.C.
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DE DILLUNS A DIVENDRES:
6,!0'-7,00-8,00-9,00- .
10,00-11,30-13,30'-14,3016,00'-17,30-19,30
DISSABTES: 9,00-12,0017,30-19,30

DE DILLUNS A DIVENDRES:
7,0(W,00-9,00-11,00
ISjOO'-l 6,30-18,30
DISSABTES
DIUMENGES I FESTIUS:
8,05-11,05-16,30-18,30

DIUMENGES I FESTIUS:
9,00-17,30-19,30
Non)és amb
època escolar.
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