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Laicalde d'Esponellà, el convidat de pedra

Per molts anys,
bisbe Jaume!

L'alcalde d'Esponellà, Joan Farrés, es va quedar de pedra precisament per no estar convidat a la presentació
de les I Jornades Gastronòmiques Banyoles-Pla de l'Estany, organitzades per l'Ajuntament de Banyoles. El sopar de presentació es va fer al restaurant Can Roca d'Esponellà però l'alcalde del poble no se n'hauria assabentat si no fos que per casualitat va entrar a l'establiment (Esponellà és petit i hi ha pocs llocs per entrar)
just a l'hora de l'inici de l'acte. El regidor de Turisme de Banyoles, Pere Lladó, va arreglar-ho dient-li cordialment «si vols, queda't» però Farrés va excusar-se explicant que portava la roba de la feina.

í^'^~^'1 vui es compleixen vintW * V^ i-cinc anys de la consaé£^
gració episcopal de
Monsenyor Jaume Camprodon
i Rovira. Nat a Sant Feliu de Torelló, bisbat de Vic, fou elegit bisbe de Girona pel Papa Pau VI, a
l'edat de 47 anys.
Els qui aleshores érem seminaristes el vèiem sobretot un capellà de mitjana edat, amb l'experiència pastoral del qui ha exercit, primer de vicari i després de
rector. Vèiem en ell un representant dels aires renovadors iniciats pel Vaticà II. Després poguérem comprovar que el bisbe
Jaume és també un home del
país, senzill i dialogant -però de
conviccions enèrgiques-, de fe
profunda, de vida austera i poc
amic de faramalles; un bisbe que
parla bé i escriu encara millor,
perquè ho fa d'una manera planera i entenedora.
En recordo, com si fos avui,
la primera presentació pública.
No fou pas a Girona, en la litúrgia, la consagració, sinó a Castelló d'Empúries, en els fune-

Anxoves, embotits,
vins í víagra
per als psiquiatres
m Platja d'Aro és, des d'ahir, la
seu d'un congrés de psiquiatria
que reuneix dos mil experts
procedents de tot l'Estat espanyol. Però encara que es tracti d'un congrés de psiquiatria,
en els estands que es poden veure a Platja d'Aro també hi ha estands dedicats a altres òrgans
del cos que no són, precisament,
el cervell. Per exemple, és força
espectacular la parada que hi
ha instal·lat el fabricant de la
píndola Viagra, així com l'apartat on s'ofereixen productos regionales, entre els quals
hi ha anxoves de Palamós, vins
de Peralada o embotits de la Garrotxa.

Els seminaristes vèiem
en ell un representant
dels aires renovadors

Avançar amb qui?
D Continuant amb el congrés
de Platja d'Aro, i amb els estands que s'hi han instal·lat, el
fet que siguin productes de tractament psiquiàtric i, per tant,
D GIRONA- Els conductors que ahir, cap a dos quarts veien al peu de la carretera les espectaculars flaper a un públic especialitzat,
de quatre de la tarda, circulaven en direcció a mes d'un foc. Tot sembla indicar que les flames
pot fer que alguns dels eslògans
Girona per l'autopista quedaven sorpresos quan, procedien d'un camp de conreu, perquè al lloc
utilitzats siguin mal entesos per
poc abans d'arribar a la sortida de Girona sud. dels fets no hi havia cap dotació dels Bombers.
la gent corrent. És el cas d'una
casa que anuncia un fàrmac
contra l'esquizofrènia. Però el nota perquè si bé els antics accep- Mossos d'Esquadra acostumaven Els periodistes dels
lema que usen és: «Avancem taven targetes de crèdit -només a instal·lar-se amb el radar per poamb l'esquizofrènia».
d'una entitat concreta- els actuals sar multes perquè, tot i aquesta Estats Units debaten
no ho fan tot i estar anunciat als limitació, molts conductors hi cir- el «cas Lewinsky»
mateixos parquímetres.
culaven més de pressa. Carreteres
Els nous
ha atès la petició de l'Ajuntament D La premsa dels Estats Units va
de les Planes i ara entén que no ca- utilitzar fonts legítimes en les priparquímetres no
Què passarà amb les
lia aquesta limitació de velocitat mícies sobre «l'escàndol Lewinsaccepten targetes
multes que no s'havien (es prohibia circular a més de 70 ky», però en ocasions també va
Km/h i ara es permetrà circular contaminar les notícies.amb esfins a 90 Km/h). La pregunta és peculacions, segons un comitè
D Giropark, l'empresa que ex- de posar a les Planes?
òbvia: què passarà amb els diners professional. El comitè, al centrar
plota els parquímetres de Girona, ha canviat fa unes set- • La direcció general de Carrete- pagats per les multes imposades ri que la Casa Blanca, sosté que «la
manes els aparells alà carrers del res de la Generalitat ha retirat la en aquest punt a causa d'una li- major part de la cobertura inicial
centre de la ciutat. La substi- limitació de velocitat que hi ha- mitació de velocitat que ara es con- es va fer sense publicar rumors ni
tució hauria de suposar una mi- via en un revolt de les Planes sidera injustificada? Tot fa pensar falsedats», tot i que després es van
cometre incorreccions.
llora però, de moment, no es d'Hostoles, un punt en el qual els que ben res.

Foc al peu de Tautopísta
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El Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrat el 2 d'octubre de 1998, va prendre, enti:e d'altres, el següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la divisió de la Unitat
d'Actuació 111 en dues. La part més gran, que limita a l'est amb el C/ Miró i a l'oest amb el C/ Closa
d'en Uop, que continuaria portant el núm. 111. La part
més petita, formada per la finca que limita a l'oest
amb el c/ Miró i a l'est amb el c/ Ribera, quedaria com
a Unitat d'Actuació núm. 112, de conformitat amb el
que estableixen els arts. 153 a 155 i el 38 del Reglament de Gestió Urbanística i sotmetre l'esmematacord
a informació pública mitjançant edicte al BOP i en
un dels diaris de major difusió de la província, per
un termini de vint diesv
SEGON.- Notificar personalment als propietaris de
l'actual Unitat d'Actuació 111 per tal que en el mateix
termini de vint dies puguin formular les reclamacions
i observacions que estimin pertinents en defensa dels
seus drets.
L'Escala, 6 d'octubre de 1938
L'ALCALDE. JosepM.
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rals per mossèn Joan Alsina. Era
ja bisbe in pectore, anava vestit
de dergymann -com després ha
anat sempre-, cosa que en aquells
moments no era corrent en un
bisbe, i presidí el dol, amb la família. Avui, però, volem recordar d'una manera especial l'emotivitat d'aquella consagració
episcopal -diumenge el senyor
Mirambell n'oferia detalls-; la
curta processó des del Palau Episcopal -avui Museu d'Art- la impressió de veure plena l'augusta
catedral que aquell dia es féu petita, la plenitud dels cants litúrgics, la benvinguda que li donà
el nunci -l'enyorat Luigi Dadaglio- i les primeres paraules del
nou bisbe, plenes d'esperança
evangèlica, com corresponen a
un pastor que escoUí com a lema
apostòlic: «Surrexit Dominus» El Senyor ha ressuscitat!

SuinartiSolà

El Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrat el 2
d'octubrede 1998, va prendre, entred'attres.el següent acord:
PRIMER.- Atorgar l'aprovació definitiva al Projecte de Reparcel.lació de la Unitat d'Actuació núm. 107del PGQU de l'Escala vigent i del Pla Especial d'Empúries, situada al paratge
de Sota la Costa, d'Empúries, redactat pel Servei Tècnic Municipal, de conformitat amb l'article 143,3 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12de juliol i 11Q i següents del Reglament de Gestió Urbanística.
SEGON.- Publicar l'esmentat acord al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a un dels diaris de difusió local, í al mateix temps notificar-lo personalment als propietaris afectats.
TIRCER.- Trametre el present acord, junt amb un exemplar
complet de l'expedient administratiu seguit i del projecte, a la
Comissió d'Urbanisme de Girona pel seu assabentat
(UIART.-Oesestímarral-legació presentada pels germans Srs.
Palau Sureda ja que la mateixa no versa sobre la reparcel.lació, sinó que demana un canvi de zonificacJó. el i^ual no és
objecte-del present projecte de reparcel.lació.
CINQUÈ.- Facaltar al Sr. alcalde per tal que, un cop sigui ferma en via administrativa la present aprovació definitiva, precedeixi a la seva formalització i inscripció en els termes previstos per l'ait 113 del Reglament de Gestió Urbanística.
L'Escala. 6d'octubre de 1998
L'ALCALDE. JosepM. GumartíSolà
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El Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrat el 2 d'octubre de 1998, va prendre, entre d'altres, el següent acord:
PRIMER.- Atorgar l'aprovació inicial al projecte de
Pla Parcial del SUP It amb destí industrial, del paratge dels Recs, de l'Escala, a l'empara de l'art. 127
del Reglament de Planejament Urbanístic.
SEGON.- Sotmetre el present acord al tràmit d'Informació Pública pel termini de vint dies, a comptar
de l'endemà de la publicació del corresponent Edicte al BOP de Girona i a un dels diaris de major audiència, als efectes del que disposa l'article 128 del
Reglament de Planejament Urbanístic, així mateix, i
en compliment de l'art. 2.b de la Llei 3/1984 de Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de
Catalunya, caldrà demanar informe sobre aquest
expedient al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat.
L'Escala. 6 d'octubre de 1998
VALCALDE. Josep M. GuinartiSolà

