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ELS JOVES INDEPENDENTISTES EL VAN CRITICAR DURAMENT I VAN ASSEGURAR QUE ELS PERSEGUIA PER SISTEMA

El regidor de Governació d^Olot titlla
de falses les acusacions de Maulets
Josep Rigall nega que l'Ajuntament no els concedeixi permisos per muntar parades
ESTHER CARRERAS
I OLOT

DEI regidor de governació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Rigall, ha
qualificat de «falses» les crítiques
de l'Assemblea de Maulets de la
Garrotxa que l'acusaven de perseguir el col·lectiu per sistema i de
sancionar-lo sense proves. En un
comunicat de rèplica a les acusacions de Maulets la regidoria diu
que « vol deixar clar que ni des d'aquesta àrea i encara menys el senyor Josep Rigall s'està en contra
del grup i de les tesis.»
L'Assemblea de Maulets de la
Garrotxa va manifestar que cada
vegada que vol muntar una parada d'informació i de venda de material a Olot se'ls nega per sistema.
Maulets assegurava que en els darreres Festes del Tura no se'ls va
donar un permís de muntatge i en

inauguren un refugi
a Torroella adaptat a
les persones amb
minusvalies
G TORROELLA DE MONTGRf- A q U C S t

matí està previst que se celebri
la inauguració del refugi de
muntanya de la casa de les dunes, situat a Torroella de Montgrí, que té com a principal característica que està adaptat als
minusvàlids físics i a persones
amb mobüitat limitada. Aquest
és el primer refugi d'aquestes
característiques que hi ha a l'Estat espanyol i ha comptat amb
la participació de l'associació
Mifas.
En un primer moment els
treballs van consistir en la neteja tant exterior com interior
del refugi que es trobava bastant malmès a causa del actes
vandàlics. La Fundació Roviralta va donar dos milions de
pessetes perquè es pogués adaptar la casa mentre que la companyia Enher va col.locar-hi un
transformador de Uum. L'any
passat els promotors de la recuperació de la casa de les dunes van rebre el premi Joventut
en reconeixement al projecte
que vaií dur a terme.
La Fundació Once també va
participar en el finançament
dels treballs amb una aportació
d'un müió de pessetes. Una altra entitat que també hi ha participat ha estat l'agrupament escolta Mare de Déu de Montserrat mentre que el Departament
de Medi Ambient i la conselleria d'Agricultura de la Generalitat van cedir la casa perquè
es pogués utilitzar com a refugi adaptat.
Precisament, la gestió de la
casa anirà a càrrec de Mifas i l'agrupament escolta. L'acte inaugural del refugi es farà avui amb
la presència de Jordi Peix, director general de Medi Ambient, l'alcalde de Torroella, Josep Ferrer i el president de Mifas, Pere Tubert. odec

canvi sí es va atorgar a altres entitats. Rigall però, ho contradiu
afirmant que «en tot moment se'ls
ha concedit permisos que han
sol·licitat per instal·lar parades, exceptuant per l'última festa major
que no es va concedir llicència a
ningú».« Les parades que els Maulets asseguren que hi havia instal.laldes -afegeix Josep Rigall- se'ls
va requerir que desmuntessin, ja
que eren il.legals».
Respecte a les ordenances

En la seva rèplica als joves independentistes, la regidoria de Governació d'Olot diu que ha obligat
el col.lectiu a retirar els adhesius
enganxats en els senyals de trànsit o bé a pagar una multa de cincuanta mil pessetes perquè l'Ajuntament està facultat per sancionar «qualsevol tipus d'acció que
vagi contra les ordenances muni-

Josep Rigall.

cipals». Recorda també que els sancionats «tenen tot el dret a pre-

sentar els recursos que es creguin
convenients». Aquests recursos,
afegeix, s'accepten o es desestimen
segons les proves presentades.
La polèmica que ha enfi-ontat Els
Maulets amb la regidoria de seguretat ciutadana de l'Ajuntament
olotí es va desencadenar arran de
l'expedient sancionador per embrutir la via pública que la corporació va obrir al col.lectiu i on
els ordenava que els retiressin els
adhesius enganxats a senyals de
trànsit.
La regidoria sosté que efectius
de la Policia Local van enxampar
infragantiun membre del col.lectiu enganxant adhesius, motiu pel
qual els va advertir que en cas de
reincidència se'ls imposaria un expedient. Els Maulets per la seva
part negen ser els autors de l'enganxada perquè diuen que es limiten a vendre els adhesius.

CIU I ERC ESPEREN LES AL·LEGACIONS AL NOU PROJECTE QUE DEFENSA UPM

Lautor de rantic projecte de
façanes de Torroella qualifica
de garrepa l'equip de govern
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Projecte polèmic Aquesta és la façana que proposen CiU i ERC en lloc de la que vol executar l'equip de govern.
A.M.R.
TORROELLA DE MONTGRÍ

D Els grups municipals de CiU i
ERC de Torroella, a l'oposició, esperen la resposta a les al·legacions
que van presentar al projecte de
façanes de l'Ajuntament proposat per l'equip de govern (UPM),
que ha quedat aturat fins que hi
hagi un acotd unànim, segons va
decidir el ple municipal.
CiU i ERC creuen que cal salvar,
com a mínim, l'arc situat al principi de la façana del carrer Primitiu Artigas ja que no els sembla
adequada la intervenció que proposa el projecte de l'arquitecte Jor-

di Azorín, de substituir l'arc per tigas i segons CiU i ERC «té uns
col·locar-hi en el seu lloc un pilar efectes dinamitzadors molt supede ferro i unes vidrieres tèrmiques. riors al projecte que de forma iniEls grups de l'oposició també cial ja ha aprovat l'Ajuntament» i
han criticat el retard de les obres a més permetria tenir una única
de reforma de l'interior de l'A- plaça al centre del poble.
juntament, que havien de finalitPer l'exarquitecte municipal,
zar el mes de maig.
«l'excusa que dóna l'equip de goEl projecte que defensen CiU i vern per no executar el projecte de
ERC és el que va elaborar l'exar- l'any 1948 és la manca d'espais per
quitecte municipal Joan Baca l'any als serveis municipals». Baca, però,
1948 i que ha estat defensat per tots assegura que «aquesta argumenels equips de govern des d'ales- tació és un artUugi i una fal·làcia
hores però no ha estat executat per que emmascara la gasiveria mumanca de recursos econòmics. nicipal de l'actual equip de govern
Aquest projecte preveu la conne- en no voler cedir un espai públic
xió de la plaça de la Vila i la plaça i alhora pal·lesa la inexistència d'un
del Peix a través d'aquesta façana yertader organigrama de tots els
porticada del carrer Primitiu Ar- serveis municipals».
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BARCEL0NA.-E1 grup socialista
presentarà una moció al Parlament que destaca la necessitat de potenciar els ferrocarrils
a Catalunya.
La moció demana que es redacti i aprovi en menys d'un any
un pla de ferrocarrils que prevegi estendre els Ferrocarrils de
la Generalitat. També vol que
es potenciïn els enllaços entre
trens i autobusos i que s'aprovi un pla de millora de les prestacions dels ferrocarrils que depenen del Miiústeri de Foment.
Finalment, el grup socialista demana inversions en la línia Barcelona-Puigcerdà-Tolosa (doble via fins a Vic, renovació del tram Ripoll-Puigcerdà,
entre d'altres). Els socialistes
consideren que «les infraestructures de transport són fonamentals per al reequihbri del
país», però afegeix que, en canvi, «tot el sistema de transport
gravita sobre la xarxa viària i
que, a mitjà termini, porta a un
progressiu col·lapse i a un impacte ecològic insosteiúble». Per
això, el grup sociaUsta defensa,
com a alternativa, el ferrocarril,
tal com fan altres països d'Europa «amb visió de futur».
Igualment, assenyalen que els
transport viari i el ferroviari «no
són antagònics sinó complementaris», i que cal que «s'integrin i interrelacionin per facilitar la mobilitat de tots els
ciutadans».A.T.

Calonge demana al
Govern que es
reformi la llei de les
hisendes locals
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El PSC presenta una
moció per debatre
la potenciació
dels ferrocarrils

CALONGE- L'Ajuntament de Calonge demanarà al Govern espanyol que reformi la llei que
regula les hisendes locals perquè considera que les «ha deixat en una situació d'estacament». L'alcalde de Calonge,
Josep Rosselló, creu que els últims cinc anys la Participació
en els Impostos de l'Estat (PIE)
«s'ha caracteritzat per la insuficiència i manca d'equitat en
els seus criteris de repartiment»
i demana que això canviï de cara
al nou quinquenni que comença l'any vinent.
Per això proposa que sigui
el Parlament de Cataluna qui
estableixi els criteris de distribució de la PIE entre els ens locals i que sigui la GeneraUtatde Catalunya l'encarregada de
gestionar-la.
En la iniciativa, aprovada per
unanimitat amb els vots a favor
de tots els grups polítics al darrer ple celebrat per l'Ajuntament de Calonge, asseguren que
«cal que els ajuntaments participin en un 15 per cent del
tram estatal de l'ÏRPF en un 5
per cent de ITVA».
A més, proposa configurar
un sistema específic de finançament per a les ciutats de
Madrid i Barcelona «de tal manera que el seu finançament no
repercuteixi en el de la resta de
municipis», segons consta a l'acord municipal adoptat pel ple
de Calonge, ÀGATA LORENTE.

