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El Casal de la gent
gran de Lloret de
mar presenta
deficiències d'espai
D LLORET DE MAR- El Casal municigal de la gent gran de Lloret
de Mar necessita ampliar les seves instal·lacions per poder donar cabuda a les activitats que
s'hi organitzen. Aquesta és una
demanda que l'Ajuntament espera que estigui resolta el primer trimestre de l'any que ve,
quan es traslladaran algunes de
les activitats municipals (com
els plens o l'organització d'exposicions) a l'edifici del Sindicat, situat al carrer Sant Pere.
Actualment, el cens de Lloret compta amb dues mil cent
persones majors de seixantacinc anys, a les quals cal afegir
aquelles que ja disposen de la
jubilació laboral però que no
arriben a aquesta edat. Tots ells
tenen la possibilitat d'usar els
serveis que ofereix el Casal de
la gent gran, que també està
obert als turistes que arriben a
la població en viatges organitzats per l'Inserso.
Gran nombre d'usuaris

Tot plegat fa que les instal·lacions del casal siguin utilitzades per «una quantitat de gent
impressionant», segons va explicar la coordinadora de la llar.
Margarita Rodríguez. Aquesta
dona i l'assistent social, Teresa
Díaz, s'encarreguen de coordinar les iniciatives del casal i,
segons va explicar Rodríguez,
la tasca més complicada passa
per «organitzar els espais», J. C.

Una noia de 22 anys
d'Olot està molt greu
al Trueta després de
bolcar el seu cotxe
• OLOT- Dotze persones ferides,
una d'elles en estat molt greu,
és el balanç dels vuit accidents
de trànsit que van tenir lloc el
passat cap de setmana a diferents punts de les carreteres de
la Garrotxa. Dos d'eUs però, van
passar a la corba propera al cementiri de les Planes d'Hostoles, i altres dos a la pujada de La
Solfa, dins el nucli urbà d'Olot,
on molts vehicles patinaven a
causa d'un vessament de gasoil.
El primer dels accidents a la
Garrotxa, segons fonts de la
Creu Roja d'Olot, va ser el de
més gravetat. Montserrat Reixach Puigdemont, de 22 anys i
jy-eïna d'Olot, va resultar greument ferida la matinada de dissabte en bolcar el turisme que
conduïa ala carretera de la Pinya, dins el municipi de la VaU
d'en Bas. La noia conduïa cap
al voltant de-les dues un vehicle Opel Astra en el qual hi viatjava també el seu company, que
va resultar lleument ferit.
Per causes que es desconeixen
el cotxe va bolcar i la jove va
quedar atrapada entre la ferralla. Això va fer necessària la intervenció d'efectius dels bombers per rescatar-la del cotxe.
Montserrat Reixach va patir
un politraumatisme i va ser
traslladada urgentment amb
una ambulància equipada amb
una unitat de cures intensives
a l'hospital Josep Trueta de Girona. E.C.

HA A D Q U I R I T L'EDIFICI I ES C O M P R O M E T A RESTAURAR LA FAÇANA I LES V I V E N D E S

Una promotora rehabilitarà
la casa dels Nassos d'Olot
Els antics amos havien estat sancionats pel mal estat de l'immoble
ESTHER CARRERAS
OLOT

D La casa dels Nassos d'Olot, els
propietaris de la qual han estat sancionats diverses vegades per l'Ajuntament a causa del mal estat de
l'inmoble, passarà finalment a
mans privades i serà objecte d'una rehabilitació integral. Una empresa constructora ha iniciar els
tràmits per adquirir-la i endegar
ben aviat el projecte de reforma.
Coneguda també com l'edifici
Serra, la Casa dels Nassos, és un
exemple d'arquitectura racionalista i figura en el catàleg de Protecció del Patrimoni. Situada a la
cèntrica avinguda Onze de Setembre, el seu mal estat ha estat un
autèntic cavall de batalla per l'Ajuntament que ha instat constants
requeriments als propietaris per
a què l'arranjessin.
Els requeriments no només es
feien per criteris estètics sinó també pel perill de despreniment que
amenacen algunes parts de la façana. La corporació havia ordenat
als propietaris l'arrebossat i pintat
de la façana, i també que arranjessin i pintessin els elements dè
fiísteria i serralleria.
Tres multes als propietaris

Els amos però, mai no hi han
realitzat cap obra de rehabilitació
tot i la incoació d'un expedient administratiu i la imposició- des de
l'any 1996- de tres multes de gairebé dues-centes mil pessetes cadascuna.
Un acord per a la venda de l'inmoble entre els propietaris i una
empresa promotora posarà fi al
problema. La constructora s'ha

D El director general de l'Institut
Català de Serveis Socials (ICASS)
de la Generalitat, Víctor Bayarri,
ha enviat un escrit a l'alcalde de
Figueres, Joan Armangué, on
amenaça de sancionar l'Ajuntament si en el termini d'un mes no
s'ha resolt l'accessibilitat a la nova
escola d'adults de la capital altempordanesa, ubicada als antics
locals de la parròquia del Bon Pastor.
L'advertència de ITCASS es produeix després que Mifas Alt Empordà fes arribar a Bayarri les seves queixes pels problemes d'accessibilitat
de les
noves
dependències municipals. La carta consta en el registre d'entrada
del consistori figuerenc com que
va ser rebuda el,passat 6 de novembre, malgrat que dies enrere
el regidor d'Ensenyament, Joan
Balada, va assegurar, en declaracions a aquest diari, que no tenia coneixement de l'esmentada
carta. El mateix van afirmar, la
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• IC-EV ha demanat al Govern
de la Generalitat que en els
pressupostos de l'any vinent
s'hi inclogui una partida de 200
milions de pessetes destinada
a sanejar el pantà de Boadella. Segons IC-EV, «el dèficit
d'aigua a la comarca de l'Alt
Empordà passa, a banda de fomentar polítiques d'estalvi i racionalització en la despesa, per
un major aprofitament dels recursos existents».

L'AAVdeSantRoc
instal·la bancs a diversos
punts del barri

compromès a réalitzar-hi una restauració integral. Reformarà les
gairebé vint vivendes de l'inmoble
i rehabilitarà la façana.
Recuperació del patrimoni

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament olotí, Xavier Bassols,
va mostrar ahir la seva satisfacció per l'adquisició de l'inmoble
per part d'un promotora que ja ha
donat a conèixer el seu projecte a
la corporació.«Més endavant es
podran detalls de l'obra però ara
l'important és que la Casa dels Nassos serà rehabilitada de forma integral.».
«La restauració del'inmoble-va
afegir Bassols-complirà un doble
objectiu, recuperar patrimoni i
acabar amb un problema per un
costat, i ajudar a la rehabilitació
del nucli antic per altre». El regidor d'urbanisme va destacar la im-

portància que també tindrà l'obra
per la situació neuràlgica de l'edifici.Igualment va avançar queia
reforma interna preveu «dotar les
vivendes amb les condicions òptimes d'habitabilitat, no parlem de
pisos d'alt standing però sí d'un
confort i serveis que ara evidenment no tenen».
La rehabilitació de l'edifici Serra que es farà en deus fases, està
inclosa a més en el Pla Especial del
Nucli Antic. L'obra de millora rentarà la cara a una bona part de l'Avinguda Onze de Setembre en la
qual l'Ajuntament també té previst l'enderroc de quatre finques
en mal estat per procedir a la construcció de dos nous blocs de pisos. Ben aprop d'aquest sector, a
la Plaça Palau, la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge també
hi va fer uns enderrocs i enllestiex ara una nova construcció.

La Generalitat amenaça amb sancionai
Figueres pel mal a o ^ a l'escola d'adults
DdeG

Iniciativa demana una
inversió de 200 milions
per sanejar Boadella

OLOT

SERVEIS S O C I A L S D I U Q U E EL N O U CENTRE TE PITJOR A C C E S S I B I L I T A T Q U E L'ANTERIOR

I FIGUERES

L'ALT EMPORDÀ

setmana passada, fonts oficials de
l'Ajuntament.
En la carta de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials s'assegura que «la valoració tècnica
inicial indica que al fet que la nova
ubicació del centre no és accessible, cal afegir-hi que s'han empitjorat unes condicions d'accessibilitat que es donaven en la ubicació anterior». Fins al curs passat,
l'escola d'adults tenia com a seu
l'escola d'arts i oficis de la Fundació Clerch i Nicolau, al carrer
Nou de Figueres.
El director general de l'ICASS
recorda en la carta a Armangué
que «d'acord amb les competències que la normativa concedeix
al Consell de Promoció de l'Accessibilitat, un cop transcorregut
el termini d'un mes, en el cas que
no s'hagi resolt l'accessibilitat a
l'escola d'adults, el ConseU podrà
iniciar el procés sancionador corresponent». Segons Mifas, l'import màxim de la multa podria
ascendir a cinquanta milions de
pessetes.
Víctor Bayarri afegeix en el seu

Mifas Alt Empordà
assegura que la sanció
podria arribar als
cinquanta milions
de pessetes
escrit al consistori figuerenc que
el Consell de Promoció de l'Accessibilitat realitza, també, funcions d'assessorament, aspecte
que em permeto oferir-li, en el cas
que els serveis tècnics del seu municipi considerin necessària una
orientació respecte a la normativa en matèria d'accessibilitat».
Mifas ja va efectuar un acte de
protesta durant l'obertura del centre educatiu. El trasUat al Bon Pastor també va originar les queixes
dels alumnes, que el consideraven
massa allunyat del centre. L'Ajuntament va facilitar transport gratuït, que recentment s'ha anul·lat
pel poc ús que en feien els alumnes.

• L'Associació de Veïns del
barri de Sant Roc d'Olot realitzarà, durant l'any vinent,
diverses obres de millora com
la urbanització de la plaça Picasso i la instal·lació de bancs
a la zona de FIES Bosc de la
Coma i el carrer Villanueva
de Algaida. A més, també hi
ha programat canviar el terra del casal social del barri entre altres actuacions urbanístiques.

SANTA PAU

La població, finalista dels
premis Catalunya de
gestió i turisme
D La població de Santa Pau ha
quedat finalista en els premis
Catalunya Gestió Esport i Turisme en medi natural per la
seva promoció de diversos esports turístics relacionats amb
l'entorn del municipi com els
vols amb globus aerostàtics, els
itineraris amb bicicleta o les
passejades a cavall entre d'altres. Els altres finalistes són
l'Escola Catalana de Vela i el
grup Ràfting de Sort.

LA GARROTXA

La collita del blat de moro
s'acostarà a les
dotze mil tones
n La collita del blat de moro
a la comarca de la Garrotxa oscil·larà entre les 12.000 tones
segons les primeres previsions
ja que fins al moment tan sols
s'ha recollit el 60% de la collita. Aquesta xifra augura segons els experts, una bona collita encara que no se superarà
la de l'any passat quan la producció va ser totalment excepcional a causa de les condicions meteorològiques. En
l'exercici anterior es van sobrepassar les 15.000 tones de
blat de moro.

SANT FELIU DE PALLEROLS

La fira de Santa Llúcia
tindrà un tast gastronòmic
G La Fira de Santa Llúcia que
es farà el proper 13 de desembre inclourà un tast gastronòmic de plats i productes de la
Vall d'Hostoles elaborats pels
bars i fondes de la zona.

