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L'ILLA DE PASQUA VA DEMANAR
1AR COL·LOCAR L'ESTATUA EN UN LLOC AMB MENYS TRÀNSIT PE
PERQUÈ «S'ESTRESSA»

L'Ajuntament
ment d'Olot proposa
propos portar
l'entradadel
delParc
ParcNou
Nou
el moai a3l'entrada
Una delegació de l'associació
;sociació Una sola Terra viatjarà per explicar on traslladaran
ti
l'obra
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• L'associació Una sola terra viatjarà la setmana que ve cap a l'illa
de Pasqua amb la proposta de
l'Ajuntament d'Olot per traslladar
el moai a una de les entrades del
Parc Nou, un emplaçament més
tranquil que l'actual, tal com havien demanat autoritats de l'Illa.
L'escultura, una rèplica de les conegudes imatges funeràries de
Rapa-Nui, està en un carrer molt
transitat i els illencs creuen que
això no lliga gaire amb el seu significat i que, a més, el moai es pot
estressar.
Des del començament de la
polèmica va sonar el nom del Parc
Nou com una de les possibles alternatives a l'avinguda de Santa
Coloma. Santiago Vilanova, d'Una
sola terra, ha explicat que l'entitat veu bé la proposta de reubicar
el moai no dins el parc, sinó al costat del passeig arbrat que hi dóna
accés des de la plaça d'Amèrica.
Segons Vilanova, un dictamen dels
responsables d'aquest espai ha estat desfavorable a col·locar-lo dins
el seu perímetre. Al lloc proposat
per l'Ajuntament hi havia uns jocs
infantils fins fa uns mesos, enretirats perquè s'havien deteriorat.
Vilanova viatjarà cap a l'illa de
Pasqua amb fotografies i plànols
per explicar a les autoritats la nova
ubicació que, personalment, creu
que serà acceptada. La polèmica
prové de la visita a Olot d'una delegació de l'illa, encapçalada per
Pedró Edmunds, l'alcalde de la capital, Hanga-Roa. Aquesta delegació venia a un congrés sobre vulcanologia. Teòricament la ubicació del moai no havia de ser una
sorpresa, ja que quan el consistori olotí va situar l'escultura a l'avinguda de Santa Coloma el 1984 el
llavors alcalde, Pere Macias, va fer
enviar a l'illa fotografies, plànols
i una explicació. La plaça escollida està al final de l'avinguda Xile,
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que va destacar en la seva defensa
de l'illa, políticament i fins i tot
durant la dictadura de Pinochet.
Precisament, en compliment d'aquest agermanament a l'illa s'havia de dedicar una plaça a Olot.
La segona de les feines de la delegació catalana que romandrà a Pasqua fins a mitjan desembre és que
el consell d'ancians prengui aquest
acord, tant si al final es tracta d'una
plaça com d'un carrer.
Ajuda al desenvolupament

El moai, ara. Està en una de les vies de sortida d'Olot, amb molt moviment

país a què pertany Rapa-Nui. No
va arribar cap nota de conformitat, però tampoc cap queixa, diuen
fonts municipals.

La relació entre Pasqua, a l'oceà
Pacífic, i la Garrotxa prové d'un
agermanament promogut per un
olotí d'adopció, Antoni Pujador,

La tercera tasca serà l'elaboració, juntament amb un gabinet
d'estudis xilè, d'un pla pel desenvolupament sostenible de l'illa, l'estalvi energètic i la introducció de
les energies alternatives com la solar o, en el medi rural, l'eòlica.
L'Institut Català d'Energia -Icaen- col·labora en el projecte.
DAVID ESTANY

EL MINISTERI HA CREAT UNA COMISSIÓ DE TREBALL

Foment suprimirà la
cinquantena de passos a
nivell existents a Girona
E.PRESS/DdeG

• El Ministeri de Foment estudia
la supressió de la cinquantena de
passos a nivell existents a les comarques de Girona, motiu pel qual
ha constituït una comissió de treball. Segons va explicar el secretari d'Estat d'Infraestructures, Benigno Blanco, durant aquesta legislatura Foment ha promogut la
creació de 26 comissions interadministratives de treball per suprimir els passos a nivell ferroviaris
al mateix nombre de ciutats, a les
quals aviat s'afegiran Palència i
Vigo. En compareixença al Congrés, Blanco va deixar clar que Fo-

ment ni té competència ni mitjans
financers per eliminar les barreres
ferroviàries en totes les ciutats de
l'Estat.
Benigno Blanco va subratllar
que el seu departament és sensible
al problema que una barrera ferroviària pot suposar per a la qualitat de vida i l'ordenació d'un territori en una ciutat, motiu pel qual
s'han mostrat disposats a col·laborar amb les administracions locals quan plantegen aquest tema.
Per això, s'han previst uns criteris d'actuació «homogenis, generals i iguals» per a totes les ciu-.,
tats. Aquests criteris passen per
la creació de comissions de treball
en les quals s'integren, per part del
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Pas perillós. Sant Jordi té una de les cruïlles que ha aixecat més protestes.

Ministeri, la Direcció general de
Ferrocarrils, Renfe, Feve o GIF-segons la línia afectada- així com
l'administració local i la comunitat autònoma.
Segons va explicar Blanco, a més
de la de Girona aquesta legislatura s'han constituït comissions a

Santander, Vitòria, Miranda d'Ebre, Toledo, Gijón, Saragossa, Lleó,
Alcàzar de San Juan, Conca, Granada, Sevilla, Santiago de Compostel·la, Barcelona, Valladolid,
Jaén, la Corunya, Logronyo, València, Pamplona, Màlaga, Almeria,
Lérida, Albacete, Huelva i Ferrol.

Mifas gestiona a
Olot una botiga que
també és un punt
d'informació turística
D OLOT- Mifas

va inaugurar ahir
a Olot una botiga que també és
un punt més d'informació turística de la ciutat i a la vegada
un lloc on es poden llogar bicicletes. Aquesta és una novetat en les seves actuacions per a
inserir laboralment els discapacitats. El president de l'entitat, Pere Tubert, va explicar que
l'any que ve ampliaran el centre ocupacional que van obrir
fa 4 anys a Riudellots i on ara
treballen 50 persones.
El quiosc donarà feina a dues
o tres persones que ja han fet
uns cursos de preparació. La
botiga vendrà articles elaborats
pels socis de Mifas i que costa
comercialitzar pel volum reduït
de la producció, però també
productes propis de la Garrotxa. Gestionarà el quiosc durant
un any com a prova.
Mifas té 2.300 associats a Girona. Una de les expectatives
posades en el projecte d'Olot
-darrere del qual hi ha un estudi de viabilitat- és que serveixi per visualitzar que la integració laboral de les persones
amb disminució és efectiva.
L'Institut Municipal de Promoció Econòmica d'Olot té una
borsa de treball i ha iniciat una
sèrie de visites a les empreses,
amb especial atenció a les petites, per a promoure la contractació d'aquesta part de la
població, M.M.

La immigració
de l'Europa de l'est
i Llatinoamèrica
creix a la Garrotxa
La Garrotxa se suma a
cinc de les comarques de Girona amb un pla per a la immigració, el primer pas del qual
ha estat l'elaboració d'una diagnosi sobre aquesta part de la població. Segons l'estudi, els immigrants suposen el 4,8% dels
residents a la comarca -unes
45.000 persones-. Es detecta un
estancament de la immigració
africana -Senegal, Gàmbia o
el Magrib- i un flux creixent de
la provinent de l'est d'Europa,
i centre i sudamèrica.
Segons el Departament de
Benestar Social, aquesta tendència és general arreu de la demarcació de Girona, on tenen
un pla per a la immigració el
Pla de l'Estany, l'Alt i el Baix
Empordà, la Selva i el Gironès,
Pel que fa a la Garrotxa, s'han
examinat les dificultats en l'escolarització, la recerca de l'habitatge i el món laboral, entre
altres àmbits. El mes que ve comencen els contactes amb el
sector immobiliari per a què
el mercat dels pisos de lloguer
sigui accessible a tothom per
igual, explica el delegat de Benestar Social, Josep Maria Solé.
L'estudi ha vist que altres
camps on cal actuar és en l'oferta d'oci pels nens i els joves, a
ríiés de la incorporació de les
dones en el mercat laboral. La
majoria dels homes treballen i
no s'han trobat situacions greus
de pobresa, M.M.
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