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L'Escola del Treball posa en marxa un
gran centre tecnològic a Ripoll
El centre oferirà nous serveis a les empreses que fins ara havien de buscar fora de la comarca
J.M. SEBASTIAN A Ripoll

• La Fundació Escola del Treball ha posat
en marxà un important projecte que consisteix
en la creació dins el campus de l'escola d'un
centre tecnològic al servei de les empreses

que funcionen actualmerit al Ripollès, i que
a la vegada serveixi d'incentiu a les que s'hi
vulguin iiistal·lar. El centre funcionarà en
col·laboració amb la Universitat Politècnica
de Catalunya, i entre altres serveis oferirà

el de creació de prototips i metrología, que
fins ara s'havien de buscar fora de la comarca
del Ripollès. Per al nou equipament es construirà un edifici de 2.000 metres quadrats,
i representa una inversió de 2,7 milions d'euros.

La fundació de l'Escola del
Treball Eduard Soler ha
iniciat els tràmits per tirar
endavant una nova iniciativa, al marge de l'escola
que fa tres anys es va posar
en funcionament, que consisteix en un gran centre
tecnològic que oferirà serveis específics per a les empreses de la comarca que
fins ara els havien de buscar
a fora. Aquesta iniciativa
respon a la voluntat que
havia manifestat en vida
Eduard Soler de destinar
part del seu llegat a la construcció d'aquest centre.
Segons explica el president de la Fundació,
Francesc Solà, la intenció
de la nova iniciativa consisteix a dotar les empreses
del Ripollès d'un nou valor
afegit que a la vegada serveixi per estimular la creació i instal·lació a la comarca de noves empreses.
Entre els principals serveis
que oferirà el centre hi ha
el de permetre treballs de
creació de prototips d'una
manera ràpida, i estalviar
així recursos i temps als
empresaris. També s'hi
oferirà un servei de metrología, qué permetrà el
mesurament exacte de
qualsevol producte que es
fabriqui al Ripollès. Només les empreses molt
grans disposen de la tecnologia que oferirà el nou
centre a causa de l'elevat
cost que suposa, mentre
que les petites i mitjanes
empreses fins ara havien
d'acudir al centre CIM de

• Olot. L'Ajuntament
d'Olot ha creat una comissió que ha d'assessorar el govern municipal en tot allò que faci
referència a l'estètica
urbana. En concret, es.
tracta d'un ens integrat
per persones.de diverses disciplines que haurà d'emetre informes i
dictàmens o simplement propostes sobre el
tractament de l'espai
urbà i del patrimoni arquitectònic de la ciutat.
El nou organisme tindrà per objectiu obrir
el debat sobre ordenació i equipaments de
l'espai públic, arbrat,
mobiliari, senyalització, etc., a part de les
actuacions que afectin
edificis catalogats. / J.c.

CiU d'Olot vol que
l'Ajuntament
potenciï els
lloguers al barri
vell
L'edifici de l'Escoia del Treball del Ripollès al costat del qual es construirà el nou centre tecnològic del Ripollès. / J.M.S.

quinària. La Fundació de
l'Escola hi ha fet üna aportació inicial de 600.000 eucola del Treball i ara es pretén acostar
J.M. SEBASTIAN
ros i també hi haurà una
• La creació d'un centre tecnològic nous serveis, fins ara inimaginables al
aportació.del Peder i del
al Ripollès representa un nou pas en- Ripollès, als empresaris i als nous
Departament de Treball
davant en la materialització del somni emprenedors.
de la Generalitat. Aquest
de l'empresari Eduard Soler que va
Les iniciatives, però, no acaben aquí,
tipus de serveis afegits per
debcar un llegat multiinilionari per i en els pròxims mesos se'n posaran
a les empreses és una de
reestructurar el tebdt industrial del Ri- en marxa d'altres. Una de les més imles demandes que es va
pollès i assegurar-ne el futur. Després portants consisteix en la creació d'un
constatar que hi havia al
de dos anys de la seva mort, els resultats sistema d'ajuts per a la creació de noves
Ripollès per part dels emde l'herència que va deixar són clars. empreses vinculades al sector del mepresaris, juntament amb la
Ja han sortit tres promocions de l'Es- tall.
- de mà d'obra qualificada,
i serà la primera vegada
la Universitat Politècnica de 2.000 metres quadrats que fa al cost, s'ha pres- a Catalunya que s'oferiran
de Catalunya.
'
que es construirà en els supostat en 2,7 milions a través d'una entitat pri-'
El nou equipament mateixos terrenys on hi ha d'euros, la major part dels vada com és la Fundació
s'emplaçarà en un edifici l'Escola del Treball. Pel quals es destinaran a ma- Eduard Soler.

Consolidar el teixit industrial

La Generalitat incorpora en el pressupost del 2002 la
redacció del projecte de l'IES Taialà, a petició del PP
PURI ABARCA / Girona
• El govern de la Generalitat ha incorporat en el
pressupost del 2002 la redacció del projecte constructiu de l'IES Taialà, de
Girona, i també l'adaptació d'un CEIP de la ciutat
per a escola bressol, a més
d'una subvenció per a la
construcció del nou centre
de l'associació Mifas a
Sant Narcís. Les incorpo-

L'Ajuntament
d'Olot crea una
comissió
assessora del
paisatge urbà

racions s'han fet mitjançant esmenes del PP, però
encara no hi ha concreció
sobre les quantitats que
s'hi destinaran, segons va
explicar ahir la diputada
al Parlament Alícia Sánchez-Camacho.
Altres projectes introduïts mitjançant esmenes
populars són els següents:
la urbanització i la canalització de la riera Mont

Ferran, i l'elaboració del
projecte per a là nova escola de primària Can Borrell, a Blanes; l'adequació
d'un alberg de joventut a
Figueres:—el que hi havia
fins ara ha tancat—; l'acceleració dels tràmits per
a la construcció dels nous
jutjats d'Olot; la rehabi-.
litació de l'edifici El Centre, de Castelló d'Empúries; el condicionament
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dels carrers Eixample i '
Sant Miquel, a Colera; la
signatura d'un conveni
amb l'Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols per a la
construcció de pisos tutelats; la construcció d'un
centre de dia per a gent
gran i la rehabilitació de
l'antiga estació del tren Girona-Olot, a Sant Feliu de
Pallerols; millores en els
accessos a Vilabertran, i

l'endagament de les obres
a la riera Regatim de Vilamalla. D'altra banda,
s'ha aprovat l'elaboració
d'un pla per millorar l'estat
de les instal·lacions elèctriques als habitatges catalans, i un altre per garantir que els armadors rebin dins del mateix exercici
les compensacions econòmiques corresponents a
aturades biològiques.

• Olot. El portaveu de
CiU, a l'oposició a Olot,
Carles Llorens, ha demanat a l'equip de govern del PSC-ERC que
faci de mitjancer entre
els propietaris i els Ho-.
gaters potencials de pisos del barri vell per fomentar la dinamització
dè la zona. A més, ha
reclamat la creació d'un
grup de treball d'experts
de diferents disciplines
per dissenyar la rehabilitació social i econòmica del barri i, entre
altres coses, la potenciació del comerç, incentius econòrnics per
fomentar la rehabilitació i un pla de creació
d'aparcaments. L'alcalde, Lluís Sacrest (PSC),
ha contestat Llorens informant-lo d'algunes de
les actuacions més immediates al barri vell:
160 milions per urbanitzar el darrere del Tura;
90, per a Sant Ferriol;
160, per à l'Hospici, i
la creació de 140 aparcaments, l'elaboració
d'un estudi social i, entre altres coses, la creació d'un servei de rehabilitació local. El govern, a més, ha creat una
nova regidoría del Barri
Vell, que ha incorporat
a la comissió informativa de Territori i Medi
Ambient./J.C.

