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Comarques/Serveis

OLOT

RIPOLL

El ple inicia el procés per construir una
nova llar d’infants pública a les Fonts

La Casa Budallés
i la Farga Palau
esdevenen béns
culturals
d’interès local

L’oposició reitera el rebuig a l’emplaçament escollit per aixecar un altre pavelló esportiu

M.M., Olot.
M.M., Olot.

El ple de l’Ajuntament d’Olot va
aprovar ahir per unanimitat el
plec de clàusules per a treure a
concurs, amb urgència, el contracte de consultoria i assistència tècnica en la redacció del
projecte de la quar ta llar d’infants pública de la ciutat. Aquest
equipament, amb unes 40 places, estarà a les Fonts. Ocuparà
350 metres quadrats i tindrà una
aula per lactants, dues per P1 i
dues per P2.
Els guanyadors del concurs
(la xifra de partida del qual és
de 42.476 euros) disposaran de
4 mesos per a fer l’avantprojecte i després el projectes constructiu. Tota l’oposició (PP, ApG
i CiU) va felicitar l’equip de govern (PSC i ERC) per l’elecció
de l’emplaçament. Per contra,
uns minuts abans tots havien
coincidit en rebutjar (novament) la tria de la pollancreda
per a construir-hi el nou pavelló
poliespor tiu. Va ser arran de
l’adjudicació del contracte per a
fer el projecte (en un termini de
19 setmanes i per un import de
221.450 euros) a Baena Casamor Arquitectes. La regidora
d’Hisenda, Fina Puig, va explicar que, entre altres coses, s’havia valorat de la seva oferta la

Consulta sobre la Fira de Sant Lluc
L’Ajuntament d’Olot ha convidat
tots els ciutadans a participar en
el debat sobre el futur de la Fira
de Sant Lluc que tindrà lloc
demà, 18 de març, al Casal Marià, a partir de les 10 del matí i fins
la 1 del migdia. L’objectiu és que
tothom qui ho vulgui pugui exposar les seves idees o els seus
suggeriments sobre el certamen,
d’origen ramader i ara més multisectorial, que es celebra a mitjans d’octubre. L’Institut d’Estu-

dis Socials de la Garrotxa ( Idesga) dirigirà el debat que clourà el
procés participatiu a la recerca
d’un nou model de fira cara a les
properes edicions. En les reunions sectorials organitzades a
començaments d’any, i també
coordinades per Idesga, els
agents consultats es van mostrar majoritàriament partidaris de
la continuïtat de la fira (en part
del seu arrelament), però van
coincidir que cal reenfocar-la.

inclusió d’un paisatgista en l’equip que dissenyarà el pavelló.
Set empreses es van presentar
a aquest concurs. El PP es va
abstenir, mentre que CiU i ApG
hi van votar en contra.
Sí va ser unànime l’adjudicació de la construcció de l’aparcament del firalet a la UTE Rubau Tarrés SA i Dester Invest
SL. Segons la regidora d’Hisenda, la concessió per a 40 anys es
podria prorrogar fins als 60. Pel
que fa a les condicions econòmiques, la UTE pagarà un cànon inicial de 298.000 euros i un
cànon fix per plaça de 90 euros
(cal comptar les 350 places de
les zones blaves, que la UTE

també gestionarà, i les 273 places de l’aparcament que seran
de rotació; hi haurà 25 places
més de compra). A més, la firma pagarà anualment uns cànons variables (tant per l’aparcament com per la zona blava),
aportarà 3.000 euros a l’any per
a obres d’adaptació i supressio
de barreres i acceptarà l’assessorament gratuït de Mifas.
Joaquim de Trincheria (PP)
va destacar la presència d’inversors locals a la UTE i que l’aparcament hagi d’estar obert 24
hores. Margarida Verdaguer
(Alternativa per la Garrotxa) va
recuperar la demanda de també
construir un aparcament sote-

rrat al sud de la ciutat. Eudald
Morera (CiU) va assenyalar que
l’interès de l’obra quedava demostrat amb el fet que totes les
empreses que s’havien presentat al concur havien millorat l’oferta de sortida. Ara CiU demana dinamitzar la zona.
27 aspirants a dirigir els museus

L’únic moment de tensió del
ple es va viure en debatre la creació de la plaça de director dels
Museus de la ciutat. El desembre passat el tècnic que assumia
aquesta responsabilitat, David
Santaeulària, va renunciar al càrrec si bé continuarà treballant
al museu com a conser vador.
Com que un altre tècnic passa
al Museu del Sants, ahir el ple
va crear una plaça que serà ocupada per un dels 27 aspirants
que s’han presentat al concurs.
CiU va retreure que el lloc de director sigui «de confiança». L’alcalde, Lluis Sacrest, va replicar
que el fet que la plaça sigui
eventual, de moment, no significa això. Tots els grups van
agrair a Santaeulària la feina
feta. Sacrest va admetre que els
darrers anys se li havia carregat
massa feina, amb l’increment
d’activitat al museu, i que hauria calgut reforçar el personal.

L’Ajuntament de Ripoll va
aprovar en el darrer plenari
que la Casa Budallés, situada
a la plaça Abat Oliba, i la Farga Palau, situada als baixos
de l’edifici del passeig de la
Farga Catalana, esdevinguin
béns culturals d’interès local.
Amb aquesta consideració,
pot ser més fàcil pel consistori aconseguir fons per a la
recuperació de les dues construccions.
En el cas de la Farga, l’Ajuntament va esgrimir el seu
«interès cultural i històric com
a mostra de la indústria de Ripoll i Catalunya pel fa que al
procediment per a l’obtenció
del ferro anomenat Farga Catalana». En el cas de can Budallés, la declaració es fonamenta tant en la «significació
històrica» de l’immoble com
en el fet que serà la seu del
Museu de Ripoll. De fet, com
ha explicat el regidor de Cultura, Ramon Prat, ja han començat les obres -que duraran 6 mesosg- per a acondicionar l’immoble pel futur ús.
Cal buidar l’interior i consolidar l’exterior, en força mal estat. En ambdós casos es respectaran els elements arquitectònics d’interès.

LES PRESES

SUCCESSOS

ST. JAUME DE LLIERCA

El Parc de Pedra
és finalista al
Premi Europeu
de Paisatge

Els Mossos detenen dos sospitosos
de perpetrar nou robatoris a Olot

Unes 370 puntaires
participaran en la
trobada de la Fira
de Sant Josep

M.M., Olot.

Un dels plats forts de la IV
Biennal Europea del Paisatge,
que es celebrarà la setmana
que ve a Barcelona, serà el lliurament del premi que porta el
nom de la urbanista i paisatgista Rosa Barba (morta el 2000).
Una de les 10 obres finalistes
en aquesta convocatòria internacional (s’hi van presentar
254 projectes executats entre
el 2001 i el 2005) és el Parc de
Pedra Tosca, a Les Preses, ideat pel despatx olotí d’arquitectes Aranda-Pigem-Vilalta. El
dia 23 els seleccionats hauran
d’explicar el seu projecte a un
jurat internacional format per
7 persones.

El jutge els envia a la presó després de prendre’ls declaració
Acn/DdeG, Olot.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimar ts Juan F.L, de 46
anys, i Manuel N.G., de 26, tots
dos veïns d'Olot, com a suposats
autors de nou robatoris amb
força en establiments, botigues
i empreses de la ciutat.
La llista de delictes que se'ls
imputa hauria començat el mes
de setembre de l'any passat i en
cada cas els lladres forçaven les
por tes dels establiments amb
un tornavís per accedir al seu interior. Segons informen els
Mossos d'Esquadra, des de llavors fins dimarts passat es van
produir sis robatoris a diferents

Farmàcies de torn
Població
Farmàcia
ALBONS
CARME COLLS
ALP
SELVA
BANYOLES
CUBARSÍ
BESCANÓ
NOGUERA *
BLANES
SUREDA
CADAQUÉS
COLOMER
CAMPDEVÀNOL
PUIG
CAMPRODON
PUJOL
CASSÀ DE LA SELVA
BALERI
CASTELLÓ D'EMPÚRIES CROSAS
CORÇÀ
FERRARÓS *
CORNELLÀ DEL TERRI
BUSQUET *
FIGUERES
GRAU
SAGUER *
GIRONA
GARRIGA * *
LA BISBAL D'EMPORDÀ GOÑI
LA CELLERA DE TER
JORNET

empreses de la capital garrotxina. Els casos daten de; 21 de setembre de 2005, 27 de gener, 22
de febrer, 1 i 11 de març de 2006.
Les investigacions van permetre concloure que, en tots
aquests robatoris, els lladres
van seguir un mateix modus
operandi. En concret, entraven
a robar de matinada, forçaven
les portes d’accés amb una eina
tipus tornavís, i un cop havien
entrat a l'establiment, s'emportaven els diners i objectes que
trobaven.
Aquest dimar ts, cap a dos
quarts de sis de la matinada, els
Mossos d'Esquadra van tenir

* Horari diürn (De 9 h a 22 h)
Adreça
C/ Dr. Francesc Martí, 24
Pl. Sta. Creu, s/n
Figueres, 41
Major, 80
Pg. de Dintre, 3
Ctra. Port Lligat, s/n
Major, 12
València, 24
Marina, 113
Alfons XIII, 14
Av. Costa Brava, 1
Av. Girona, s/n
Rambla, 11
Argenteria, 29
Caterina Albert, 5
Pl. Sardana, 19
Dr.Codina, 32

Telèfon
972 76 51 06
972 89 02 01
972 58 27 35
972 44 00 59
972 33 00 69
972 25 89 32
972 73 00 29
972 74 03 92
972 46 11 59
972 25 01 08
972 63 00 83
676 21 44 19
972 50 24 17
972 20 02 27
972 20 71 54
972 64 01 51
972 42 14 63

Població
L'ESCALA
L'ESTARTIT
LLAGOSTERA
LLANÇÀ
LLORET DE MAR
MAÇANET CABRENYS
OLOT
PALAFRUGELL
PALAMÓS
PALS
PLATJA D'ARO
PUIGCERDÀ
RIELLS I VIABREA
RIPOLL
ROSES
SALT
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coneixement que durant la nit
havien tingut lloc tres nous robatoris seguint aquest mètode.
La policia va saber que els suposats autors eren dos homes
que circulaven amb un Audi
Coupe amb matrícula de Barcelona. El mateix matí, els Mossos van aturar el vehicle sospitós, van identificar els seus ocupants i van escorcollar el cotxe.
A dins, hi van trobar guants, tornavisos, navalles i altres objectes susceptibles d'haver estat
sostrets en els últims tres robatoris. El jutge va ordenar l’ingrés a presó preventiva dels dos
homes.

* * Horari diürn i nocturn (De 9.15 h d’avui a les 9.15 de demà)
Farmàcia
Adreça
ALARCON
Del Port, 50
S. - CASERAS (20-9.30h) Sta. Anna, 62
SAURÍ MASGRAU
Consellers, 28
HORTALÀ
Castellar, 8
PERPINYÀ
J. Lambert, 34
CASAS
Pl. Vila, 11
FAJULA GELI
Pl. Conill, 3
PRESAS
Cavallers, 38
BAVIERA *
Major, 1
ÁLVAREZ (de 22 a 9h) Xaloc, 25
MASSÓ *
E. Algarra, 14
QUINTANA
Av. S'Agaró, 55
COFAN
Alfons I, 16
D’OCÓN-GIL
Sta. Fe, 5
ROCA
Ctra. Barcelona, 38
GRATACÓS
Colon, 64
ORDIS
Pg. P. Catalans, 71

M.M., Olot.

Telèfon
972 77 13 75
972 75 09 26
972 83 29 18
972 38 14 96
972 36 58 77
973 54 40 15
972 26 09 87
972 30 07 36
972 31 41 70
972 31 58 31
972 63 60 32
972 81 96 83
972 88 01 60
93 847 22 94
972 70 14 90
972 25 78 49
972 23 77 04

* * * Horari de reforç (de 16 h a 20 h)
Població
ST. ANTONI CALONGE
ST. ESTEVE D'EN BAS
ST. FELIU GUÍXOLS
ST. HILARI SACALM
ST. JOAN ABADESSES
ST. JOAN LES FONTS
ST. JORDI DESVALLS
ST. MIQUEL FLUVIÀ
STA. COLOMA FARNERS
SARRIÀ DE DALT
TORTELLÀ
TOSSA DE MAR
ULLÀ
VIDRERES
VILAFANT

El CF Sant Jaume i l’Associació de Puntaires organitzen,
amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Fira de Sant Josep que tindrà lloc diumenge.
La trobada de puntaries serà
un dels esdeveniments, ja que
hi haurà almenys 370 participants. La fira por ta 13 edicions i en les darreres ha incoporat una exposició de tunning. Enguany actuaran els
castellers d’Olot, durant tot el
dia hi haurà un mercat artesanal i una exposició de bonsais, al matí els Grallers de
Montagut acompanyaran a la
geganta Talena i a la tarda hi
haurà sardanes i ball.

* * * * Horari ordinari (de 9 h a 13 h i de 17 h a 20 h)

Farmàcia
URQUIZU
SACREST GÜELL
PRAT
MUNTALT
CAPDEVILA
ARUMÍ
PLA-GIRIBERT *
COLL *
AMIEL
BLANCO
GUIXERAS
ARBUSSÉ
PUMAROLA (de 9 a 20h)
VILARDELL
MONT

Adreça
Av. Catalunya, s/n
Olot, 13
Camisó, 1
Busquets i Punset, 13
Ramon d'Urgell, 56
Ctra. Olot, 47
Baix, 5
Figueres, 27
Pare Lluís Rodés, 50
Pla de l'Horta, s/n
Pl. Mercat, 5
St. Telm, 27
La Roqueta, 1
Girona, 37
Ctra. Besalú-Roses, 14

Telèfon
972 66 16 93
619 50 02 98
972 32 22 48
972 86 90 49
972 72 22 26
678 72 08 90
639 48 51 11
972 56 82 19
972 84 00 82
629 35 88 81
972 28 71 02
972 34 03 88
972 75 71 01
972 87 50 09
649 96 41 49

