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Es presentará a mitjan d'aquest mes ais diferents ájuntaments de la zona

El pía comarcal de la Cerdanya
preveu una inversió de sis mil mllions
L'equip quB redacta el pía comarcal de la Cerdanya té la
feina prácticament acabada i presentará la tasca elaborada
a mitjan d'aqüest mes de gener, segons ha explicat al
p i A R I DE GIRONA el presídent del consell comarcal de la
Cerdanya, Josep Tajá. Tajá ha explicat també que «el pía
és molt complet i preveu unes inversions de sis mil milions
de pessetes durant els próxims cinc anys». L'elaboració
deis plans comarcáis de les zones de muntanya a les comarques de Girona es completará, tanmateix, amb la presentado del pía cerda, atas que tant la Garrotxa com el
Ripollés des de fa temps están discutint els seus propis
plans.
REOACCIÓ
Alp.— La lle¡ de muntanya, elaborada peí Departament de Política
Territorial de la Generalltat de Catalunya i aprovada peí Parlament
cátala, preveu l'elaboració de
plans comarcáis per a aquelles zones considerades de muntanya. A
les comarques de Girona, aquesta
qualificació afecta principalment á
les comarques de la Garrotxa, el
Ripollés i la Cerdanya.
El pía de la Garrotxa es troba en
fase d'elaboració molt avanpada i
fins i tot ja ha estat sotmés a la
consideració de,diferents ájuntaments, un cop completada la seva
redacció.
El plav comarcal del Ripollés, per
lá seva banda, va quedar enllestit
a final de l'any passat i ara com
ara s'estan recollint les opinions
deis diferents municipis de la comarca, que en alguns casos ja han
manifestat la seva.oposició al projecte com és el cas de Ripoll, la capital.
Finalment, quedava pendent de

redacció el pía de la Cerdanya que
afecta tant la vessant de la comarca que actualment forma part de
les comarques gironlnes com la
que forma part de les de Lleida.
El président del consell comarcal de la Cerdanya i alcalde d'Alp,
Josep Tajá, manifestava al DIARI
DE GIRONA que «el pía ja está
prácticament llest i fins i tot^
hem pogut veure les seves línles
fonamentals».
El pía, segons que ha explicat el
mateix Josep Tajá, «está previst
qué es presentí a mitjan d'aqüest mes de gener i després
s'iniciará el trámit de discusió
en els diferents ájuntaments de
la comarca per determinar si seguéix endavant tal i com está
redactat o requereix alguna modificació».

L'aeroport de la Cerdanya s'ampliará i s'hi fará una nova terminal,
segons marca el pía comarcal. (Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).

un procés de fort desenvolupament urbanístic, donada la»importáncia del fenomen turístic i de les
pistes d'esquí que s'hi iroben. Per
aixó, els ájuntaments-de la Cerdanya, en el seu moment, ja varen
aprovar un pía urbanístic intermunicipal que regula la construcció i
evita la degradado paisatgistica de
la zona.
El président del consell comarcal cerda apuntava, en aquest sentlt, que «a part, el pía de muntaUna inversió ciau
nya de la Cerdanya preveu un
El pía comarcal de la Cerdanya- seguit d'inversions importants
preveu una inversió de sis mil mi- tant peí que fa a les comunicalions de pessetes per a aquella cions com peí que respecta al
zona que actualment es tróba en sector agrícola, que es troba ara

REDACCIÓ
Girona.— Els Reis de l'Orierit
també s'han volgut afegir a la
campanya que des de fa deu
anys organitza l'associació Net
i Bonic I els han portat bulbs de
dalles, tulipas, Jacinta i d'altres
flors per un valor aproximat de
tres-centes mil pessetes.
Aquest obsequi significa una
primera empenta per a la commemoració del desé aniversari
de l'entitat, que es compleix
enguany i amb el qual es pre-'
ten que quedi definitivament
consolidada la tasca de vehicular arreu de les comarques gironines el rríissatge «El nostre
entorn és també la nostra
llar, fem-lo acollidor» que
s'ha escollit com a lema.
La primera etapa deis actes
que s'aniran programánt al
llarg d'aqüest any per celebrar
el desé aniversari comencaran
diumenge vinent amb una
plantada de bulbs a Ripoll que
també servirá per obrir la commemoració de l'onzé centenari
del monestir de la capital del
Ripollés.
La plantada, que anirá a carree de simpatitzants i activistes
de l'associació Net i Bonic, es
fará justament al peu del monestir i coincidirá amb lá ja tradicional campanya «Rescatem
l'avet», que arriba a la seva cinquena edició, i que tindrá lloc
al paratge Estamariu de Ripoll.

Diumenge, Net i Bonic també fará Iliurament a l'Ajuntament de Banyoles d'uns 2.500
bulbs de dalles per felicitar la
ciutat de l'estany per la nominado olímpica.. L'Ajuntament
quedará com a dipositari de les
flors fins que es decideixi el dia
perqué representants de Net i
Bonic d'arreu de les comarques
participin en una plantada general.que cobrirá de dálies tots
els voltants del llac.
Finalment, l'associació,Net i
Bonic també fará Iliurament
d'una col.leccióde bulbs diversos ais jugadors de les plantilles de fútbol i básquet del Barga, tal com ja és tradicional.
Aquests bulbs també serán
plantats en terreny "del club i
per l'abril, quan hagin florit, serán visitats per membres de
l'entitat donant.
D'aquesta manera Net I Bonic té programat el primer trimestre d'actuacions d'enguany, que es completará amb
els contactes puntuáis que
mantenen amb diverses escoles d'arreu de les comarques
gironlnes i que inclouen plantades diverses de flors i arbres.
L'associació pretén ampliar elscontactes amb els col.legis que
encara no han treballat amb
ells i per aixó ha anunciat que
está oberta a quelsevol suggeriment per augmentar les cámpanyes.
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Josep Tajá també ha explicat
que «un altre aspeóte que contempla el pía comarcal és Taprofitament de l'aeroport, actualment
en
mans
de
la
mancomunitat I que a mitjan
mes de febrer passará a ser
competencia del consell comarcal. Allí, s'hi pensa fer una terminal i s'allargará la pista per tal
de poder acollir vols de major
tonatge».

Olot.— La delegació de Mifas
de la capital de la Garrotxa compta des d'aqüest mateix mes de
gener amb una nova adreca.
Aquesta delegació tenia abans la
seva seu a la plaga del Mig d'Olot i s'ha traslladat ara al carrer
Bisbe Lorenzana número 17.
El canvi d'adrega ha tingut lloc
després que aquesta delegació.
s'^stablís a. Olot ara fa justament
un any.
Mifas comptava, en instal.larse a Olot, amb quaranta associats a la capital de la Garrotxa,
quantitat que sembla ser que ha
augmentat considerablement.
Els objectius prioritaris que es
va marcar aquesta delegació foren els de proporcionar treball ais
disminuíts físics de la comarca i
també intentar suprimir les barreros arquitectóniques amb qué
sovint es tróba aquesta gent a
l'hora d'accedir a determinats
llocs públics.

Noves tarífes per
altransportpúblic
municipal d'Olot
Olot.— Des del passat dia 4 c^e
gener les ta rifes del Transport
Public Olotí —mes conegut per
TRO— son diferents a les que
regien els preus de l'any passat.
El tíquet normal costa a l'usuari
55 pessetes, el tíquet d'abonament 375 pessetes i el tíquet bonificat 265 pessetes.
Els tíquets i abonaments que
varen ser adquírits abans del 31
de desembre passat continúen
essent válids durant tot aquest
mes de generl
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Els han portat flors peí desé aniversari

Els Mags fan c<^at a la
campanya de Net i Bonic

en una situació precaria arrel del
gran desenvolupamént que viu
el turlsme I com a conseqüéncla
de la manca de recursos per poder regar».

Canvid'adre^ade
ladelegacióde
MifasalacapHal
de la Garrotxa
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1.550 Ptes.
4.650 Ptes.
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N° Compte
:......
Agencia
.7.
•.
Població
Signatura

Ctra. Barcelona, 29 - GIRONA
Tei. 20 18 82/47 62 77
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R.M.B., S.A.
• Se convoca a los socios de esta sociedad
R.M.B., S.A. a la Junta General Extraordinaria de
accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en
Girona. el. Francesc Ciurana, n° 17, el próximo día
15 de febrero, a las 1Ó horas en primera convocatoria, y. el siguiente día 16, a las 11 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.
1 ° Disolución de la sociedad.
2 ° Aprobación del inventario-balance.
3 ° Nombramiento de liquidador o liquidadores.
4 ° Delegación de facultades para otorgamiento de'
escritura pública.
Girona, a 23 de diciembre, de 1987.
Fdo.: Dña. Joaquina Casellas Menció
Administrador gerente único

