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Campanyaper
r^uperarels
alfares de Nadal
a Olot
Olot.— L'Ajuntament
d'Olot ha iniciat una campanya de salvaguarda deis arfares de Nadal que durant
aquests passats dies de festes han servit per adornar les
llars deis olotins.
La secció de jardinería de
la brígada municipal d'Olot
s'encarregará de recollir eis
arbres que préviament hauran estat anunciats en una
trucada telefónica a aquest
organisme per part deis ciutadans que estiguin interessats en la campanya.
Un cop recollits, la mateixa secció de jardinería de la
brígada municipal s'encarregará de trasplantar els arbres que encara siguin vius
en un altre indret.
El regidor de sen/eis de
l'Ajuntament d'Olot, Jacint
Xutclá, és el coordinador
d'aquesta campanya que
comencará a partir dé demá.
Xutclá ha indicat sobre la
iniciativa que «és una actuació ecológica que a
tote interessa. Si recollim
aqueste arbres els podrem
trasplantar a d'altres llocs
i servirán per donar vida a
d'altres indrets de la ciutat».
La resposta, de moment, i
segons que ha informat Xutclá, ha estat del tot positiva,
ja que nombrosos ciutadans
han comenqat a contactar
amb els servéis de jardinería
de la brigada municipal per
tal de donar el seu arbre i
s'espera que a u g m e n t i n
considerablement abans que
acabi el mes.
Aquesta iniciativa es fa
per primera vegada a la capital de la Garrotxa i és previst
que tingui continuítat complementant, d'aquesta manera, les campanyes de sensibilització que s'han dut a
terme des del Pare Natural
de la Garrotxa i des de l'Agrupació Naturalista.
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En Tassemblea de divehdres passat es decidí refer rassocíació de la comunitat

Els vei'ns de Can Blanch fan noves
gestions per segregar^e de Santa Pau
ESTER CARRERAS
Santa Pau.— Els veíns del barrí de
Can Blanch de Santa Pau han iniciat noves acclons per tal de tirar
.endavant la segregado d'aquest
barrí respecte al municipi santpauenc. La voluntat de segregad o obeeix al fet que els veíns se
senten margináis per la política
que l'Ajuntament de la poblado
realitza envers el barri.
En el decurs d'una assemblea
celebrada divendres passat, i a la
qual assistí un setanta-cinc per
cent de la població del barri, s'acordá d'una banda tornar a refer la
junta de l'Associació de veíns i de
l'altra es decidí encarregar a un
expert l'elaboració d'un estudi socio-económic sobre tota la zona
de l'antic municipi de Sacot. Els
resultáis que es desprenguin d',aquest estudi serán, segons els
veíns, «estudlats a fons a m b
t o t s els seus pros i contres per
conéixer la viabilitat de la segreg a d o » . Si f i n a l m e n t s'escull
aquesta alternativa de deixar de
formar part del municipi de Santa
Pau, es portará a terme «una recollida de signatures que hi donln suport». Els trámits per tirar
endavant la segregació serán efectuáis «per una comissió p r o m o tora tutelada per la junta de l'associació de vei'ns».

Els veíns del barri de Can B l a n c h de Santa Pau consideren que l ' A j u n t a m e n t els «ha o b l i d a t » . (Foto
JULI).
rebut per part de t o t s els assistents. La verítat és que ni nósaltres mateixos ens esperávem
aquesta reacció». Els convocants
han puntualitzat també que «els
rnotius pels quals hi há la v o l u n t a t de seg>egar-nos de Santa
Pau son greus, importants i suficients per tirar endavant aquesta iniciativa. Pensem que és
m o l t difícil continuar f o r m a n t
part del municipi de Santa Pau.
L'actitud de l'Ajuntament en relació al barri hauria de canviar
radicalment i aquest no ha donat mai mostres de teñir intencions de fer-ho».

Mentré que l'elaboració d'aquest estudi comportará un període de temps considerablement
llarg, no será així la formació de la
nova junta de l'Associació de
veíns, ates que gairebé segur d'aquí a dues setmanes es procedirá
a la presentació de candidatures.
El grup de veíns que convocaren la
resta a l'assemblea de divendres té
El malestar deis veíns respecte a
previst de presentar una llista per ' la política que es fa des de la casa
accedir a l ' e s m e n t a d a j u n t a .
de la vila es dona perqué, segons
Aquest mateix grup ha manifestat
aquests, tal com manifestaren rela seva satisfácelo «peí gran n o m centment, l'Ajuntament els té «en
bre de persones que varen assisl'oblit mes absolut». Les «petir a la convocatoria i peí suport
ques» inversions económiques fe-

tes al barrí en els darrers anys i el
fet que l'Ajuntament «no s'ha
s e n s i b i l i t z a t a m b els n o s t r e s
problemes» han estat, segons els
veíns, els detonants que han motivat la decisió de demanar la segregado.
L'estudi sócio-económic, que
s'encarregará a un expert, «abastará t o t s els aspectes socials i
económics de la zona, que c o m pren avui l'antic m u n i c i p i de Sacot». En ell es contemplaran les
inversions fetes i donará pautes
sobre la qualitat de vida actual de
la zona. Segons els veíns, aquest
estudi «donará un diagnóstic de
la nostra s i t u a d o albora que donará a conéixer les nostres possibilitats d'autosuficiéncia». El
que no se sap, pero, és si la sol.licitud de segregació afectará tots
els indrets que compreneñ el que
és avui l'antic municipi de Sacot o

bé exclussivament el barrí de Can
Blanch.
D'altres a c t u a c i o n s que els
veíns teñen previst de dur a terme
son «adrecar-nos al Síndic de
Greuges i al D e p a r t a m e n t d'Ordenacló Territorial de la Generalitat» per exposar-los la seva situado i demanar informado sobre
el marc legal en qué s'hán de moure per tramitar la segregació.
Les actuacions que emprenguin
els veíns serán costejades per ells
mateixos, mentre que per al financament de l'estudi «caldrá potser
celebrar a l g ú n a c t e p o p u l a r ,
com una rifa, per ajudar a costejar-lo».
Finalment els veíns lamenten
que en l'assemblea celebrada divendres «no assistissin els dos
regidors de l ' A j u n t a m e n t que
habiten a la zona, t o t i que van
ser convidats».

En resposta a la sol .licitud efectuada peí diputat Daniel Terradellas

Telefónica es compromet a
revisar les quotes deis Jubilats
FRANCESC RUBIO
Olot.— El diputat socialista al Parlament de Catalunya, Daniel Terradellas, ha rebut contesta a les
preguntes que va fer arribar al president de la Companyia Telefónica, Luis Solana, i al delegat del
Govern a l'empresa, Javier Nadal,
sobre Tactualització de la redúcelo
de quotes del servei d'acord amb
els ingressos mínims anuals deis
jubilats.
La Companyia Telefónica, des
de l'any 80 i d'acord amb la llei
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, aplicava quotes reduídes a les
persones jubiladas o amb ingressos anuals inferiors a les 400.000
pessetes, xifra que recentment
s'ha marcat en 500.00Ó. Daniel Terradellas considera que aqüestes
reduccions s'haurien d'establir
d'acord amb els ingressos pero
que s'haurien d'actualitzar amb regularitat segons l'augment del nivell de vida. Aquesta petició del
diputat socialista a Telefónica era
argumentada peí fet que «el teléf o n és. ara c o m ara, el millor
mitjá que teñen les persones

d'edat per comunicar-se a m b
els amics i a m b la familia i, per
tant, creo que aquesta filosofía
d'ajuda ais menys afavorits es
tradueix en el dret a una redúcelo en un servei cada dia más
necessari».
La Companyia Telefónica, de
fet, cada any sol.licita les declaracions deis abonats per tal de poder
concedir les quotes reduídes a la
gent amb ingressos anuals inferiors al mig milió de pessetes i,
especialment, ais jubilats.
El president de la Companyia
Telefónica, Luis Solana, ha mostrat un interés especial en la petició del diputat Terradellas sobre
l'actualització de les quotes, pero'
ha indicat que «el problema radica a trobar u n equilibri entre la
majoria d'abonats particulars i
els de quota reduTda, ja que les
despeses que deixen de pagar
uns son assumides per la resta
d'usuarls del servei». Solana ha
indicat en la resposta al diputat
socialista que, no obstant aixó,
«intentarem aportar la nostra
col.laborado en aquest tema
concret perqué afecta u n co!-
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.lectiu d'un interés especial per
á nosaltres, c o m son els j u b i lats».
Solana també ha indicat en lá
resposta que, a part de l'empresa,
ha de ser l'administració la que ha
d'ajudar la iniciativa particular per
tal de mantenir les despeses que
s'haurien d'assumir amb la redúcelo de quotes. Per aquest motiu
Daniel Terradellas es dirigí al delegat del Govern a la companyia,
Javier Nadal, el qual s'ha compromés a traetar aquest tema tot assegurant que «en una propera revisió de tarifes es tindrá en
c o m p t e en l'informe preceptiu».
Aetualment el col.lectiu de beneficiaris de quota reduída —de
cent pessetes al mes— l'integren
jubilats de mes de 65 anys, que
representen el sis per cent de la
totalitat d'abonats de Telefónica
de carácter particular.
Tot i la seva petició, el diputat
Terradellas considera també que
existeix el perill que se'n beneficrín
uns tercers que utilitzin els teléfons de quota reduída i per aixó
aeonsella que s'estableixi un máxim de trucades aplieant un sobreeárrec a les excessives.

A Tespera de la seu definitiva a Caí Ring

Cal Campaner será el quarter
de la Guardia CMI de Besalú
F.R.
Besalú.— L'edifici de Cal Campaner de Besalú será la nova
seu de la Guardia Civil de la
població, amb carácter inferí, a
l'espera de la construcció defi-,
nitiva de la caserna, projeetada
en el pía especial de Cal Ring.
El trasllat de les dependéncies
de la Guardia Civil besalunenca
ha estat motivat per la decía ració d'inhabilitat de l'antiga
Casa de la Moneda que feren
els arquitectes del eos fa setmanes enrera.
Després que es deteetessin
uns esllavissaments de parets
importants a la caserna de la
Guardia Civil de Besalú, fet que
s'exposá d'immediat a l'Ajuntament de la poblado, es va
preveure el trasllat urgent de
les dependéncies ais baixos de
la casa de la vila, pero ates el
mal estat d'aquest edifiei, on
també hi ha hagut esllavissaments a les parets principáis,
l'Ajuntament i Guardia Civil
acordaren esperar quinzedies
mes a Tactual caserna i traslladar-se a Cal Campaner.

Segons Talcalde de Besalú,
Sebastiá Pélachs, «Cal C a m paner s'está restaurant per
qonvertir-lo en alberg juvenil,
pero durant l'any d'espera
per a la construcció del quarter a Cal R i n g , el destinarem
a la seu del quarter de la
Guardia Civil, ja que t a m p o c
no podia instal.lar-se ais baixos de l'ajuntament, perqué
també es t r o b e n malmesos».
L'actual caserna era l'antiga
Casa de la Moneda, al earrer
Tallaferro, i, segons el pía general, aquest edifiei, ates el seu
interés historie, es destinará a
prospeccions arqueológiques.
Cal Campaner, al costat de
Sant Julia, aeollirá els sis números i el sergent del eos de
Besalú en el termini de quinze
dies.
La seu definitiva del quarter
de la Guardia Civil és previst
que sigui a Cal Ring, tal com
acordé l'anterior Consistori i la
Direedó General de la Benemérita. L'Ajuntament cedeix els
terrenys i la Guardia Civil es fa
carree del cosí de les obres de
construcció.

