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Uum verda a
les obres
d'amplíacióde
la depuradora
d'Olot
La Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa ha
donat llum verda a les obres
d'ampliació de la depuradora d'aigües residuals d'Olot,
que permetrá el sanejament
de les algües negres deis pobles de Santa Pau, la Valí
d'en Bas i les Preses.
Aquest mlnipla de sanejament del riu Fluviá forma
part del conjunt d'obres que
está previst portar a terme a
les comarques de Girona de
cara a millorar el sanejament
de les algües residuals i que
afecta, per una banda, la depurado de la Tordera i per
i'altra, el Ter, el seu afluent
rOnyar i la Muga.
Segoris fonts del Serve!
d'Obres Hidráullques de la
Generalitat, de cara a aquest
any 88 es preveu «donar un
fort impuls a totes aqüestes obres per tal d'enllestir, dins eís terminis previstos, tot el pía de
sanejament de les comarques de Girona».
Segons el president de la
mancomunitat, Jacint Xutclá, «es tracta d'una obra
realment important i molt
necessária per al sanejament del riu Fluviá. Cal teñir present que amb
aquesta ampliado es podran tractar les aigües de
totes les poblacions que
están situades entorn de
la població d'Olot i que teñen un índex industrial
realment molt elevat.
Amb aquest tractament,
hi. haurá una disminució
important del nivell de
contaminació de les aigües del Fluviá».
Aquest projecte, conjuntament amb el del nou abocador comarcal que s'está
construint actualment al
Clot de les Mules, és una
obra fonamental en el terreny de sanejament de les poblacions que formen part de
la mancomunitat garrotxina.
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COMARQUES
S'ha enregistrat un lleuger increment respecte al 1986

L'any 87 ha deixat a Girona prop
de vint-Knou mil desocupats
JOSEPHUS
Barcelona/Girona.— Mentre la
taxa d'atur enregistra una davallada general arreu de Catalunya
—segons fonts de la Direcció General d'Ocupació de la Generalitat—, que es pot xifrar en mes de
quatre mil persones, a Girona,
l'any 1987 va acabar amb un total
de 28.668' treballadors inscrits en
les corresponents relacions de les
diferents oficines de l'INEM repartidos per les comarques, la qual
cosa significa un lleuger augment
en relació amb el mes de desembre de. l'any 86, en qué s'enregistrá una xifra total de 27.320 desocupats. D'acord amb la nota que
ha fet pública el Departament de
Treball dé la Generalitat, «Barcelona és la demarcació que absorbeix aquesta davallada de l'atur, amb 5.447 desocupats
menys que el mes de novembre
del 1987, mentre que a Girona él
nombre de desocupats ha augmentat en 8Z7 persones en relació amb el mateix mes. A Tarragona l'increment ha estat de 391
persones, I a Lleida de 179».

Es reactiva el ram de la
construcció

Tot i les xifres que indiquen l'increment de l'atur a les comarques
gironines, i segons que explicaven
fonts de la direcció general de l'lNEM —Instituto Nacional de Empleo— depenent del Ministeri de
Trebail i Seguretat Social, hi haurá
una forta alpa en eís nivells d'ocupació a partir del proper mes de febrer, tant a tot el país com en
zones concretes d'aquest, sobretot en indrets turístics com poden
ser, fonamentalment, les comarques gironines, ja que «arreu les
xifres mes balxes d'atur s'enregistren en els mesos de desembre i gener i, sobretot, en
aquells llocs on hi ha una forta
dependencia de les circumstán-

L'any passat s'incrementá, respecte al 1986, el nombre d'inscrits a
les oficines de l'INEM. (Foto CARLOS SANS).
cies turístiques del moment. Girona, per suposat, entra dins
d'aquest grup i mes peí que fa
referencia a poblacions com
Lloret üe Mar, Platja d'Aro, Roses, l'Estartit i també Blanes,
lloc on, per cert, l'índex de desocupats en el ram de la construcció ha davallat a causa de la
reactivado del sector com a
cpnseqüéncia de la important
demanda d'allotjaments turístics».
En aquest sentit, la direcció general de riNEM afegia que durant
els darrers mesos del 1987 les xifres de desocupats en el ram de la
industria varen augmentat en un
22'53 per cent, mentre que en la
construcció davallaven d'un un
35'11 per cent, perqué, segons el
Ministeri de Treball, «les comarques gironines i, sobretot les zones costaneras, han experlmentat des de fa gairebé un any i.
mlg una forta empenta en el
sector de la construcció, tant
peí que fa a apartaments com á
habitatges unifamiliars fins al
punt que, en segons quines demarcacions, hi ha problemes
per trobar bons oficiáis del ram.

restant només en algunes llistes
de desocupats peons i paletes
que ja son d'edat avan'^sada».
D'altra banda, i fent referencia
al sector de servéis, íntimament
Iligat al turisme de les comarques
gironines, la taxa d'atur se situava
a fináis del 1987 en un 12'43 per
cent, amb 16.292 treballadors a
Girona. Tot i aixó, segons que informava el Ministeri de Treball i
tanmateix el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
«aquest índex anirá minvant a
partir del mes de febrer, donat
que es-comenqará a contractar
personal en el ram d'hostaleria
per aqüestes dates. Aquest procos és possible que s'inicu a Lloret de Mar, i continuará properament a altres poblacions de la
Costa Brava, així com també a
algunes de l'interior, ja que el
sector d'alta muntanya, en poc
mes de dues setmanes, ha enregistrat un total de mes de 2.500
contractos de treball de temporada, alguns deis quals es podrien allargar fins molt després
de la Setmana Santa si les circumstáncies, principalment climatológiques, son favorables».

Ha presentat un plec de firmes sol.licitant-ho a rAjuntament
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Sant Feliu de Gulxols.— Després d'uns mesos ó'impasse, en
aqüestes primeres setmanes de
l'any, nováment es torna a parlar
de la creació de la segona zona de
vianants de Sant Feliu de Guíxols,
la qual quedarla concretada a tota
l'área del nucli antic de la ciutat,
compresa entre la rambla Antoni
Vidal, carrer Hospital, avinguda
Juli Garreta, plaga d'Espanya i carrer Anselm Clavé. Pocs dIes després d'una primera reunió, convocada a iniciativa de l'Ajuntament
per tal de posar fil a l'agulla en
aquest tema, l'Associació Turística Guixolenca, per la seva banda,
va Iliurar un plec de firmes al titular
de l'alcaldia, Josep Vicente, «a fi
de donar suport la intencíó de
crear noves zones de vianants
que vosté, com a batlle, i els
seus regidors han manifestat,
juntament amb molts deis nostres socis i altres persones sensibilitzades per aquest tema». El
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plec de firmes Iliurat per l'ATG es
mostra favorable a la creació
d'una zona de vianants situada en
el barri antic, que delimita la zona
que queda expressada al principi.
Seguidament a la presentado de
l'escrit de l'ATG, va teñir lloc una
segona reunió a l'Ajuntament, i es
va acordar la creació d'una comissió integrada per dos veíns de cadascun deis carrers de l'esmentada área urbana que es pretén
convertir en zona de vianants.
Aquesta comissió de véíns quedará presidida peí regidor Antoni
Juanals i integrada també peí secretan de l'ATG, Martí Juanola.
Un deis acords presos en aquesta darrera reunió va ser tancar a la
circulado rodada tota aquella área
del barri antic de Sant Feliu durant
vint-l-un dies, pels volts de Setmana Santa, entre 'la rambla Antoni
Vidal i el sector de l'esglésra del
monestir. De moment, en aquesta
etapa experimental restaría obert
al tránsit e| carrer de l'Hospital
com a principal via d'accés de la
circulado rodada entre la placeta

de Sant Joan i la plaga del Monestir. Peí que fa ais carrers transversals, de moment no se sap exactament quina decisió s'haurá de
prendre en el decurs d'aquest període experimental.
En aquest sentit, s'está-a l'espera de l'informe deis técnics municipals que en aquests moments estan elaborant i que será sotmés a
la considerado de la comissió de
veíns, presidida peí regidor Antoni
Juanals, que a aquest efecte es
reunirá el proper dia u de febrer.
Peí que sembla, hi ha certes re.ticéncies peí que fa a convertir el'
carrer Anselm Clavé —que és el
que está situat directament entre
la Rambla Antoni Vidal i la plaga
del Mercat— en zona de vianants.
Hi ha, diferents punts de vista entre els veíns sobre la solució que
cal adoptar per aquest carrer, entre els quals no es descarta la possibilitat d'eixamplar les seves voréres a cada banda de carrer,, i
d'aquesta manera s'empetitiria la
calgada de tránsit de vehicles del
mateix.

La Diputado
celebrará dimarts
el primer pie de
l'any 88
Girona.— Dimarts vinent, la
Diputado de Girona celebrará el
primer pie ordinári d'enguany.
En l'ordre del dia, destacar l'autorització de subscripció al conven! amb la CTNE per l'extensió
del teléfon rural, l'organització
del servei de receptado i les seves mesures d'aplicació i el concurs públic per a l'edició del Butlletf Oficial de la Provincia.
Altres punts que es tractaran
en la sessió de dimarts son el
nomenament d'un representant
de la Diputació al Patronat de
l'Escola Universitaria d'lnfermeria, la ratificado de les condicions de l'operació de tresoreria
amb la Caixa Provincial per
aquest any 88 i el reconeixement
de crédit.

FestadeSant
Antoni Abata
CassádelaSelva
Cassá de la Selva.— La població de Cassá celebra avui diumenge la festa de Sant Antoni
Abat. La diada comengará a les
11 del matí amb un ofici solemne
a l'església parroquial de la vila i
a les 12, a la plaga de la Coma, hi
haurá una audició de sardanes á
carree de la cobla Vila de Blanes.
Es clouran els actes a les dues de
la tarda amb un diñar de germanor entre tots els assistents a la
festa.

Rialles toma al
teatro d'Olot
Olot.— Avui a les 12 del migdia, i al teatre principal d'Olot, hi
haurá una nova representado a
carree del grup Rialles. Aquesta,
anomenada «El somni d'una nit
d'estiu», anirá a carree de l'aula
de teatre.

Els habitatges
«Sotdelscanyers»
de Sant Feliu
passenaser
propietatdels
titulars
Sant Feliu de Guíxols.— El
grup. d'habitatges soeials «Sot
deis canyers» de Sant Feliu de
Guíxols, que depenia fins ara del
Patronat Provincial de l'Habitatge, está passant a. la propietat
deis seus titulars, segons informa Rafel Albiol.
El grup d'habitatges está com-.
post per un total de dos-cents
pisos, els quals, i en un primer
torn, que es calcula que és de
l'ordre del setenta per cent, ja
han passat a la titularitat deis
seus adjudieatarís.
Aquesta operado s'ha fet mitjangant la signatura de la corresponent escriptura de compravenda, davant notan.
D'aquí a pocs dies, i en un
segon torn, es calcula que un
altre quinze per cent deis veíns
optará per la compra immedtata
del seu habitatge, complementant, d'aquesta manera, el bloc
total.
Peí que fa a la resta, s'está a
l'espera de la resolució que s'adopti d'acord amb el Patronat
Provincial de l'Habitatge i la decisió definitiva deis seus titulars.
En aquest sentit, també es considera la possíbilitat que alguns
d'ells expressin la voluntat de no
accedir a la propietat del seu pis
en l'actualitat.

