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S'espera ia expropiació forçosa

El Palau de Vilabertran
serà tot ell del poble
VILABERTRAN. (Del nostre
corresponsal, Narcis Genis). —
Aquests darrers dies, abans de
l'aparició de PUNT.DIARI, ha circulat la notícia de l'expropiació
forçosa del Palau de Vilabertran,
expropiació que ha aconseguit.

després de molt de temps de lluita, el Patronat de Vilabertran, que,
segons ens han dit fonts properes
a aquest, quan estigui tot restaurat es pensa donar a aquest marc
una utilitat de profit per a la comarca, com podria ésser fer-lo

Puigcerdà

Els candidats municipals,
fruit d'intenses reunions
PUIGCERDÀ (Del nostre corresponsal A l f o n s Brosel). —
Amb el consegüent batibull que
això comporta, s'han elaborat en
els diferents pobles de la Cerdanya, les llistes de candidats per a
les eleccions municipals, a celebrar el proper dia 3 d'abril.
Com és natural, la manca de
pràctica, per part de tots, en
aquest mester, ha fet que hi hagués un rebombori més gran del
que és normal a la Cerdanya. Dins
la primera quinzena de febrer, hi
ha hagut dos coses que han pre-'
dominat sobre tútes les altres:
reunions i votacions.
Per altra banda, no deixa de
cridar l'atenció ei fet, ja consumat, d'una manca total de coalicions d'ultra-dreta i, fins i tot, de
dretes simplement. La llista més
propera a aquest cantó ha estat,
com és natural, la Unió del Centre
Democràtic.
També ha constituït una sorpresa el fet que, a pobles com
Alp, només s'hagin confeccionat
llistes formades, únicament i exclusivament, per gent independent; gent que, per altra part ja
havia estat escollida anteriorment
per mitjà d'una votació popular.
En començar la sèrie d'informacions que donaven sobre el
tema de les eleccions municipals
a la Cerdanya, farem públiques
les llistes presentades a Puigcerdà, llistes que són formades per
tretze candidats cadascuna que
són els següents: Entesa municipal:

Josep Peitx, Carles Canes, Vicens Penarroja, Xavier Pujol, J o sep Martell, Maritxell Sastre, A n toni Moreno, Andreu Baamonte,
Joan Ramon Soler, Antoni Tequier, Benet Pena, Joan Mas,
Joan Peitx.

PSC
Xavier Bosson, Joan Fullana,
Joan Salines, Carme Camarero,
Elentiquio López, Guillem Gil.
Joan Josep Munoz, Francesc Bravo, Miquel Linares, Francesc Duran, David Gea, Jaume Tres, A n tpni Gil.

UCD
Francesc Turiera, Julio Pérez
de Rozas, Josep M' Piguillem, Esteve Llombart, Lluís Morer, Albert
Formenti, Josep Herrera, Pere
Dosta, Emilia Abellanet, Joan
Gea, Moisès Cot, Joan Guinot,
Jesús Montesinos.

DCD
Francesc Ravellat, Francesc
Sape, Emili Capdevila. Eudald Fages, Minquel Junca, Joan Forcada, Joan Riera, Glòria Vidal, Jesús
Gonzàlez, Just Parés, Miquel Casas, Manel Ruiz, Eduard Farrés.

Independents
Josep Turiera, Teresa Julià,
Joan Vidal, Àngel Flotats, M= Pilar
Bragulat, Jordi Forment, Marcelino Costa, Joan Armengol, Bienvenido del Pozo, Pere Altamiras,
Josep M" Pérez, Joan Ginesta.

centre cultural, o casa de cultura
de l'Alt Empordà.
El poble de Vilabertran es conegut per la seva església romànica del segle X I I , i l'abadia gòtica
construïda el 1940. Aquests dos
grans monuments arquitectònics
havien estat declarats «Monument Nacional» per una reial ordre (n.° 2.045), de 17 de novembre de 1 9 3 0 , dictada aleshores
pel «Ministerio de Instrucctón Pública y Bellas Artés», en aquesta
reial ordre, entre altres coses, es

diu que « S . M . al Ray (q.D.g.)
ha tanido ha bian djsponar aa
daclara Monumanto hiatoricoartfstico nacional adacrito al
Patrímonio artfatico da la naclón, al conjunto monumantal
constituido por al tampio, torre, clauatro, palacio prioral,
alaa I depandanciaa qua fuaror. de la Colegiata de Santa
Maria da Vilabertran (Gerona), amparéhdosa desde dicha
declaración, y atandiendo a la
conservación da la mlama tanto ei Estado como la Dlputación .Provincial, el Ayuntamientò de Vilabertran y aún al
mismo de Figueraa». Fa uns
mesos en veure que tot amenaçava ruina i n o s ' h i podia fer res perquè era propietat privada, el Patronat va negociar la compra de
les vivendes que s'havien instal.lat en el seu interior, i que havien
adequat la seva instal·lació mitjançant obres que havia autoritzat
l'Ajuntament, malgrat que aquestes cases no reunien unes condicions adequades d'habilitat. Però
el problema clau era el de l'Abadia, que fins ara era en mans d'una sola propietària, i que, pel seu
estat total d'abandonament la
Conselleria Provincial de Bellas
Artés havia iniciat expedient d'expropiació forçosa i sanció. La propietària en l'any 1975 demanava
una indemnització on fixava el
preu de venda, en 5 milions de
pessetes, quantitat que la Diputació no estava disposada a pagar.
Ara, l'expropiació és forçosa,
pel al mal estat en que es troba, i
la propietària no pot demanar ni
cinc cèntims.
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Exposicions
FIGUERES — A la -sala d'exposicions de la Caixa, pintures de Josep
M.' Comte fins al 16 de març.
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Avisos
—Omnium Cultural de Figueres
ha convocat el 6è. concurs per a Joventut 1979. L'esmentat concurs
s'organitza amb la col·laboració de
Ràdio Popular de Figueres, el Patronat de la Catequistica, i la Caixa de
Pensions.
Es tracta d'un concurs de treballs
en llengua catalana en torn als temes de lectura, recitació i.dictat, redacció, història, literatura i poesia.
ciències, astronomia i química. Les
edats'dels concursants són establertes entre els 6 i els 18 anys. El termini de presentació dels treballs finalitza el 30 d'abril.

FIGUERES
Policia 50 09 29
Guàrdia Civil 50 13 55
Bombers 50 00 80
Casa de Socors 50 14 00
Seguretat Social 50 03 65
Hospital 50 14 00
Clínica Catalunya 50 15 39.
Clínica Figueres 50 31 00
Clínica Creu 50 39 31
Clínica Creu Dr. Vila 50 36 5 0

'

Agenda.
3 de març. Organitzat pel
taller de Teatre, en el Patronat de la Catequistica, la
Mercè Broquetes ens representarà:
«Mercè dels uns Mercè
dels altres».

ROSES
Policia Municipal 25 66 32
Guàrdia Civil 25 62 72
Bombers 25 61 44

Farmàcies
de torn
A L T EIVIPORDA
FIGUERES Feia. Perxas.
ROSES Feia. Planas.

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 2/3/1979. Page 9

CERDAI\IYA
PUIGCERDÀ
Policia 88 01 29
'Guàrdia Civil 88 01 46
Bombers 88 03 18
Casa de Socors 88 01 50
Parada Taxis 88 00 11
Clínica Quirúrgica 88 01 50
Creu Roja 88 05 47
Hospital Particular 88 01 50
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Un patrinioni de t o U . — (Foto: arxiu)

Ara, les municipals
FIGUERES. — El clima pre-electoral ha fet llàstima. No s'ha
pogut vèncer l'ombra de les municipals que s'apropen, i que
sembla que s'han apoderat de l'ànim dels figuerencs? N o ho sé.
Els mítings, si no hi ha hagut la presència d'un líder, han tingut
una assistència més aviat escassa. La gent s'ha tornat escèptica,
i correm el risc de concebre novament les Corts com una engreixada. Ahir, dijous, 1 de. març, era el dia que el poble havia de fer
acte de presència a les urnes. Com diuen: «s'ha de manifestar».
La sobirania popular al carrerl Les circumstàncies que hauran
envoltat aquestes eleccions podran ser objecte d'un altre comentari. Avui ens limiterri a donar voltes entorn d'un clima que s'ha
aconseguit a base d'una publicitat massiva que, en el millor o
pitjor dels casos, no ha passat de ser epidèrmica. La gent que
pensa i que analitza, s'ha girat d'esquena als eslògans i a les promeses, i ha posat la seva atenció damunt els fets. La gent ha votat d'acord amb el resultat d'aquesta anàlisi i ai marge de les fuetades publicitàries, que per a més d'un hauran resultat negatives.
El clima, en canvi, per les municipals és natural, gens forçat i,
per això mateix, més apassionant. En general s'està d'acord en
què les municipals tindran un o altre color segons hagin anat jes
generals. Les candidatures de les municipals aporten una quantitat de noms absolutament nous en la direcció de la vida ciutadana, que encenen i abranden la curiositat. Els noms que es presenten per les g e n e r a l s — a l g u n s dels qual repetixen no solament noms de la legislatura anterior, sinó de les franquistes— no
ofereixen prou credibilitat. Admeto les excepcions, i apunto que
són aquestes — l e s excepcions— les que encara mantenen viva
l'esperança.
A Figueres, la lluita pre-electoral ha estat a nivell de grups o
de simpatitzants, afiliats i, tal vegada, assalariats de famílies polítiques determinades; I la lluita no ha passat de l'anècdota cartellística. Estripar els dels contraris, cobrir-los amb els propis, etc...
Un balanç pel damunt de la campanya electoral posa de m a nifest un desig irrefrenable de protagonisme. Hem contemplat
un país atomitzat pel centre i per les ales, i un té la impressió que
molta gent ha anat a les urnes sense saber ben bé a qui havia de
votar, ni, i això es terriblement significatiu, perquè vota. I és que,
pels quaranta anys passats, necessitàvem una mentalització de
raonament i no d'eslògans.

Manuel Pont i Bosch
Farmàcies
de torn
SPAI CONSELLERS IMIMOBILIARIS
PRECISA

CERDAIVYA
PUIGCERDÀ Feia. Ciurana

DELEGAT
RIPOLLÈS
RIPOLL Feia. Sargatal.
CAMPRODON Feia. Joatiuim SoterServei permanent.
SANT JOAN ABADESSES Feia.
Sunyer-Servei permanent.

GARROTXA
OLOT Feia. Vayreda.
BESALÚ Feia. Gratacòs-Només urgències.
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S'EXiQEIX:
—
•—
—

Domicili en aquest sector
Experiència en constructores locals
Capacitat organitzativa a nivel administratiu i de vendes

S'OFEREIX:
—
Despatx a Olot
—
integració immediata en el grup
—
Possibilitat de promoció a càrrecs superiors
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