
P U N T I A P A R T EL PUNT I Dijous, 8 d'agost del 2002 

L'ESTAT DEL PATRIMONI DE GIRONA 

U BASTIDA, PAS A PAS 

^ Una bastida de 60 metres. instal·lant l'estructura que embo- l'edifici des de la plaça dels Apòs-
Aquesta setmana s'ha començat a licarà la torre per les seves vuit tols. A baix, a l'esquerre, la bastida 
muntar la bastida que permetrà res- cares fins a l'àngel que hi ha al a la base del campanar i, al costat, 
taurar el campanar del temple. Els capdamunt. A la foto de dalt es els operaris muntant-la a l'altura 
operaris de l'empresa Coresal estan pot veure l'aspecte que tenia ahir del rellotge. / Fotos: J. SOLER. 
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Aquestes ^canees 
vola directament 

V 

Gíronâ ô  Menorca ̂  ^ 
Gironâ #̂  Palma "0^ 
Menorca 4̂̂  Ibiza ^\ 

[ Els obsequiem cada setmana a m | ^ I 
un vol a Menorca + apartarr^nlilPtuxe I 
per a 6 persones. 

I Entre tots ets clients que volin durant cada ?, 

I un viatge ei' anada i tornada a Menorca amti una estada d'una | 

I setmana, en un apartament de luxe per a 6 persones a Cala'n i 

I Bosch Ciutadella. 

I El guanyador de la setmana passada va ser: Violant Blanco (Girona) ' 

informacíá i reserves a: 

902104242 4ifúMm^ 
saïasemstjMadsatses. Usioresn e) ien iemps 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient ' 

ANUNCI 
de citació a dia cert del titular d'una finca: 

Fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, secció Girona, el preu just 
corresponent a la superfície de 83.263 metres quadrats corresponent 
a part de la parcel·la 32, del polígon 24, afectada pel projecte 
d'infraestructura de radar meteorològic a les Gavarres, Puig d'Arques, 
al terme municipal de Cruïlles, Monells I Sant Sadurní de l'Heura, en 
Resolució d'aquest Departament de data 4 de juliol del 2002, es 
convoca l'entitat ONTILLA, SL, el senyor Juan Pérez Chamizo o a qui 
demostri ser titular de l'esmentada finca per al pròxim dia 13 d'agost 
del 2002, a les 11.00, hores, a l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura, plaça de la Font, 1, 17118 Sant Sadurní de 
l'Heura. 

Es remarca que no s'admetrà representació sinó per mitjà de poder 
degudament autoritzat, ja sigui general, ja sigui especial per aquest 
cas. Els interessats hauran d'identificar la seva personalitat amb la 
docuriïentació oportuna, i a falta d'aquesta, per al coneixement directe 
que testifiquen l'alcalde o el secretari de l'Ajuntament. Així mateix, 
haijran d'acreditar la plena titularitat i absència de càrregues en la 
finca registral afectada, mitjançant el corresponent certificat de domini 
i càrregues expedit pel Registre de la Propietat. En cas dé no 
comparèixer, o de no aportar la documentació que acrediti la titularitat 
o sense poders suficients, l'import del preu just restarà consignat a la 
Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya i es 
procedirà igualment a l'ocupació definitiva dels béns expropiats, 
segons l'establert abans i de conformitat amb els articles 48, 50 i 51 
de la Llei d'expropiació forçosa i concordants del seu Reglament. 

Barcelona,-18 de juliol del 2002 
8 • . Maria Morera i Goberna 
? Secretària general 
\ (02.200.077) 

El capítol busca 
diners per posar 
dues campanes 

noves a la Catedral 
Té intenció de col·locar-les aprofitant la 

imminent restauració del campanar 

DAVID BRUGUÉ / Girona 
• Les sis campanes de la Catedral de Girona es poden con- , 
vertir en vuit si ¿i capítol troba un patrocinador que les 
financi. Aquests instruments s'haurien d'instal·lar aprofi
tant que al setembre comencen- les obres de restauració 
del campanar, que es preveu que acabaran per Pasqua. 

El president del capítol, 
Gabriel Roura, ha'explicat 
que la seva idea és comple
tar el conjunt de sis cam
panes amb dues de noves 
d'una mida intermèdia 
(uns 1.000 quilos) aprofi
tant l'imminent inici de \?Í^ 
restauració del campanar. 
Per això, ha engegat con
verses per trobar qui les 
vulgui patrociriar i espera 
que ^després de l'estiu hi 
haurà una decisió. Si final
ment no surt el patrocina
dor, el capítol buscarà for
mes de finançament alter
natives. Segons diu, el toc 
de les campanes serà «més 
complet» però no gaire 
més fort. 

Amb la restauració del 
campanar, es donen gaire
bé per tancats els treballs 
més urgents que cal fer al 
temple i que van ser els 
acordats entre Bisbat, Ge
neralitat, Ajuntament i Di
putació. El pla director, 
però, és molt ampli i les 
obres a la Catedral han de 
prolongar-se, segons reco
neix el diputat de Cultura, 
Joan Bagué. Les actua
cions més urgents han con
sistit a refer les cobertes 
planes, a reforçar la torre 
de Carlemany, a fer mesu-
raments a l'entorn del 

claustre i l'edifici en gene
ral per detectar possibles 
moviments i a restaurar la 
façana, segons ha explicat 
el regidor Joan Pluma. La 
recuperació del campanar 
serà similar a,la de la fa
çana però l'operació és 
rnés senzilla perquè hi ha 
menys elements ornamen
tals. Es netejarà, es refarà 
el sistema de subjecció de" 
les campanes posant un 
travesser de fusta que per
metrà que voguin millor, 
s'impermeabilitzarà la cú
pula, es repararan uns es-
bornacs que hi ha a la part 
oculta i que van fer els fran
cesos amb els canons que 
disparaven des de Mont
juïc i s'obriran les finestres 
fosques. Pel que fa al re
llotge, Roiira proposa que 
se substitueixi l'actiial, pin
tat a la paret, per un de nou 
que sigui lluminós a la nit 
i sigui clarament visible. Es 
calcula que cap al setem
bre, un cop instal·lada la 
bastida, es desmuntaran 
les campanes un mes —es 
reafinaran i netejaran^ i 
que pels volts de Pasqua 
s'haurà acabat la restaura
ció del campanar. Aquests 
treballs costen 420.000 eu
ros i van a càrrec de l'em
presa Coresal. 

L'orgue encara no troba lloc 
D. BRUGUÉ. 

• El pla director de la Catedral preveu en un 
dels seus punts el trasllat de l'immens orgue que 
actualment està situat al bell mig de la nau central. 
L'aparell resta espectacularitat a l'església quan 
s'entra per la porta principal. El punt en què 
no es troba el consens és en l'indret on s'ha de 
situar. S'havia parlat de posar-lo a l'altar de la 
Puríssima, ja que a banda d'aconseguir-se l'objectiu 
de treure'l del mig, guanyava en intensitat i qualitat 
del so. Gabriel Roura, però, va insistir ahir que 
aquesta opció està completament descartada per 
dos motius: no hi cap i el Capítol no està disposat 
a «fer malbé» cap capella. Segons diu, els estudis 
tècnics hauran d'acabar aportant solucions. Men
trestant, però, l'orgue continuarà allà mateix on 
és. 


