Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

EXPOSICIÓ DE XAVIER
ROMERO AL CONSELL DEL
GIRONÈS
El col·leccionista cassanenc, Xavier
Romero, exposa durant tot el mes de desembre a la seu del Consell Comarcal del
Gironès, al carrer del Sac de Girona, una
mostra de postals nadalenques antigues
extretes del seu ampli fons particular.
Romero destaca en la presentació de
la mostra que "un dels senyals tradicionals de les festes de Nadal i Any Nou,
sociològicament parlant, és el de les felicitacions, que tant els particulars a nivell
familiar i d’amistats, com les empreses i
les institucions, posen en pràctica quan
s’acosten aquestes dates assenyalades.
El mitjà, preferentment en temps pretèrits
era el de la targeta postal, especialment
en la coneguda com la seva època daurada, a primers del segle XX.
Quant a les postals, a la comoditat i l’economia s’afegia l’encant de les il.lustracions, molt més aconseguides que les
d’ara, amb tot tipus de motius i qualitats
d’impressió. Les més emprades eren les
anomenades romàntiques, les que anaven il·lustrades amb parelles, dones o

Dos
exemples de
les
postals
incloses
a la
mostra
nens, i tot tipus d’al·legorismes simpàtics
i també en clau d’humor.
A la mostra també hi figuren les postals
editades específicament per a l’avinentesa, amb els típics « Bon Nadal i Any Nou»,
«Felices Pascuas», «Noel», «A Merry
Christmas», «Bonne Année», etc. Els personatges, en fotografia o il·lustrats, anaven envoltats d’ornaments festius i de

flors, de bestioles domestiques i de regals, mentre que els comunicants aprofitaven l’ocasió per escriure dedicatòries
sentides i entranyables.
Un altre vessant de la targeta de felicitació per Nadal, és el dels servidors públics, com ara el carter, l’escombriaire, el
vigilant, el repartidor, etc. Aquí, també s’hi
ha anat evolucionant, i de mica en mica

Bon Nadal i Feliç Any 2003
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va desapareixent aquell simpàtic mitjà de
comunicació, essent ja molt pocs els gremis que feliciten la clientela i sol·liciten
alhora l’estrena -»aguinaldo»- amb aquestes cartolines, que quan eren més antigues solien presentar-se com unes autentiques litografles, molt cercades ara per
ara.

LA GENERALITAT APROVA
LA BANDERA DE

D'ACTUALITAT

res.
—3 Publicar aquesta Resolució al
DOGC. Barcelona, 31 d’octubre de 2002,
Josep M. Pelegrí i Aixut, Director general
d’Administració Local.

EL JUTJAT DESESTIMA EL
RECURS D’ERC DE CASSÀ
DE LA SELVA CONTRA LA
LÍNIA

CAMPLLONG
El diari Oficial de la Generalitat ha publicat la resolució de 31 d’octubre, per la
qual es dóna conformitat a l’adopció de la
bandera del municipi de Campllong. El
text d'aquesta resolució diu:
El 19 de setembre de 2002, el Ple de
l’Ajuntament de Campllong (Gironès) va
adoptar l’acord d’aprovar la bandera municipal.
El 19 d’agost de 2002, la Secció
Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l’expedient.
D’acord amb el que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i
els articles 9, 30, 31 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991,
de 25 de novembre, Resolc:
—1 Donar conformitat a l’adopció de la
bandera del municipi de Campllong, organitzada de la manera següent:
Bandera apaïsada, de proporcions dos
d’alt per tres de llarg, vermella, amb una
rosa blanca, barbada i botonada de groc,
de diàmetre 4/9 de l’alçària del drap, al
centre.
—2 Inscriure l’esmentada bandera al
Registre dels ens locals de Catalunya,
secció de símbols, subsecció de bande-

què el consistori només s'hauria d'haver
aturat si els recurrents haguessin obtingut «la suspensió de l'executivitat» de
l'acord del ple municipal. La sala tampoc
no considera, com subratllava el president
de la coordinadora, que l'autorització «vulnerés les normes subsidiàries» de Cassà.
Armengol, que té altres recursos pendents de resoldre, ha recorregut la sentència al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

LA

El Jutjat Contenciós Administratiu nº1
de Girona ha dictat sentència, en data 22
d’octubre, desestimant el recurs presentat pels regidors d’ERC de Cassà de la
Selva contra la línia elèctrica 110 KV Juià
– Castell d’Aro. Segons una nota de la
Generalitat, d’aquesta manera el Jutjat ha
donat per bona la llicència d’obres que
l’Ajuntament de Cassà de la Selva va atorgar per construir la línia.
La sentència argumenta que la normativa urbanística del municipi de Cassà de
la Selva és totalment compatible amb la
construcció de la línia i per tant no existeix cap impediment per a la seva execució. A més, la mateixa sentència avala que
la línia elèctrica sigui aèria tot respectant
les distàncies reglamentàries, com succeeix en aquest cas, donat que la normativa no obliga a soterrar les línies fora del
sòl no urbà.
El mateix jutjat de Girona ja va desestimar fa un mes el recurs presentat pel president de la Coordinadora Antilínia,
Francesc Armengol, sobre el pas de la
línia elèctrica per Cassà. El recurs
d'Armengol destacava que l'Ajuntament
havia d'esperar a resoldre la sol·licitud de
llicència de Fecsa perquè aquesta determinació ja havia estat impugnada «en via
administrativa». La titular del jutjat, Pilar
Rovira, no accepta aquest argument per-

COORDINADORA RETIRA UN RECURS

Per la seva banda, la Associació Antilínia d’Alta Tensió ha retirat el recurs que
va presentar contra la línia de les Gavarres. D’aquesta manera, segons informacions facilitades pel Departament d'Indústria de la Generalitat, continuen avançant
favorablement a la línia 110 KV Juià – Castell d’Aro tots els contenciosos judicials
interposats.
La Coordinadora antilínia de les Gavarres ha retirat el recurs judicial contra la
llicència d'obres que va concedir l'Ajuntament de Cassà, però manté el contenciós
administratiu que el 1999 va presentar
contra la Generalitat per haver declarat la
utilitat pública de la línia d'alta tensió. Els
67 propietaris afectats per l'obra, membres de la Coordinadora i l'Ajuntament de
Santa Cristina mantenen el contenciós,
del qual Cassà es va retirar quan va signar el conveni autoritzant l'estesa de la
línia al seu municipi. El secretari dels
antilínia, Joaquim Bosch, va explicar que
el permís de Cassà i la sentència que ha
desestimat el recurs dels regidors d'ERC,
els ha fet adonar que perdrien i van decidir retirar-lo fa pocs dies. La denúncia contra la Generalitat segueix als jutjats, encara que sense novetats.
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