
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Olot

C. Bisbe Lorenzana, 2 - 17800 OLOT

ACTUACIONS: Expedient de domini excés cabuda núm. 179/2007
Part demandant: NÚRIA GRABALOSA COSTA
Procurador: JANINA JUANOLA COROMINA

EDICTE

Enriqueta Larqué Domínguez, SECRETARI/ÀRIA JUDICIAL DEL JUTJAT DE PRIME-
RA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 D’OLOT
En virtut del que ha ordenat el/la jutge/essa en provisió de data d’avui, dictada en el
procediment esmentat a l’encapçalament, mitjançant el qual se sol·licita que es faci
constar en el Registre de la Propietat d’Olot la major cabuda de la finca següent:
Rústica: Una porció de terreny erm o rocallós, procedent de la peça anomenada
«Puigsatorres», situada en el terme de les Planes d’Hostoles; de tres quartans de
cabuda aproximada, equivalents a 22 àrees i 32 centiárees segons el Registre de la
Propietat, si bé en realitat la cabuda és molt superior. Limita: Orient, amb terres de
Ramon Arnau, Miquel Vilanova i Narciso Serra; Migdia, Dalmacio Vila i Jaime Bar-
cons; Ponent, la riera i terres del «Mas Llover»; i Nord, terres de Sebastià Llover, N.
Plana, mitjançant camí, i de Francisco Arnau. Inscrita en el Registre de la Propietat
d’Olot amb el núm. 1.235 de les Planes, tom 1.690, llibre 24 de les Planes d’Hostoles,
foli 4, inscripció 1a.
Amb aquest edicte cito les persones que, sense saber-ho, els pugui afectar aquest
expedient i els pugui perjudicar la inscripció que s’hi sol·licita, perquè, en el termini
de DEU DIES a partir de la publicació, pugin comparèixer en aquest expedient per
al·legar el que els convingui sobre la pretensió sol·licitada, d’acord amb el dret.
D’acord amb el que disposa l’article 201, la regla tercera de la Llei Hipotecària, i d’a-
cord amb el que s’ha ordenat en aquesta resolució, es fa públic als efectes oportuns.
Olot, 19 de juny de 2007.– El/la secretari/ària judicial.
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■ Un home amb ben guanyada fama de no plegar-se davant cap
argument que no sigui el benefici de la Unió Europea,vingui
aquell d’un estat, d’una gran empresa o d’un ajuntament.
Aquest és el perfil de Mario Monti, proposat per Brusel·les com

a coordinador del projecte de la MAT, la polèmica línia elèctri-
ca Baixàs-Bescanó-Sentmenat. A falta només del vist-i-plau dels
dos estats involucrats en el projecte –Espanya i França– el no-
menament de Supermario es podria fer efectiu aquest juliol.

DdeG/Efe, Brusel·les
La Comissió Europea propo-
sarà el excomissari Mario Mon-
ti com a candidat al lloc de co-
ordinador de la línia elèctrica
d'alta tensió que unirà Espanya
i França, segons van informar
ahir fonts comunitàries. La línia
elèctrica Sentmenat-Bescanó-
Baixàs figura a la llista de pro-
jectes d'interès europeu per a
les xarxes transeuropees d'e-
nergia, en què es detallen els
projectes de transmissió més
importants i prou madurs de la
UE. Monti té ben guanyada
fama de no plegar-se davant  de
ningú, ja siguin estats, grans
empreses  o qualsevol altre in-
terès que no sigui el comunita-
ri. És a dir,  tampoc davant ajun-
taments o grups ecologistes.

En el Pla prioritari d'inter-
connexió, aquesta línia s'identi-
ficava com una de les principals
infraestructures amb serioses
dificultats, motiu pel qual es
proposava el nomenament d'un
coordinador europeu a fi d'ac-
celerar la seva execució, que va
rebre el suport explícit del Con-
sell Europeu de març de 2007. 

Segons el portaveu comuni-
tari d'Energia, Ferran Tarrade-
llas, aquest lloc no s'ocuparà
fins al juliol, una vegada que es
disposi de l'acord dels estats
membres i s'hagi consultat al
Parlament. 

L'italià Mario Monti va ser
comissari europeu de Mercat
Interior entre 1995 i 1999, any
que va passar a ocupar-se de la
cartera de Competència, fins a
l 2004. Monti ha desenvolupat
un paper fonamental en la polí-
tica de Competència de la UE i
la liberalització de sectors com
l'energia o les comunicacions.

Durant la seva trajectòria, no

ha cedit a les pressions dels go-
verns ni ha dubtat a enfrontar-
se a empreses tan poderoses
com la companyia elèctrica
francesa EDF o l'operador gal
de telecomunicacions France
Telecom, cosa que li va valer el
sobrenom de Supermario, en
referència a l’heroi dels video-
jocs.

Qui és Supermario? 
Nascut el 1943 a Varese (Ità-

lia), l’impressionant currículum
de Mario Monti confirma el so-
brenom que li va ser atorgat en
els pasadissos de Brusel·les.
Doctor en Ciències Econòmi-

ques per la Universitat Bocconi
de Milà , va cursar estudis de
perfeccionament en la Yale Uni-
versity, EE.UU. Professor de la
Universitat de Torí (1970-1979),
professor de Teoria i Política
Monetària de la Universitat
Bocconi de Milà (1971-85), edi-
torialista econòmic del Corriere
della Sera (1978-94), Membre
de nombrosos consells d'admi-
nistració, ponent del Comitè del
Tresor sobre la protecció de
l'estalvi  (1981), president del
Comitè del Tresor sobre el sis-
tema financer ( 1981-82),  pre-
sident de la Societat Università-
ria Europea d'Investigacions Fi-

nanceres (1982-85), membre
del Macroeconomic Policy
Group creat per la Comissió de
les Comunitats Europees i el
CEPS (1985-86), professor d'E-
conomia Política i Director de
l'Institut d'Economia Política de
la Universitat Bocconi (1985-
94), Fundador del Centre d'E-
conomia Monetària i Financera
Paolo Baf fi de la Universidad
Bocconi (1985),  membre del
Comitè de redacció de la llei so-
bre competència (1987-88),
membre del Comitè del Tresor
sobre el deute públic (1988-89),
president del grup de treball
per a la preparació d'Itàlia al

mercat interior (1988-90 ), fun-
dador de l'Institut Innocenzo
Gasparini d'Investigacions
Econòmiques de la Universitat
Bocconi (1989), membre del
Comitè del Tresor sobre la re-
forma de la llei bancària (1989-
91), Rector de la Universitat
Bocconi (1989-94), President de
la Universitat Bocconi (1994),
membre de la Comissió Euro-
pea, responsable del Mercat In-
terior, Serveis Financers i Inte-
gració Financera, Duanes i As-
sumptes Fiscals (1995-99). Des-
prés va ser nomenat Comissari
Europeu de la Competència i
fins i tot va ser proposat el 2004
per a presidir l’FMI.

El nomenament de Monti
com a coordinador europeu pel-
projecte de la MAT depèn no-
més del vist-i-plau dels dos es-
tats involucrats en el projecte:
Espanya i França. A Catalunya,
Monti gaudeix també d’un in-
negable prestigi, com ho de-
mostra que va ser convidat en
un dels esmorzars-col·loqui del
Centre d’estudis Jordi Pujol. En
aquella trobada amb polítics i
periodistes, Monti, per exem-
ple, va qualificar la competitivi-
tat de l’economia espanyola du-
rant els darrers vint anys «com
la història d’un gran èxit». «Ara,
però, es comencen a visualitzar
símptomes d’incertesa atès que
els dos sectors que han estat mo-
tor de la economia, el turisme i
l’immobiliari, comencen a patir
dificultats», va afegir a tall d’ad-
vertiment.

La tasca de Monti, si es con-
firma el seu nomenament, serà
la de fer de mitjancer entre to-
tes les parts afectades, espe-
cialment entre els dos governs
i els ajuntaments, així com amb
els grups ecologistes.

Supermario decidirà sobre la MAT
✓ L’excomissari de Competència de la UE podria ser nomenat el juliol coordinador del projecte
✓ La seva tasca seria fer de mitjancer entre les parts afectades, sobretot governs i ajuntaments

AL PUNT DE MIRA. Martio Monti, en la seva etapa com a comissari europeu de la Competència.
DdeG

DdeG, Girona
Manel Domingo, Vicedegà
del Col·legi de Fisoterapeutes
i Gabriel Liesa, coordinador
de la Comissió de Geriatria,
impartiran avui una sessió
tècnica sobre el Barem de Va-
loració de la Llei de De-
pendència a Girona. Cal re-
cordar que la meitat dels pro-
fessionals que formen els
grups avaluadors són fisiote-
rapeutes. 

Es tracta d’una nova esca-
la de valoració que esde-
vindrà una eina de treball im-
prescindible pels professio-
nals de la matèria. El Col·legi
col·labora amb l’equip multi-
disciplinar de formació de va-
loradors. 

Els fisoterapeutes
expliquen el barem
de valoració de la
Llei de Dependència

SALUT

El director del Museu de la Cièn-
cia i la Tècnica de Catalunya, Eu-
sebi Casanellas, va cloure ahir a
la Cambra de Comerç el cicle de
conferències sobre Patrimoni In-
dustrial que va començar a l’abril.

Finalitza el cicle
sobre Patrimoni

Industrial
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PATRIMONI

silvia
Resaltado


