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L'any comença fort a TAjuntament de Figueres

Girona

Els socialistes contra
el Gonzàlez convergent
El senador Casademont

Casademont
Tutela de
menors í
adolescents
GIRONA. - El senador J.
Casademont Perafita, de CiU,
com a Parlamentari, ha dirigit
al Govern algunes preguntes
sobre la tutela que es dóna als
menors i adolescents, amb relació a l'actual normativa, sobre publicitat, espectacles i
cinemes, que sobretot en les
grans
ciutats s'incompleix
per manca de la vigilància
adequada, els controls d'edat
i l'exigència de responsabilitats.
En^ aquestes preguntes
justifica i valora la importància del tema a nivell Constitucional de Declaracions de
Dret i de la legislació actual
que haurà d'adequar-se als
principis d'interès superior
que protegeixen el nen i
l'adolescent.
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FIGUERES (Del nostre corresponsal Narcís Genis).— En
el primer ple de l'any, que se celebrà a l'Ajuntament de
Figueres, els socialistes varen presentar un prec en què
plantejaven problemes vells: el Pia de la subcomarca de
•Figueres i el de les "manipulades habitances socials" tal
com les qualificà Paco Gonzàlez, ponent d'Urbanisme i
regidor del grup Convergent. L'altre tema que ocupa
gran part de la sessió va ser el dictamen presentat per Miquel Lorca dels Centristes, referent a la puja de les ordenances fiscals.
El ponent d'Hisenda, Marià política de l'habitatge i l'urbaLorca, presentà les modifica- nisme, per part de la presidèncions de les ordenances i l'esta- cia de la Comissió Informativa
bliment de les seves noves tari- d'Urbanisme,
i subsidiàriafes; sobre aquest punt, el conver- ment per part de l'equip govergent Puig i Pujol demanà que
nant, a l'Ajuntament, és prou
s'expliquessin les puges, princi- notòria".
palment les que afecten el ram
del comerç i l'hoteleria.
La cíclica intervenció
En l'apartat de precs, els so- PSC-PSOE
cialistes en presentaren un en
què es varen referir a l'actuació
Paco Gonzàlez, president
urbanística, tot qualificant-la
de l'esmentada comissió, demad"'ineficaç i apàtica", i indicant
nà la paraula per contestar a
que això es conseqüència '"d'una
la "cíclica intervenció del
insuficient gestió per part de l'inPSC-PSOE" segons la qualifidefinit equip governant en
cà, i va prosseguir la seva inaquest Ajuntament", plantejant
tervenció tot indicant que el
tot seguit la qüestió del Pla de la prec socialista era un atac contra
subcomarca de Figueres, i dient
la seva persona i "m'haig de deque "ningú, malgrat la demagòfensar", continuà. "Tinc clara
gia de les paraules, no sap on
la política d'urbanisme i de
és, concretament". L'altre tema
l'habitatge" i féu un repàs de les
que van tractar els socialistes va
seves gestions entorn d'aquests
ser el de les projectades habitantemes, i finalitzà dient "que haces socials, tot assenyalant que
via estat objectiu de les batalle"han passsat ja cinc mesos des
tes particulars del PSC-PSOE".
que posàrem el tema i la solució
Tot seguit, a petició de Paco
sobre la taula i encara no s'ha
Gonzàlez, l'arquitecte municipal
pres cap decisió". Finalment,
Enric Fita va presentar al ple una
Alfons Romero, portaveu socronologia de les gestions que
cialista, va dir: "La manca d'una
havia portat a terme l'Ajunta-

La MIFAS
agraeix
les ajudes
GIRONA. — La direcció de la
"MIFAS", organització que
aplega els minusvàlids físics,
ha fet pública una nota
d'agraiment per les atencions
rebudes amb motiu de la venda de confetti que aquesta associació va efectuar durant
l'acomiadament d'Albarracín
III. Aquest venda va produir
un benefici per a la MIFAS de.
22.681 pessetes. CoLlabora-'
ren amb la MIFAS, el Centre
Comercial Carrer Nou, la paperera Vila Tarradell, la CocaCola, i un munt de persones a
les quals ara volen fer públic
el nostre agraïment.

A ia 3 i 5

Col.loqyi
amb
Tharrats
Paco Gonzàlez
ment en aquests darrers mesos
entorn del pla subcomarcal i les
habitances socials.
Els altres acords presos varen
ser l'adquisició d'un nou cotxe
per la Policia Municipal i un
equip de megafonia per a la Sala
de Sessions de l'Ajuntament i la
instal.lació de nous semàfors, entre d'altres.

GIRONA. - Va celebrar-se
anit la xerrada-col.loqui que
entorn als aspectes diferenciadors entre el "Dau al set" i
"El Paso", havia convocat la
galeria d'art 3 i 5, comptant
amb la presència de Tharrats.
Tharrats, va ser un dels
participants del "Dau al Set",
juntament amb Modest Guixart, Brossa, altres artistes catalans.

EL CUL DE
LA LLEONA

GUIA COMERCIAL
ÚEFIGUERES

Els Reis són de Barcelona?
Ahir se'ns va posar malament el dinar. Ja sé que el lector
no ha de preocupar-se d'aquests problemes personals. Només
faltaria. Però la causa no va venir ni de què fós dolent el menjar ni de cap situació fisiològica personal. Crònica, el programa
de televisió de "totes" les comarques catalanes, entre moltes
altres notícies ens va informar amb tot detall de l'arribada dels
Reis Mags a Barcelona. Sabem l'hora, el lloc d'arribada i per on
passaran. Hom pensava que tot seguit ens explicarien també
que els Reis aniran a altres poblacions de la resta de la nació
catalana. No fou així. Els de Girona, els de Lleida, els de Tarragona i tantes altres ciutats es veu que no ens portem bé i els
Mags ens ha deixat solets i abandonats, almenys així ho deuen
creure els nostres amics de la televisió "catalana".
Aquest carai de vici del centralisme no hi ha qui el tregui.
Ja sabem que dir això és perillós i surtiran tot seguit els que
en altres temps anaven cada dia per altre a Madrid i ho aprofitan per fer la seva campanya. Ens és igual el que aquests
diguin. Amb tot, desitgem que s'acabi d'una vegada aquesta
situació que es repeteix tot sovint. Hi ha algun partit, per cert
molt centralista, que en la campanya al Parlament farà sortir
cada dos per tres el gran perill del centralisme barcelonès. I
sabem que serà una demogògia molt explotada d'aquí a quatre dies. Per això, precisament, ens sap greu encara més que es
doni carns a la fera per culpa de petits oblits, que ja no haurien d'existir. No podem estar d'acord en què una notícia ho
sigui més pel fet de passar a Barcelona. Els Reis també vindran
a Girona, si senyors i potser ens portaran més coses que al
Cap^ i Casal. I ja que parlem dels Mags, que ens portin una televisió catalana més descentralitzada. De la Madrid ja no en parlem. Es demanar impossibles.
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