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Avui, a la Casa de la Cultura

Castilla del Pino inaugura les
jornades de psiquiatria
GIRONA (De la nostra redacció,
per Isabel Juanola). — Avui comencen a Girona les "Jornades
sobre ingressos i admissions en
Psiquiatria", que ha organitzat
l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, l'Hospital Psiquiàtric de Salt i la Diputació de Girona.
Aquestes jornades, que duraran només dos dies, i finalitzar
ran, per tant, demà dissabte, tenen un ampli i complet programa, en què participen alguns dels
més prestigiosos especialistes espanyols i estrangers.
Carlos Castilla del Pino serà el
primer d'inaugurar la tanda d'actes, amb una conferència sobre
"reflexions crítiques de l'internament psiquiàtric". Ja ahir a la
nit, al Col·legi Oficial de Metges,
tot avançant-se en aquestes jornades, parlà del tema "Aspectes
actuals de la depressió".
Els estudis i publicacions de
Castilla del Pino sobre la psicoanàlisi i l'epistemologia psiquiàtrica, són molt nombrosos. Per les
seves idees avançades, ha estat
marginat per la psiquiatria oficial
de les càtedres d'aquesta especialitat durant els anys de la dictadura. Des de fa un temps, es demana que el doctor Castilla del
Pino sigui nomenat catedràtic
extraordinari de la Facultat de
Medecina de Còrdova, com a reconeixement de la seva labor
constant en aquest camp.

Castilla del Pino, ahit al CoLlegi de Metges. (Foto Seigio Biondi)

Tots els actes d'aquestes jornades tindran lloc a la Casa de
Cultura de Girona i s'alternaran
les conferències amb les taules
rodones. Avui, a més de la Conferència que Castilla del Pino donarà a dos quarts de deu, es discutiran, entre altres temes, els
Ingressos al manicomi, als cen-

GIRONA (De la nostra redacció). — Després de les diferents reunions i activitats del ministre de Sanitat, senyor
Rovira Tarazona, es va reunir en u n menjar de treball amb
els candidats al Parlament del partit centristes així com
amb el comitè Executiu i diputats del mateix.

Convergència
inicià la
campanya
al Ripollès

Dimecres dia 27 de febrer
s'inicià la campanya electoral
de Convergència i Unió, amb
dos actes celebrats a Sant
Joan de les Abadesses i Ripoll. El primer tingué lloc al
Cinema Centre i el segon al
Local de les Escoles Salesianes, i hi intervingueren els
candidats Miquel Roca, Joan
Vidal, Concepció Ferrer i Euiald Castellet.

periodistes

Assemblea de
la MIFAS
(;iRONA. - L'associació de "Minusvàlids Físics Associats" (Mll'AS) informa els seus associats i
totes les persones interessades en
la problemàtica dels disminuïts físics, que el dia 2 de marí; a les 10
hores, al seu local social (situat a
la Plaíja Sant Pere s/n de Girona),
tindrà lloc una assemblea general

Homenatge a '^La Constància''

tres privats i a l'hospital general,
que tindran lloc, simultàniament, a les dotze. A dos quarts
de cinc de la tarda es posaran a
debat temes com "Alcoholisme i
toxicomanies", "El suicidi",
"Geriatria" i "Psiquiatria infantU".

Activitats electorals de
Centristes de Catalunya

F

Ferrer i els

, GIRONA. - Dimarts passat, dia 12, es va celebrar al conegut Restaurant l'Arcada un sopar d'homenatge a TF-usebi Colomer, organitzat pels
seus nombrosos amics de la Rambla i Argenteria, com a acomiadament
amb motiu de plegar del comerç tan conegut amb cl nom de "La Constància", nom molt escaient pels llargs anys de serveis a tots els gironins,
essent una veritable Institució en l'esmentat barri.

Tarazona amb els membres del partit

UNTETS

UNTETS

CIRONA. - La Unió de Periodistes de les Comarques Gironines
ens ha trames el següent comunicat:
"Moltíssim ens complau fer
públic que el senador Fancesc
Ferrer i Gironès ha demanat ei seu
ingrés a la Unió de Periodistes de

PARLAMENT 8 0

El senyor Rovira Tarazona va
tenir paraules d'ànim per als candidats indicant que l'autonomia
ja adquirida de -Catalunya té una
absoluta credibilitat. "No és per
tant cap operació política, com

B

les Comarques Gironines, com a
soci. La seva sol.Iicitud, un cop
examinada per la comissió d'admissió (i sempre d'acord amb els
Kstatuts), ha estat acceptada.

pretenen explicar alguns, sinó
una realitat que ha estat obra del
govern d'Adolfo Suàrez".
"La vostra feina —va afegir el
ministre— en aquest nou partit
de Centristes de Catalunya és la

El PSC visità
les delegacions
de la Generalitat
Els candidats socialistes al
Parlament dè Catalunya, Xavier Guitart, Daniel Tarradellas i Joan Arrú, visitaren les
Delegacions Territorials de la
Generalitat de Treball i Urbanisme, tenint un intercanvi
d'impressions amb els Delegats Pere Navarro i Joaquim
Espanol i interessant-se pel
funcionament de llurs departaments.

UGT abona la
candidatura
del PSC
Davant les properes eleccions al parlament de Catalu-
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de motivar a les persones cap als
punts claus de la vostra ideologia: la dignitat de l'home, la llibertat de la persona humana, el
dir no a les polítiques sectaristes,
l'estímul a la lliure iniciativa sense traves de cap mena.
Per altra banda i en el primer
dia de Ccimpanya Centristes de
Catalunya va realitzar mítings a
Viladrau, Portbou, Planoles, Flaçà i Montagut.
nya, el Comitè Comarcal del
Gironès a remès una nota a
tots els seus afiliats, en la qual
assenyala acordar davant les
eleccions: Fer campanya a favor de què ni un sol vot dels
treballadors vagi als partits de
dretes i donar suport als candidats dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

Esmena a
Minoria Catalana
El portantveus en funcions
del partit "Coalición Democràtica", Antonio Carro Martínez, ex-ministre de la presidèjicia d'un dels darrers governs de Franco, ha presentat
una esmena a la totalitat en
una proposició no de llei presentada pel grup parlamentari
"Minoria Catalana"
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CONVERGÈNCIA
I UNIÓ
CAMÓS
Escoles Nens: Hora, a les 20h.
amb Alfons Morè Paretas.
Joaquim Pardàs Costa, Miquel Callis i Prat.
SERINYÀ
Al Cafè de la Plaça: A les 21h
amb Alfons Morè Paretas,
Miquel Callis Prat i Josep
Argelagué Abadal.

FONTCOBERTA
Escola Nacional: A les 21 h.
amb Maria Gràcia Bosch
Agustí, Joan Saqués Roca
i Josep Matamala Alsina
MOLLET DE PERALADA
A les 22 h. amb Domènec
Gust Josep Montalat,
Eduard
Puig
Pujol
CAMPDEVÀNOL
A les 21 h., amb Joan Vidal
i Gayolà, Concepció Ferrer, EudaJd Castells i Pare
Palau.

Oloriz, Joari Miró i Joan
Pascual
GERMANS SÀBAT
Escoles Taialà: a les 8 hores,
amb Josep Quintanas,
Francesc Pararols i Paco
Mera
NACIONALISTES
D'ESQUERRA
RIPOLL
Casa de Cultura de l'Ajuntament: a les 22 h., amb
Santi Vilanova, Joan Pujol
Joan Carreras
LA JONQUERA
A les 21 hores. Parlaran Jordi Vilanova, Francesc Ymbert, i M. Farré
PSC
LA BISBAL
Als locals de l'AISS: amb
Josep Comamala, Joan
Cals. Ales 20 hores
ERC

ESPOLLA
A les 20 h., amb Domènec
Cusi Gener, Josep Montalat i Eduard Puig

OLOT
Ball Popular al Màxims

TORTELLÀ
A les 21 hores. Isabel Brussosa Planas, Miquel Blach
Payola i Josep Espigulé

LES PLANES
Cine "La Caseta" 8'30 hores,
amb A. Planasdemunt, P.
Morón, D. Peribàçez

FOIXÀ
A les 21'30, amb Pere París
RebuU, Trinitat Neras
Plaja, Narcís Rué Martos,
Emili Tarrés Casanovas,
Pere Pascual, i Ernest Bisbe

QUART
Restaurant Prats: a les 8'30
amb J. Comas, P. García
Castany i E. Carreras

GUALTA
A les 21'30 h. , amb Ernest
Bisbe, Josep Maria Gibert
Francesc Brugués i Pere
Pascual
PSUC
SALT
Local del Í*SUC: amb Joan

CENTRISTES

JAFRE
Local Púcblic J.E.Z.: a les
8'30, amb E. Manuel-Rimbau, J. Vila i J. Grau
SANTA CRISTINA
Escoles Nacionals: ales 8'30
amb M. Lorca, S. Maneu
i J. Vila
TORTELLÀ
Cafè Roca: a les 8'30 hores
amb J. Arnau, R. Castelló
i J.BAtallé

