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Dimarts, 13 d e gener
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Gironès

Durant el mes de Gener

Consell de Salt

El PSC de Girona organitza
Volen informació
més de vint actes a comarques sobre Susqueda
GIRONA (De la ribstra Redacció per Ramon Rovira).— La Federació Gironina del Partit dels
Socialistes de Catalunya oi^anitza per al present mes de gener,
un seguit d'actes polítics arreu
de les comarques.
Uuís Maria de Puig pariamentari a nivell estatal i en Xavier
Guitart, del Parlaniènt de Catalunya, varen explicar ahir en el
decurs d'una roda de premsa, els
objectius que es pretenen amb
aquests actes. La intendó central és apropar a la gent la tasca
que es porta a terme en ambdós
Parlaments i sobretot fent especial incidència en els temes que
afecten d'una manera més directa a les nostres comunitats. liuís
M. de Puig explicà que "aprofitem aquests mesos de vacances
parlamentàries per tal d'apropar
a Girona a personatges que normalment tenen una tasca important en el parlament estatal".
Entre els temes que es tractaran
cal fer especial esment de la discussió sobre la llei de traspassos
de funcionaris, transferències a
les Diputacions, Autonomia Universitària, ús de la llengua catalana, divorci, ensenyament, etc.
M programa d'actes que està
previst de desenvolupar arreu de
les comarques de Girona és el següent:
GIRONA.— Traspassos ftindonaris. 13 8 hores, Fontana
d'Or. E. Martín i. X. Guitart.
. L.A.U. 14 8 hores. C. Univers. Javier Solana i Lluís M.
de Puig.
VIDRERES.- Ensenyament.
16 2/4 8. Marta Mata i X.
Guitart.
LLORET DE MAR.- Us de la
llengua. 16 2/4 10. Marta Mata i X. Guitart.
PALAMdS.- Divord. 16 2/4
10. "La Font". Verde Aldea i
Lluís M. de Puig.
SANTA COLOMA.- Assemblea
Parlamentaris. Dia 17,11 horei^. Ajuntament. Tots els parlamentaris.
GIRONA.- MinusvàUds. 22 8 h.
A Díaz Sol i U. M. de Puig.
Transferènda Imputacions. 22
8 hores. Fontana d'Or. Joan
Prats i Xavier Guitart.

Uuís M.a de Puig i Xavier Guitart varrai ejqjlicai el programa d'actes (Foto Comalat)

L'ESCALA.- PoUtica al Parlament. 22 2/4 9. Eduard Martín.
SANT FELIU DE G . - Programa
Econòmic. 23 7 hores. Esc.
Professional. Ernest liuch.
FIGUERES.- Us de la Uengua.
23 8 hores. Marta Mata i D.
Terrad^ellas.
PALAMÓS.- Política al Pariament. 23 2/4 10. "La Font".
Mdre Molas i X. Guitart.
LLORET DE M . - "Los gitanos
entre la marginación y el ra- cismo". 24 4 hores. Juan de
Dios Ramírez Heredia i Xa. vier Guitart.
FIGUERES.— "Los gitanos entre la maiçinación y el racismo". 24 8 hores. Juan de
Dios Ramírez Heredia. Ernest
Lluch.
OLOT. - Acte Pagès. 26 11 hores. Pere Aiguadé i D. Tarradellas.
Alta Muntanya. 29 8 hores.
Joan Ganyet i D. Terradellas.
Política al Pariament. 30 8
hores. Saló de descans. J<Kin
Reventós i D. Terradellas.
RIPOLL.— Alta muntanya. 30
Joan Ganyet i José Montero.
CAMPRODON.-Alta Muntanya. 30. Joan Ganyet i D.
Terradellas.
STA. COLOMA.- Política al
Parlament. 30 9 hores. Mdre
Molas i Ernest liuch.

Delegació d'Hisenda

Noves normes per fer la
declaració de renda
GIRONA (De la nostra redacció). — La Delegadó d'Hisenda de Girona ens ha tra- —mès una nota tot recordant
als contribuents que fins el
primer semestre de l'any
1980 han tributat tot utilitzant un sol imprès per declarar
conjuntament els impostos
sobre la renda de les persones
fíàques, del tràfec d'empreses i luxe, que d'acord amb la
nova normativa, la dedaradó
corresponent al segon semestre de l'any 1980 caldrà efectuar-la independentment per
cada un dels impostos a què
estiguin subjectes i d'acord
amb els models específics que
són els 493 per l'impost sobre el luxe i els números 202,
203, 204 i 205 segons correspongui per al tràfic d'empre-

ses. El termini de presentadó
de la dedaradó d'aquests dos
darrers impostos serà del 1 al
25 de gener.
Quant als impresos models
140 i 150 d'estimadó objectiva singular normal o simplificada,
respectivament,
queden reservats de forma exclusiva per declarar i efectuar
el pagament fracdonat a
compte de l'impost sobre la
renda de les persones físiques,
corresponent al rendiment de
l'indicat semestre, i està previst que el vendment per
aquest cas és el dia 10 de febrer de 1981, per la qual cosa
s'ha d'anullar totalment les
referèndes a l'impost sobre
el tràfic d'empreses i l'impost sobre el luxe que apareixen en aquests darrers models
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D'altra banda, en el decurs
del mes de febrer seguiran els
actes i concretament està previst el desenvolupament d'un
parell més de xerrades protagonitzades per la Marta Mata i que
es desenvoluparan a Hostalrich
i Sant Hilari.
També està prevista la visita d'en Gregori Pecesbarba que pariarà dels temes del
divorci i jurídics. Amb tot, d'aquest darrer acte encara no se'n
té una referència directa del dia
en que tindrà Hoc ni tampoc
l'hora.

SALT (De la nosfara Redacció). — Anit el Consell Municipal acceptà la proposta de
Ramon Torremadé de fer seva
la demanda de l'Ajuntament
d'An^ès en el sentit de demanar a la companyia que explota el pantà de Susqueda i a les
autoritats encarregades de la
seguretat dutadana, la mà»ma informació quant a les
alarmes previstes, mesures de
seguretat i pla de salvament
en cas d'un desastre.
Es va deixar per més endavant, a partir de la resposta
que s'obtingués, la demanada
informació sd poble, i l'organització d'un simulacre d'alarma.
Va ser aprovada també la
proposta d'urgir à l'Ajuntàment de Girona el projecte
d'acabament del Passeig del
Marquès de Camps, obstruït
per una finca particular que
obliga ara a desviar tota la drculadó que es dirigeix a l'autopista per la zona escolar,
amb greu perill. Es dóna el
cas que hi ha fins i tot aprovada una partida del pressupost d'obres, però manca el
projecte. Es demanà que, en
cas que l'arquitecte munidpal
no pugui enllestir-lo ràpidament, s'autoritzi al Consell a
encarregar-lo fora.
—"La manca d'un arqui-

tecte és, després de la independènda, el problema més
greu que tenim plantejat"—
ha dit el president del Consell, senyor Morè.
S'ha acceptat la proposta
de la Comissió Pro-Independenda d'inidar unes s^nions
tripartits amb l'Ajuntament
gironí, però quan s'ha plantejat la possible intervenció de
la comissió en les discussions
del pla general, s'ha cregut ne-,
cessaria una discussió política
prèvia sobre el tema, que es
farà dilluns que ve a porta
tancada.
Es demanarà informació
referida a l'explosió d'una fàbrica o magatzem de gas a Valènda, per tal de tenir arguments en una possible negociació amb Gas Girona, respecte de l'emplaçament de les
seves instal.lacions a Salt.
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Jornades sobre els minus vàlids
el mes de febrer a Girona
GIRONA.- La Coordinadora
d'Associadons de Minusvàlids
Físics i Sensorials de les comarques ^ronines, ha organitzat
unes jornades per ^ s dies 5, 6 i
7 de febrer als locals de là Casa
de la Cultura de Girona.
Amb el patrodni de la Generalitat de Catalunya i el suport
de l'Inserso de la Diputació i de
l'Ajuntament de Girona, l'esmentada Coordinadora, que
agrupa el conjunt de les dotze
Associadons de Minusvàlids Físics i Sensorials de les Comarques, pretén, a través d'aquestes
jornades, dos objectius prindpals:
—Sensibilitzar l'opinió pública i les entitats responsables
de la problemàtica del Minusvàlid Físic i Sensorial.
—Obrir camins mitjançant la
creadó d'uns grups de treball
que
quedaran constituils a les Jornades i que durant un any treballaran de forma permanent en els
diversos aspectes en què es pot
concretar una acdó puntual com
a conseqüènda de la problemàtica general estudiada.
El problema de les barreres
arquitectòniques i de la mobilitat, els moviments assodatius,
la temàtica medico4rehabUitadora, els problemes legals laborals
i els problemes escolars, seran
objecte de seguiment dels esmentats grups de treball continuat.
La filosofia de les jornades
s'inscriu dintre de la política
de Serveis Sodals de la Generalitat de Catalunya.

La doenda d'aquestes primeres Jornades Gironines de
Minusvàlids Físics i Sensorials
serà a càrrec del Sr. Jaume Nualart i Maimi, director general
d'Assistènda Sodal de la Generalitat de Catalimya.
MIFAS - Minusvàlids Físics
Assodats - Girona.
FRATER - Fraternitat Cristiana de Malalts - S. Feliu de Pallerols.
Llar de l'Amistat - Olot.
Unió de Sords - Gironia.
Hemofília - Girona.

Paràlisi Cerebral de Girona
-Salt.
"Padres. y am^os de ninos
sordos" - Girona.
"Padres y alumnos del Colegio de EE.EE. Ntra. Sra. del
Carmen" - Girona.
"Hogar del Sordomudo" Ripoll.
Associadó de Malalts Renals - Girona.
Auxilia - Girona.
"Asodadón lucha contra
ladiabetes"-Girona.

ANUNCI OFICIAL

AJUNTAMENT DE BESCANÓ
Informació pública
Es fa saber que a les Oficines municipals de Bescanó, està a disposició del públic, pel termini d'un mes
(a comptar des que l'edicte corresponent aparegui en
el Butlletí Oficial de la Provincià), ESTUDI DE DETALL que comprèn els terrenys inclosos a la iUa que
formen els carrers " M a j o r " i "Passeig de l'Estacio",
"Passeig del tren d'Olot" i " c / . de la Barca".
Mentre duri l'esmentada exposició, poden presentar-se a les oficines de l'Ajuntament, les al.legacions
que es creguin convenients en relació amb l'expressat Estudi de Detall.
Bescanó, 3 de gener de 1981
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E L BATLLE
Llorenç Carreras Sureda

