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LOS SITIOS DE GIRONA

Viernes, 16 de enero de 1981

airona de c
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Resolucions de la Comissió Permonent

ISET DE CÁTALA A XA Operado de Tresoreria per 28'5 milions
NYA BONS AIRE
Equip per a lá brigada dé jardinería,

ñ parí de les tasques merament esportivos, un deis trets
mes importants de les entitats
excursionistes catalanes ha éstat llur catalanisme. Aixó ha
quedat ben palés en la divulgació i promoció que s'ha fet
de la cultura catalana des d'aqo estes entitats. El reflex que
ha tingut en la práctica sempre
ha estat múltiple i divers.

ment de catalanisme amb una
actitud mes abassegadora. Estic
fent referencia a la conversació deis costums i tradicions
de casp, nostra. Entre d'altres
coses igiíalrnent importante, cal
fer esment de la r e s t a u r a d o
de les testes populars, ¡es nostres formes aviáis de celebrar
les dates, mes notables (Carnestoltes, Nadal, Reis, etc.), i, resumint, una premonició histórica
del que mes tard ha esdevingut el poblé de Catalunya.

per 6 milions

res, segons. relaciona d'imports ' —Contractar la senyora Rosa
828.089 pessetes i 1.185.795 pes- María Picamal i Morató, per a
setes.
' prestació de servéis técnico-a:d—Aprovar expedients d'im- jninistratius a,l Departamont
posició de contribucions espe- d'Educació i Cultura.
ciáis per execució deis Projec—Contractar amb la Comtes de millora de l'enllumenat panyia «Internacional Busines
públic de varis carrers del Sec- Machines, S. A. E.» la creació
tor de la Barca, millora de de fitxer del Padró Municipal
-^Acordar
autorització
de
Com a primera etapa podem
despegos i pagament de factu- l'enllumenat de varis carrers d'Habitants.
esmentar que, de tota la Vida,
del Sector Nord del Veínat de
—Adquirir, previa declaració
l'idioma. adaptat en elles ha
Salt, i urbanització del carrer d'urgéncia del contráete, u n a
estat el cátala, sense excloure
Per tots els motius fins ara
Cantábric.. •
plataforma hidráulica Hi-Ranque tnoltes vegadas h a convis- dits, la Penya, conscient de l'es—^Aprovar l'iexpedient de bai- ger, de 30 metres d'aitura, amb
cut amb el castellá. Aquesta forg coHectiu que fins ara s'ha
Xes ptesentát peí Serve! de Re- destinado a la Brigada de jarpredisposició interna ha acon- fet i identificada amb els maCáptació müñicipítli en via exc- dinería, a l'Empresa'«Comercial
Eeguit que pogués manifestar- teixos ixieals aqui condensáis,
cutiva, i cOi"responent al con- Abengoa, S. A.», peí preu de
se, igualment, en l'extérior. Cal inicia un curset molt básic de
cepto d'Impost municipal de 6.180.393 pessetes.
recordar que els primers es- llengua catalana, tot i cenyint.
—Concedir exempció ais proCirculació diversos exercicis.
crits catalans oficiáis, després se a Tortografia elemental.
pietaris Je finques deis sectors
—Satisfer
a
la
Companyia
de la prohibició de l'ús d'aquesAquest curset tindrá, lloc al
Telefénica Nacional d'Éspanya, urbanitzals de' Sarria, des de]
ta llengua, foren els comunicats mateix local de la Penya. Es
primer de gener al 30 de setemi publicacions editats pels cen- fará un cop per setmana, cada."
Hoy, a las ocho y media de la la quantitat de 266.058 pessetes, bre d'enguany, respecte de les
per
{iaspeses
de
modificació
tres excursionistes. Totea aqües. dimarts a un quart d'onze del
tardé en la Cámara Agraria Protaxes niunlcipals, per atorgates avantguardes idiomátiques vespre, amb una durada apro- vincial pronunciará una confe- d'uiía llnia afectada peí Pro- ment
de Ilicéncies
d'obres
jecte
d'urbanitzacíó
del
vial
avanzaren qualsevulla escriptu- ximada d'una hora
durant rencia el señor Pere C'.os, sobre
d'arranjaments de fajanes:
d'enllac
entre
la
Creu
de
Para periódica feta en cátala en quinze sessions. La inscrjpció 61 tema: «Gomercialización en
—Concertar una operado de
los sectores de vacuno de car- lau i ei carrer Aragó.
aquell temps.
és totalment gratuita i la podeu
tresoreria
per import de pesse—Autoritzar
traspassos
de
fer en la seu de la Penya. No ne y porcino». Él orador es portes 28.500.000 i te'rmini máxim
A part deis fets fins ara es- cal dir-vos que tóts vosaltres tavoz de Joves Ágricultors, an- propietat funeraria en el Cede tres mesos.
mentats, que solament perto- esteu convidáis a assistir i par- te el FORPPA, para temas de mentiri mutiicipal a favor de
lá
genyora
Maria
Dolors
Batlle
quen la qüestió de l'idioma, la
ticipar en ell. Per a una millor ganadería y la conferencia se
tasca de les entitats excursioinformació adreceu-vos al ma- enmarca en el curso de economía i Richard, senyor Josep Boix
y comercialización agraria que i Duran, senyor Miguel Bosa.
nistes ha estat mes ampia. Sorteix bar Bons Aires.
tint del camp estrictament linEl curset comengará e l d i a 2tt organizan los propios Joves c'oiha i Seriñá, senyora Teresa
Bartrina i Marull i senyor Joan
Ágricultors.
güistic, s'ha reforgat el senti.
de gener.
Casas i Soler.
—Aproyar les següents llicéncies -d'obres:
— S e n y o r Salvador Casas i
Garriga: acabainent interior, al
Passoig d'Olot número 336.
—Senyor Josep Hiño josa i
Páez:
modificació
interior
planta átic al carrer Bassagoda número 18. , '
El lunes^ en el salón de descan—Senyor LiUis Rasclosa i
so del Teatre Municipal, presenPía: Reforma interior edifici tará su Hibro, que firmará a los
a l'Avinguda Sant Francosc presentes Enric Tarradcllas, tinúmero 10.
tulado: «Un cátala: IJues gue—Senyor Joan Carmona i
rres per la llibertat». El acto esMartín, ampiiació de planta alt á previsto a las siete y media
tell, al carrer Caries Rahola
de la tarde.
número 30.
—Aprovar ^ertificació d'obres
d'import 299.822 pessetes, corresponont al trasllat de Tactual
Arxiu notarial a la planta tercera de l'antic Institut del carrer de la Forga.
—Convocar concurs per execució del Projecte d'enllumenat
públic del Grup Germans S á .
bat.
—Convocar concurs-pubhasta
per execució de les obres deis
següents' Projectes:
a) Qonstrucció d'un edifici
per a Servéis Municipals al
carrer Baciá.
b) Renovació deis servéis
El próxtaio lunes, en la Fonurbanístics dei Sector Germans
tana d'Or, a las siete y media
Sábat.
de la tarde, se presentará el caq) Urbanització del carrer
de la Rutila, t r a m entre car- tálogo sobre «Plástica Gironina
rer Ultónia y carrer Emili GraActual», y que responde a una
hit.
iniciativa de la Diputación y e l '
d) Ampiiació del Pont sobre
Ayuntamiento de nuestra ciudad.
el riu Güell a l'Avinguda d'OlOt.
Exposic'ib -a Girona
— I n s t r u i r expedient per a
adjudicado directa de l'execució deis següents Projectes:
CASA DE CULTURA DE LA CAIXA
a) Urbanització carrer Botet
i Sisó.
.
(Placa Marquina, 10 bis)
b) Urbanització carrer Joaquim Ruyra.
c) Urbanització carrer Sant
Hipólit.
de
DEL 16 DE GENER AL 1 DE FEBRER DEL 1981. Visites:
d) Urbanització carrer Cantábric.
15,00 a 20,00 hores. Dibuixos seleccionats d^ls nens de les coe) Urbanització carrer Gral.
marques de: CERDANYA — ALT EMPORDA — BAIX EMPORMola.
f) Enllumenat
Veínat
de
DA — GARROTXA — GIRONES — RIPOLLÉS i LA SELVA.
S&lt. ''
t ) Enllumenat
Sector
la
Barca.
AVUI, CONFERENCIA, A LES 7 DE LA TARDA: ,
—Concedir
subvenció
de
15.000 pessetes al genyor Joa«Mite i realitat del dibuix infantii», per Dr. Joaquim Jubert i \
quim Rodríguez i Vidal, eíi r e .
presentació del Cbhséll MuniciGruart, neuróíeg i professor del CoLlegi Universitari de
pal de. Sarria, a m b desti a treballs^ d'estudi d'üh métode per
Girona.
el coneixement del medi natural.
•
«La imatge en l'ensenyament», per la Sra. Pilarín Bayes, Uicen—Adquirir .divers mobiliari
pen import de 353.705 pessetes,
ciada en Belles Arts.
a l'Empresa «Oficina i Archivo,
S. A.» a m b dfistinació al Departaínent d'Informática.
—Coritractar a la senyora
És UNA INICIATIVA CONJUNTA DE:
Isabel María Apolo i Rafael,
per a la prestació deis servéis
de neteja de la Guardería de
Vilarroja.
EXTRACTE
DE LES RESOLUCIONS
ADOPTADES PER LA
COMISSIÓ
PERMANENT
EN SESSIÓ CELEBRADA
EL D Í A 8 DE GENER

(W. CONFERINCIA
EN l A CAMAEA
ÍMRIA

E! lunes,
presenfocíón
de un libro
en nuesfra
ciudad

125.000 DIBUIXOS
PRESENTÁIS AL CONCURS

res Mmfá M i
iifts llsíGs j senssfis
PRESENCIA DIl DIRECTOR GENERAL
DEIS SERVÉIS SOCIES DE LA
GENEMIIIAT,
Els prppers dia 5^ 6 i 7 de fe- Miguel Alvarez Garós, subdirecbrer tindrá lloc a la Sala d'BJS- tor, provincial de Mmusválids de
posicions de la Casa de la Cultu- Girona. A continuació la primera les Pr'imferes Jornades Girpni- ra taula. rodona sobre «Áspectes
nes de Minusvalids Físics i.Sen-^ Médico - Soclals de les Minusvasoriaís.
lies» coordinada i moderada pél
El dijous, 5 de febrer, i presi- doctor August Moret Branyas,
dida peí president de la Diputa- tractará áspectes referents a la
ció, alcalde de Girona i delegat Traumatología, Otorrinolaríngoprovínc'ial de l'Inserso tindrá logia Hematología, Neurología,
lloc l'obertura i presentacíó de Nefrólogla S Dlabetolpgia sota la
les Jornades a carree del senyor' direcció de dlferents metges especíalistes resídents a Girona i
que desenvolupen llur tasca prpfessional a l'Hospítal P.rovincial
de Santa Caterina, , Residencia
Alvarez de Castro de la Ségure?í
t a t Social, Clínica Girona i Creu
Roja.
A la tarda del primer dia la
senyora Montserrat Santamaría
Hoy, viernes, a las 11 de la
Bacardit d'ESADE i. la senyora
mañana, en él Salón de Actos
de la Cámara de Comercio, ten- Josefina Urpí d'Auxílía,. donaran
drá lugar la anunciada sesión de conipte d'una investigació portatrabajo en que varios directivos da a cap sobre la reaUtat escode la «Feria Internacional de lar, laboral i pslco-sócíal deis
TnrisniQ - FITUR» se reunirán Minusvalids a Catalunya.
con profesifjnales turísticos y
A continuació será presentada
medios de comunicación gerun- per l'arquitecte • Xavier , Garciá' .•
•deñses, para la presentación en Milá, un audío-visual sobre MQGerona de la cita;da feria mono- bílítat 1 Barreres Arquitectónigráfica, que se celebrará en Ma- ques.
.
.
.
drid, del 6 al 15 de febrero próEn la closnda del primer dia
ximo.
tindrá lloc la presentacíó i consEl interés que ha despertado títució deis cinc grups de treball:
esta primera
edición de «FI- •referents a moviments assPtíia-'
TUR» puede resumirse en les si- tius - rehabilitadors í probleináguientes datos: en la actualidad tica legal laboral.
"
hay más de 10.000 metros cuaEl divendres, día 6, comenga
drados contratados, participarán amb ranálisl socíológic de la simás de 300 empresas, y cerca tuació del Minusválíd a Catalude 40 países.
nya, á cura d'en Raimon Bonal
Ello hace confiar en que se al- Falgás i d'en Joan Costa Riera,
cance una cifra muy alta de vij sociólégs de la Pundac|ó. Bof 111,
sitantes profesionales, y el esSeguirá l'exposició de la sefuerzo que ha supuesto su orga- nyora Pilar Malla í 'Escbfet, Cap
nizacióh carecería de sentido sin del ServeÍ3 d'Acció Social de la
la participación de los empresa- Direcció General de Servéis Sorios turísticos, para quienes ha clals de la Generalltat de Catasido preparada la «Feria Inter- lunya, sobre el concepte d'íntenacional de Turismo;».
gració en el treball social i la
línia de Servéis Sócíals de la Generalltat de Catalunya;
Aquesta jornada tindrá com a
final una taula rodona sobre
«Les Associacions i la Integrad o del Minusválíd» a carree dé
representánts de les Associacions
de Minusvalids Msics i Sensorials (ECOM, MIFAS, Associació Catalana d'Hemofília, Cooperativa Alarona de _ Pares de
Nens Sords i Associacions de
Sords de Girona).

Hoy, preseíitaciéii
e

El lunes, en la Fontana

PresentaGii diil caiogo s
Piásilca Goníeipof á

cuyas exposiciones se. han realizado en los últimos meses. El
citado catálogo constituye una
¡importante aportación impresa a
la plástica contemporánea de
Girona, para tener una concreta y amplía visión de la creación artística gerundense.

El dissabte, dia 7, recollirá
rexposíció del treball de grups
i la clausura de les jornades i
llturament deis diplomes a carree
del senyor J a u m e N u a l a r t i Maymí, director general deis Servéis
Soclals de la Generalítat de Catalunya de la Conselleria de Sanitat i Servéis Socials 1 el senyor Josep Farré Moran, secretar! general de l'Institut Nacional deis Servéis Socials.

ANTONIO GIRAUT

Sortea el Bolso de Cocodrilo
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UNA DEVOTA. MARÍA ROSA.

Ante la presencia del Iltre. Sr. Palos, notario, ayer, jueves, ri las 4 de la tarde, y en retransmisión directa por «La Voz de Gerona», se eíectiíói el sortea del inagníí'Lco Bolso de Cocodrilo, que correspondió al núm. 5.641, cuya. propietaria resultó ser la Sra, Encarnación García.

