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Podria ésser-ne la causa un verí llanpat a Taigua

Estancs

Els cotxes
d'invàlids
no paguen
impost de
circulació

ICONA Investiga la mort
de milers de peixos al Ter

Arriben
cigars purs
deia
República
Dominicana

GIRONA. — L'associació de
MIFAS (Minusvàlids Físics
Associaciats) de les comarques gironines vol comunicar
a tots els seus socis i afiliats i
al públic en general un Reial
Decret aparegut recentment
Aquest decret Uei 3/1981
aparegut el dia 16 de gener en
el Butlletí Oficial de l'Estat
numero 27 de 31-1-81, en el
seu capítol 4, article 20, apartat 4, pàgina 2246, aprova determinades mesures sobre el
règim jurídic de les Corporacions Locals amb el següent
text:
MIFAS aconsella a tot
aquell que posseeixi un cotxe
que es pugui incloure a les
condicions esmentades al decret-Uei, que es posi en contacte amb el seu Ajuntament
respectiu per a la seva deguda
informació.

GIRONA (De la nostra Redacció, per J.C.C). — La prefectura
d'ICONA a Girona està estudiant
en aquests moments les causes
de la gran mortaldat de peixos
que recentment s'ha enregistrat
ai riu Ter, que ha ocasionat la
mort de milers de representants
de la fauna piscícola d'aquest riu
gironí.
Segons les primeres dades que
ha pogut recollir l'Institut per a
la Conservació de la Natura, l'origen d'aquesta catàstrofe ecològica hauria de recaure en un
agent extern al riu, ja que no és
possible explicar la mort de milers de peixos sense la intervenció d'algun producte o substància que hagi emmetzinat aquestes aigües. En tot cas, el verí
que hagi estat el causant d'aquestes morts ha h ^ u t de ser molt
potent, o en una gran quantitat,
ja que el nivell de mortaldat és
alarmant.
La causa ha de ser externa
Una de les causes que podria

La contaminació toma a debnai eh peixos del Ter
ser el motiu d'aquest accident
ment d'alguna substància nocipodria ser la sequedat soferta va al riu.
aquests darrers mesos a les nosLes investigacions que en
tres comarques i arreu de Catalu- aquests moments porta a terme
nya, que podria haver provocat
ICONA van dirigides a averiguar
una contaminació excessiva del quin ha estat l'agent que ha conriu; aquesta raó, però ha estat
taminat el riu i les gestions apunrebutjada, ja que el cabdal ac- ten essencialment en una indústual d'aigua del Ter no és tan
tria de Sant Gregori, que ja ha
baix com perquè es produeixi negat, però, que tingués res a
aquesta mortaldat i és gairebé veure en aquesta contaminació,
demostrat que l'origen de les ja que no han abocat res al Ter
morts és causat per l'aboca- que pogués ocasionar la mort
d'aquesta quantitat tan gran

GIRONA. - . L a tradicional
escassesa de c^ais purs havans que de dos anys ençà pateixen els fumadors gironins,
ha quedat pal.liada momentàniament amb l'anibada d'una
partida de cigars purs de la
República Dominicana.
Fets a mà, el preu per unitat, segons la classe i la vitola,
oscil.la entre les cent i les
cent vint-i-dnc pessetes i
aguanteu bé ima comporació
en qualitat i presentadó amb
ek elaborats pels seus col·legues de Cuba.
Lamentablement, cal dir
que són molt poques les caixes que han arrivat als estancs
gironins, per la qual cosa l'absència dels olorosos cigars
purs de la República Dominicana ja és una realitat a determinats estancs.

Campanya per a la normalització del català

Una campanya per al diàleg
1. Una base ideològica
La Comissió Municipal per la Normalització
de la Llengua i Promoció de la Cultura Catalana
ha endegat una campanya a favor de la llengua
que començarà per Sant Jordi i acabarà per Sant
Joan.
Per què però, una campanya?
No cal dir que un dels temes més vius i parlats a Catalunya en aquests moments és la qüestió
lingüística. I ho és perquè, d'una banda, ateny directament un dels principals s^nes d'identitat de
Catalunya, que és la llengua catalana, i per altra
perquè per primera vegada en la història, després
del moviment d'immigració d'aquests darrers
anys, una part important de la població parla en
llengua castellana.
'
El que tothom entén però, és que la llengua
no ha de ser ocasió d'enfrontament entre les dues
preteses comunitats lingüístiques. També cal, per
altra part, que, essent el castaià la l l e i x a pròpia
de Catalunya, se n'ha de garantir el seu ús, i no
pas precisament com a llengua de categoria inferior a cap altra. La paritat com a mínim, ha d'ésser el punt de referènda que ha de permetre ara,
arribar a assegurar-ne la continuïtat.
Però sobre la base del diàleg, una qüestió és
important: el coneixement de la història de la llen
gua i el seu ús a Catalunya tant pel que fa als mitjans de comimicació, a la Uteratura, a la ciència, a
l'administració, etc.;. i el diàleg cal fer-lo amb coneixement del tema i d'un tema, cal convenir,
que no ha estat pas posat justament en coneixement de tots es ciutadans perquè, de molt de
temps, els programes d'ensenyament no ho han
pas fet.
La Campanya de Normalització de la Llengua Catalana no pretén pas imposar res a ningú,
però vol fer prendre consciència que malgrat els
esforços que la Generalitat i els municipis o estaments públics puguin fer respecte a la llengua
catalana, la voluntat de la població és necessària
pel que fa a la llengua, ün dels reptes més vius
que la reconstrucció de Catalunya té marcats.
Heus ací el pèr què de la campanya. Per a la
sensibilització col.lectiva en un espai de temps
determinat que sigui punt de divu^adó i alhora
de partida cap a la solució d'aquest punt clau. Per
a facilitar aquest medi de divulgació en comú esforç de diàleg i convivènda. Per a començar de
posar les bases d'un futur estable, el qual ha de
partir de l'ordenació de la vida a Catalunya en
tots els mitjans, entre ells el de la qüestió lingüística.
2. Una coordinació ciutadana
Així, la proposta de la campanya ha trobat

ja un ressò important en moltes entitats que, per
escrit, s'han adherit ja formalment a la campanya. D'altres n'han manifestat la voluntat oralment i tot seguit formalitzaran l'adhesió. Com a
interessades més pròximes, cal anotar el Consell
Municipal de Sarrià i el Consell Municipal de
Salt, les quals oi^anitzaran actes propis amb
coordinació amb l'ajuntament de Girona. Ha manifestat també el desig d'un esforç important en
aquest sentit, la Diputació de Girona, la qual ajudarà les iniciatives que puguin soi^ir arreu de les
comarques.
Pel que fa concretament a Girona ciutat les
entitats adherides són ara aquestes:
Col·legi Ofidal d'Aparelladors i Arquitectes
Tècnics. CoLlegi d'Advocats de Girona. ColJegi
de Veterinaris de Girona. CoLlegi de Metges. Collegi d'Enginy ere Industrials. Penya Esportiva,
Bons Aires. Grup Exciursionista i Esportiu Gironí
Coral Oidà. Polifònica de Girona. Xarxa Cultural.
Grup Rialles. TEI Sant Marçal. Grup Màscares.
Cor Maragall. Escuderia Costa Brava. Omnium
Cultural. Secretariat de Justída i Pau. Escola
Pública Montjuïc. Escola Pública Dalmau Carles.
Assodació de Pares Dalmau Carles. Escola Pública Eiximenis. ColJegi Universitari de Girona.
Centre Educatiu "Les Alzines". Col.legi Púbüc
Joan Bruguera. Escola Pública Lorenzana. Escola
Pública Font de la Pólvora. Assodació de Pares
CoLlegi Migdia. Assodadó de Pares Eiximenis.
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Esquerra
Republicana de Catalunya. Partit dels Socialistes
de Catalunya. Nadonalistes d'Esquerra. Convergència Democràtica de Catalunya. Unió Sindical
Obrera. Comissions Obreres. Associadó de Pares
Montjuïc.
Des d'aquestes ratlles es fa una crida a les
entitats adherides i a les que volen coLlaborar
en la campanya, però que encara no ho han manifestat per escrit, a fi que aportin allò que creguin
convenient, dmtre d'aquest esforç comú que cal
que sigui la campanya, i dintre del seu àmbit, a fi
d'avançar un pas més en la normahtzació de la
llengua catalana, amb les activitats de la seva iniciativa, o en coLlaboració o coordinació amb la
Comissió Munidpal.
Es fa també la crida a tots els ciutadans a fi
que aportin a nivell personal la seva col.laboració,
ja sigui a nivell individual, dintre la seva entitat, o
col·laborant tot coordinant-se amb l'organitzadó
de la campanya. En aquest sentit, poden trucarnos al telèfon 20 14 00 (222) o venir personalment.
La Comissió Municipal de Normalització
de la Llengua i Promoció de la Cultura
Catalana
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Ramon Toiraniadé exposà al ple la seva oposició al nomenament d'un comunista com a leoiesentant del Consell (Foto Codolà)

Malgrat roposició de N.E. i PSC

Et ple de Salt ratificà el
nomenament de Q^Trias
SALT (De la nostra Redacció,
per J.C.C.)^ — Tal i com es preveia, el ple del Consell Munidpal
celebrat ahir al vespre aprovà la
candidatura de Joaquim Trias
com a representant d'aquesta
corpoiadó a la comissió de seguiment del procés de segregació
de Salt. Al final hi hagaé un vot
en contra d'aquesta designadó,
el de Ramon Torramadé, i una
abstendó, la del representant del
PSC, Martí Fita/
A la presentació de la seva
proposta en Joaquim Trias exposà que "fem aquesta proposta
tot tenint en compte que dels
tres partits que composen el Govern Mimidpíd, Convergènda i
Unió i PSC ja tenen re^dors a
Girona i també són consellers de
Salt i que, per tant, en qualsevol
moment poden demanar pred-

sions a l'ajuntament sobre aquest
procés, només nosaltres no tenim cap conseller que a la vegada ho sigui a Girona i, per tant,
creiem que seria convenient que
el portaveu sigui del PSUC".
En rèplica en aquesta proposta, els representants del PSC i
Nadonalistes d'Esquerra proposaren que fos el mateix Govern
de Convergènda, que és qui comana el Consell de Salt, el que
prengués la responsabiUtat sobre les seves esquenes i no ho
desplacés en un altre partit!
Finalment, es votà el tema,
quedant aprovada la candidatura
del comunista saltenc.
Iguabnent aprovà l'adheàó a
la Crida a la solidaritat apareguda a PUNT DIARI el passat dia
19 de màrç·

BANYOLES
Al costat del llac
Én una Urbanització de primera, la vostra casa de
platja a la muntanya.
Construim el vostre xalet amb facilitats fins a 10
anys·
Visiteu-nos a Casellas Davall,
o telefoneu al 230 02 02 - BARCELONA

