Dijous, 11 de juny
de 1981

El Psiquiàtric
de Salt
participarà a
les Jornades
de Salut
Mental
GIRONA (De la nostra Redacció). — Les segones'jornades Catalanes de Salut Mental se celebraran a partir-de
demà, dia 12, i fins diumenge
dia 14, a Santa Coloma de
Gramenet. En aquesta ocasió,
lès Jornades són en homenatge al psiquiatra Franco Basaglia. ^ s ^ l i a va participar activament l'any passat a les jornades que van,tenir lloc a
l'Hospital Psiquiàtric de Salt.
Durant els tres dies seran
un seguit de debats i expoàcions els que tindran lloc entorn dels problemes i temes
que afecten a la psiquiatria en
el nostre país.
Entre altres temes es parlarà, de l'obra i la investigació
de Franco Basaglia, aixf com
un debat sobre l'assistència
psiquiàtrica a Catalunya i la
necessitat de modificar la Legislació Psiquiàtrica Espanyola. L'últim dia es farà un informe de les conclusions de
les Jornades que es lliuraran
a la Conselleria de Sanitat de
la Generalitat de Catalunya.
En el decurs de les jornades la participació de l'Hospital Psiquiàtric de Salt nò hi
faltarà pas.

ElCol.legi
Eiximenis
recollirà
divendres el
Baldíri Reixac
GIRONA (De la nostra. Re-,
dacció). — Els capdavanters
del Col·legi gironí Eiximenis
es traslladaran el proper divendres a Barcelona per recollir de mans del cap d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya el premi que enguany els ha correspost per
l'ensenyament en català. Tal i
com ja va avançar al seu moment PUNT DIARI, l'escola
Eiximenis enguany ha estat
triada com a guanyadora del
preníi Baldiri Reixac d'ensenyament en català. Cal tenir
present que el premi'Baldiri
Reixaic suposa una aportació
econòmica de cent mil ptes.
que el col.legi Eiximenis té
previst d'invertir en llibres catalans. Ei col.legi premiat és
un dels pioners en l'ènsenyahierit en català a lés comarques de. Girona i per aquest
motiu el premi té una significació especial.

WJÜïT
Gomencarà a funcionar el curs vinent

L''antiga escola de Palau serà
un centre per aminusvàlilis
GIRONA (De la nostra Redacció, per Ramon Rovira).— L'antiga escola de Palau serà la seu
d'un centre per a minusvàlids físics i sensorials durant el proper
curs acadèmic. Actualment, l'Ajuntament; gironí, conjuntament
amb el Ministeri, d'Educació i diferents organitzacions dedicades
a la reihserció dels minusvàlids,
estan treballant per tal d'enllestir
per ais propers mesos de tardor
l'arranjament total del centre.
Pins ara, l'associació MIFAS
havia fet classes per a minusvàlids físics i sensorials al seu centre social de la Porta dels Francesos. Malgrat tót, les condicions
no eren pas prou bones i calia fer
una remodelació en profunditat
d'aquell lloc per tal de poder-hi
continuar treballant. Arran
d'això s'ha pensat que la solució
més bona és fer un nou centre a
l'antiga escola àe Palau, la qual
serà arranjada convenientment.
Ara són vint-i-vuit els alumnes
. que assisteixen a l'escola que ha
preparat MIFAS al Portal dek
Francesos, però hom preveu que
siguin força més éls que s'hi inscriguin el proper curs escolar. ,
Centres socials als barris
D'altra banda, l'Ajuntainent
de Girona continua endavant en
a seva tasca d'obrir centres socials als barris. Concretament dilluns vinent s'acabaran les obres
que ara es porten a terme al centre del Pont Major, i tot seguit
començaran les corresponents al
barri dels Germans Sàbat. El
pressupost total per a ambdues
obres s'acosta al milió de pessetes, i permetrà a Girona gaudir
d'un parell de centres socials
equipats amb tots els serveis que
es precisen per a cada barri. Als
plans per al futur s'hi contempla
també l'arranjament defínitiu del
centre social del carrer Mont-

Els minusvàlids de Girona disposaran d'un nou centre per la seva lecupeiació
senyj al barri de Santa Eugènia,
el qual es dedicarà segurament a
llar de vells. Eh tot cas, però,
fonts de l'Ajuntament han assegurat què.en aquests moments
encara nò és deflnitiü el destí

Comencen els actes dels
50 anys d'ERC a Girona
GIRONA (De la nostra Redacció). — Arran dels cinquanta
,anys d'Esquerra Republicana de
Catalunya, la delegació de la comarca del Gironès ha oi^anitzat
un seguit d'actes especialment
interessants en el decurs dels
quals s'explicarà la situació actual del partit, tant a nivell de
Catalunya com de les comarques
de Girona. Pel proper dia 15 està
prevista una conferència a càrrec
d'en Francesc Vicens, parlamentari que parlarà del moment polític actual. La conferència es farà-als locals de la Fontana d'Or
de, Girona. Pel proper dia 19

La fotografia recijU-nnstant que se signa el conveni de compra de la Fageda
d'en Jordà

el diari
deies
nostres
comarques

GIRONA: - El document definitiu per a la compra de la Fageda
d'en Jordà, per part de la Diputació de' Girona, va ser signat al
despatx del President,.Sr. Arcàdi Calzada, a qui acompanyaven
en aquell moment el notari Sr.
Antoni Palos i Ferrères'així com
el Sr. Joan Masllopart i Bassols,
qui signà en nom i representació
del seu pare, Sr. Francesc Masllopart i Obrador, i els germans Srs.
Joan i Martí Magret i Sala, també propietaris de la. finca, tots
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que es donarà a aquest local. La
tasca de construir nous centres
socials als barris de Girona s'eixamplarà fins altres indrets, d'acord amb les possibilitats del
pressupost del Consistori.

Divendres; conferència

Definitiu
La Diputació signà el conveni de
propietat de la Fageda d'en Jordà
DIARI

Beques per
ala formació
agrària
científica

ells assistits pel Seoretari General de; la Diputació, Sr. Miquel
Alfaras.
El document gràfic recull un
dels moments.de la signatura, laqual dóna ja el ple domini de la
finca la Fageda d'eh Jordà a la
Diputació de Girona, que així
recupera per al patrimoni general
un dels indrets més bonics de la
nostra terra, que és a la vegada
d'un gran interès forestal i de la
flora catalana.

hom preveu la projecció d'un seguit de documentals sobre la història de Catalunya i d'altres aspectes especialment interessants.
El dia 21 a dos quarts d'onze del
matí, hom preveu la presència a
Girona del president del Parlament català i secretari general
d'Esquerra Republicana de Catalunya, Heribert Barrera. Els actes es clouran tot seguit amb una
ballada de sardanes a la Rambla
de la Llibertat.

GIRONA (De la nostra Redacció). — El departament
d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya ha convocat un concurs per a provisió de beques
deLServei d'Investigació Aparià de la Direcció General de
Promoció i Desenvolupament
destinades a titulats que vulguin ampliar els seus coneixements tècnics en centres d'investigació espanyols i/o es-.
trangers amb una duració
d'un any prorrogable. El propòsit d'aquestes beques és facilitar una millor formació
científica i tècnica als investigadors, atesa la importància
que là investigació agrària té
per al desenvolupament agrícola i ramader, i per tant la
necessitat de disposar en el
futur de personal format.
Els àmbits temàtics per a
l'ampliació d'estudis són: Fisiologia Vegetal, Protecció •
Vegetal, Sanitat Animal, Tecnologia de la Carn, Selecció i
Millora Genètica Vegetal, Selecció i Millora Genètica Animal (porcí). Nutrició Animal
(monogàstrics). • Producció
Animal (monogàstrics).
La dotació econòmica serà
dé 30.000 pessetes mensuals
per a beques en centres d'estudi espanyols, i de 55.000
pessetes per a l'estranger.
Aquestes beques, tot i tenir una durada d'un any, podran ser prorrogables fins a
quatre.
Per poder prendre part en
el concurs s'han de reunir les
condicions següents: ser espanyol, ser titulat de Facultat o
Escoles Universitàries, no patir cap malaltia o defecte físic
que impedeixi l'exercici normal de la fundo.
Tots els requeriments per
tal de poder formular les inscripcions queden especificats
al Diari Oficial de la Generalitat del 22 de ma^ de 1981.
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Les més altes firmes
al mes baix preu
Fins al 30 de juny
GRAN OFERTA
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Centre
Comercial

