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El nou cap de serveis d'indústria gironí

Un augment del 34 per cent

E. Domingo: ''Els dipòsits de Gas Girona La campanya contra la
acompleixen les mesures de seguretat''
fam recaptà set milions
GIRONA (De la nostra redacció,
per R. Rovira). — Eugeni Domingo és des de principis d'enguany el cap de serveis d'indústria de la Generalitat de Catalunya a les comarques de Girona,
tal i com ja va avançar PUNT
DIARI al seu dia. El nomenament del -càrrec va sortir fa poc
temps al Butlletí Oficial de l'ens
autonòmic català. Però, fins ara,
no s'han aconseguit encara els
traspassos de l'Estat Central a la
Generalitat en matèria industrial.
"Fins al 25 d'abril d'enguany
pràcticament no teníem cap
competència a nivell d'indústria,
perquè la comissió mixta no s'acabava de posar d'acord per ferla efectiva", assegura . Eugeni
Domingo. Actualment, però la
competència és total, llevat d'alguns apartats corresponents, a
energia i que continuen a mans
de l'Estat Central. Els sectors
més importants que ara depenen de la Generalitat són els corresponents a seguretat, mines i
metodologia. Aquests sectors
abracen tot el sector que fins
ara tenia la delegació d'Indústria
del ministeri madrileny.
Des de petit, Eugeni Domingo, sempre ha viscut el tema industrial, ja que a casa seva hi
ha una empresa. "En acabar la
carrera vaig estar un temps a
casa i tot seguit vaig aconseguir
una plaça al ministeri d'Indústria. Ara m'he fet càrrec d'aquesta delegació com a cap de
serveis d'indústria de la Generalitat de Catalunya" assegura.

GIRONA. - En el tancament
"oficial" de la Campanya
d'enguany contra la fam la
nostra Diòcesi ha aportat
aquest any un total de
,7.330.962'50ptes.

E. Domingo, nou cap de serveis d'insdústria a Girona (Foto Comalat).

En el terreny dels problemes
el nou cap de serveis d'indústria
creu que "tot està supeditat a la
crisi general que es pateix. No
sols a Girona, sinó a tot arreu
de l'Estat Espanyol i pràcticament a tot el món. Pel que fa
als problemes puntuals gironins,
potser caldria resumir-los en la
dificultat que hi ha per trobar
sòl
industrial, ja que molts
Ajuntaments no tenen encara els
plans d'urbanisme a punt i lògicament això dificulta l'emplaçament de les noves empreses"
L'única competència què encara queda a naans de l'Estat
Central, dins el terreny de la in-

PerTajut

MIFAS regracia
P Ajuntament de Girona
GIRONA (De la nostra redacció). — L'Associació de
Minusvàlids Físics de Girona
ha fet pública una nota, on
manifesta el seu agraiment
a l'Ajuntament de la ciutat
per haver buscat una solució,
perquè els deficients físics
puguin entrar al Teatre Municipal, sense trobar-se amb barreres arquitectòniques, i
també per pensar que poden
treballar l'Ajuntament ha
creat un lloc de treball.
Actualment és un mjnusvàlid l'encarregat de la cen-

dústria i l'energia, és l'apartat
de les fonts energètiques que poden afectar tota la xarxa estatal.
Es per això que encara es controlen directament des de Madrid;
"Fins i tot els plans de desenvolupament industrial que si bé
es fan fora de Catalunya són estudiats i posats en òrbita a casa nostra.
Un dels àmbits que queda a
mans de la delegació d'indústria
de la Generalitat a Girona són
les indústries perilloses. El cas
concret de Gas Girona, S.A.
acompleix totes les mesures exigides, "però segons sembla s'ha
arribat un acord entre l'Ajuntament i l'empresa, per efectuar-ne
el trasllat en un termini relativament curt"

La crisi generalitzada

Comparant els resultats de
la Campanya anterior (que foren de 5.474.169'50 ptes) a
nivell diocesà, l'augment ha
estat de quasi un 34 per cent.
L'aportació per habitant és
de 15'40 ptes.
A tot l'Estat espanyol,
s'han recaptat un total de
519.710.413 ptes. que representa un 33'50 per cent
d'augment en relació a la
Campanya anterior que fou
de 389.300.794 ptes. i l'aportació mitjana a nivell d'Espanya ha estat de 14'43 ptes per
habitant.
Un cop deduides les despeses de propaganda i organització, aquesta important recaptació ha permès poder atendre els 291 projectes presentats i aprovats l'any 1981, i
gràcies a les quantitats avançades de la Campanya anterior es podran atendre 196
projectes de la propera Campanya, considerats tots ells
d'emergènda.
Els projectes atesos en
aquesta XXn Campanya, es
troben escampats a diferents
paisos d'Asia, Àfrica i Ameri-

Conclusions de les Jornades de Salut
Els manicomis s'han d'abolir, així
com prohibir-hi nous ingressos

tral telefònica de la Casa de
la Vila. L'associació MIFAS
assegura que si bé la feina no
acaba aquí ni de bon tros,
són realitzacions que animen
per continuar lluitant en defensa dels drets dels minusvàlids.
Els membres de MIFAS asseguren que l'Ajuntament, de
Girona dóna un bon exemple
a d'altres institucions menys
sensinilitzades pel nostre,problema i això s'agraeix perquè
augura la llum de la solució
definitiva.

AJUNTAMENT DE GIRONA

ANUNCI
Pel present, es posa en general coneixement que,
a partir del proper dia 6 de juliol, entrarà en vigència
la zona d'estacionament amb horari limitat de 8 a 13
hores, amb un màxim de permanència d'una hora, en
el Sector de la Plaça Mercat d'Abastaments corresponents als aparcaments existents enfront de l'entrada
principal i darrera de la zona de venda del "Mercadil l o " d'aquest Centre Alimentari. Els corresponents
discs indicadors seran lliurats pel personal municipal
adscrit a la Plaça Mercat.

GIRONA (De la nostra Redacció).— La creació de l'Associació Catalana per a la Salut Mental com un ampli front de persones interessades en aquesta problemàtica, fou una de les conclusions a què s'arribà en les segones Jornades Catalanes de Salut
Mental, celebrades fa pocs dies
a la Clínica Mental de Santa Coloma de Gramenet.
L'any passat aquestes jornades es varen celebrar al Centre
Psiquiàtric de Sailt, amb la presència del conegut i prestigiós
psiquiatra, ara mort, Franco Basaglia. Curiosament, a les Trobades de Santa Coloma no hi participa pas d'una manera oficial el
centre gironí.
A una de les primeres conclusions a què s'arribaren fou que
ningú no pot ser ingressat en un
establiment psiquiàtric contra la
seva voluntat, tot seguint el principi avalat per la Constitució.
Igualment es considerà que els
manicomis han d'ésser abolits i
s'han de prohibir nous ingressos
en aquests centres. Aquest aspecte hauria de portar a la creació
noves estructures assistencials
dins la comunitat per tal que es
pogués donar l'assistència al pacient sense deslligar-lo del seu

TROBAREU EL

entorn afectiu i laboral. Per tant,
els Centres d'Higiene Mental aïllats de la resta d'estructures assistencials no poden ser un model alternatiu a l'assistència psiquiàtrica, ja que se separa de tots
la problemàtica del que s'anomena el malalt crònic. Es per això,
segons les conclusions dels congressistes, que s'ha d'arribar a la
integració de la Psiquiatria dins
d'un programa sanitari general.
Es demana que des del Parlament es revisi l'assistència psiquiàtrica i es proposi una planificació de !a salut mental que tendeixi cap a la clausura de les
institucions psiquiàtriques totals.
Per tal de garantir els processos de transformació psiquiàtrica, aquests han de sorgir de l'interior mateix de les institucions,
ja que la creació de centres externs sense transformació interna prèvia suposa una reproducció del control manicomial a la
comunitat.
Es demana igualment als
grups parlamentaris que presentin esmenes al projecte de llei del
Govern sobre tutela quan es
refereix a l'internament de malalts psíquics, i que es tinguin en
compte les conclusions i l'esperit
d'aquestes Jornades de Santa
Coloma.
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ca Llatina, i tots ells han estat degudament comprovats
pels responsables i dirigents
que formen part del Comitè
Executiu "Mans Unides" d'acord amb les necessitats de
cada un dels projectes («quipaments d'hospitals, centres
sanitaris, escoles pfe-fabricades, maquinaria agrícola, etc)
ha permès atendre'ls.
Tots
són de promoció per ajudar
en les situacions de misèria
i necessitats de tot tipus en
aquests paisos subdesenrotUats.
Els responsables de la Delegació Diocesana de la Campanya contra la Fam "Mans
Unides", £úxí com altres collaboradors locals i comarcals
que treballen any rera any de
cara a l'ajuda a aquests germans dels paisos del tercer
món, volen fer arribar una vegada més la seva gratitud a
tots els seus col·laboradors, i
a tots els qui s'han interessat:
parròquies, comunitats religioses, escoles, empreses, altres entitats i molts particulars; d'una manera molt especial a tots els que han transmès la seva aportació d'una
manera anònima, als quals la
Delegació Diocesana no ha
pogut fer-los arribar directament la seva notificació de
rebut. A tots, moltes gràcies.

Creu de la
Beneficència
a Narcís
de Carreras
GIRONA (De la nostra Redacció).— El Rei d'Espanya
Juan Carlos I ha concedit la
Gran Creu de la Beneficència al president honorari de la
Caixa de Pensions, Narcís de
Carreras.
El condecorat fou
president de la primera entitat financera catalana des de
l'any 1972 fins el 80, i és fill
de la Bisbal. Precisament p^r
aquests fet sempre ha demostrat una predilecció molt
especial envers les comarques
de Girona, de les quals n'és
un gran amant i defensor.

