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Gironès
Estarà a punt per al proper curs escolar

L'escola vella de Palau serà
un centre per a minusvàlids
Els senyals
del casc antic
són adequats
GIRONA— L'equip d'arquitectes encarregats del projecte
del pla especial del casc antic
han mostrat la seva sorpresa
davant les noves senyalitzacions que s'ha col.locat fa
pocs dies. Consideren que
tant la unificació dels colors
com els tipus de lletres són
coherents i, per tant, és positiva la" seva col.locació, que
l'ajuntament ha • afrontat de
manera decidida i amb un
esforç de racionalització.
Igualment els sembla positiva
l'adopció d'una forma neutra,
la quadrada, i de tamany més
reduït que el de la resta de la
ciutat, ja que s'obtenen uns
resultats de discreció notables. La possible confusió a la
lectura en emprar majúscules
i minúscules, manifesta, segons els arquitectes, una
voluntat de selecció de la informació donada i de valoració de l'objecte en ell mateix.
Altres aspectes, com la col.locació de les plaques en determinats indrets i la seva alçada, apropiats per la lectura '
adequada, a l'entorn, poden '
en canvi facilitar els actes
deliberats de destrucció, que
esperen que no es produeixin.

GIRONA (De la nostra Redacció, per Ramon Rovira).- La vella escola de Palau el proper curs
escolar estarà dedicada a l'ensenyament dels nens minusvàlids.
L'Ajuntament de Girona, conjuntament amb MIFAS, ha treballat al llarg dels darrers mesos
per tal d'arranjar aquell centre
fins ara pràcticament abandonat,
i que es recuperarà pel futur més
immediat.
Josep Quintanas, regidor de
Sanitat de l'Ajuntament, explicava a PUNT.DIARI que "a les escoles de Palau hi farem una inversió d'uns dos milions de pessetes i el curs vinent ja tindrem
un centre escolar per als escolars
minusvàlids". Fins ara aquesta
escola funcionava a l'anomenat
Portal dels Francesos, on a partir
de finals d'any s'hi farà el centre
de Planificació familiar de l'Ajuntament gironí. Aquests.tipus
d'escola va ser impulsat en el seu
dia per l'associació MIFAS i per
Auxilia, i s'hi afegí l'any passat
l'Ajuntament de Girona, que
amb la col·laboració, dotà el centre de personal docent i de serveis. La remodelació de l'escola
de Palau significa un pas poc
menys que decisiu per resoldre
el tema dels infants minusvàlids
ja que un cop el centre estigui
del tot arranjat, el servei que es
podrà oferir serà molt bo".

La façana exterior de l'escola de Palau de moment no es tocarà. El més important és remodelar l'interior (Foto Comalat)

trenta nens, i s'hi faran serveis de
tot tipus. Ja hi ha pràcticament
instal·lada una cuina, així com
també s'està acabant de remodelar l'espai dedicat a aules. Ha estat necessari també, eixamplar
les portes per tal que les cadires
de rodes es puguin desplaçar sen-.
se cap entrebanc. Està previst
construir-hi un gimnàs de recu-

peració i agençar el pati exterior,
molt ampli i ben situat. Josep
Quintanas explicava que "el nou
col.legi vindrà a cobrir una mancança important i esperem tenirlo a punt pel primer dia del proper curs. Ara pràcticament manca la mà dels pintors i dels lampistes perquè pugui entrar en
funcionament".

UN CENTRE BEN DOTAT
En total es preveu que el nou
centre de Palau podrà acollir uns

«Hi ha hagut més canvi
polític que social»
El pati de l'entorn és ampli i asolellat. Els nens podran fruir-hi de valent (Foto
Comalat)

Mantenir equipaments

Teresa Eulàlia Calzada explicà també a PUNT.DIARI
que "la tasca del Parlament
de Catalunya està molt condicionada per la majoria que té
el partit que mana. Per desgràcia tenim un govern minoritari que respon a un programa presentat en el seu dia als
electors, però que evidentment dificulta que hi hagi
canvis a nivell educatiu i per
tant, no hi ha una col.laboració i un treball d'equip amb la
resta de grups". En relació
amb la cambra legislativa, explicà que hi ha canvis molt
importants per fer, "tot i que
el moment polític no hi ajuda, i per tant, ens és especialment difícil d'aconseguir. En
tot cas crec que cal fer aquesta reforma des del marc que
suposa la interpretació més
àmplia possible de l'Estatut
i de la Constitució". Per avui,
en el tema genei-al està prevista una taula rodona en la que
hi intervindran tots els conferenciants que han parlat els
darrers dies d'aquesta setmana. Demà es posarà el punt i
final a l'escola d'estiu-amb un
dinar de batlles.

GIRONA (De la nostra Redacció).— L'Ajuntament de
Girona i la companyia de ferrocarrils RENFE, continuen
negociant per tal d'adquirir
definitivament els terrenys
que entomen les vies. Les negociacions, segons ha pogut
saber PUNT.DIARI, continuen endavant, però no estan
pas enllestides ni de bon tros.
En tot cas, l'elevàt preu que
demana RENFE, més de siscents milions de ptes, fan poc
menys que inacessibles els terrenys per l'Ajuntament gironí que malgrat tot continua
negociant per intentar arribar
a un acord ventatjós per ambdues parts. D'altra banda s'ha
demanat a la Direcció general
d'urbanisme de la Generalitat
que augmenti la zona d'actuació del pla especial ja previst
fins a la caretera de Santa Coloma. En part, aquestes demandes foren ateses per les
pròpies normes subsidiàries
per interessar especialment la
unificació dels sectors de PEMU figurat en les normes
d'urbanisme, per una bona
gestió conjunta. Aquesta mesura ha estat sol·licitada pel
propi Ajuntament de Girona
a la Generalitat i s'espera que
sigui admesa.

Demà
comença la
Festa de la
Plaça
St. Agustí

M.E. Caizada, a rescola d'estiu

GIRONA (De la nostra Redacció, per R.R.). La renovació pedagògica i el canvi social-fou el tema tractat al llarg
de la conferència que omplí •
el tema general d'ahir de l'escola d'estiu de Girona. Va tenir cura de desenrotllar el tema la Teresa Eulàlia Calzada,
sociòloga i membre del Parlament de Catalunya pel Partit
Socialista Unificat.
En principi explicà la significació i relació que té el canvi polític i social amb l'ensenyament i això es situà en un
àmbit històric, al llarg de la
història d'Espanya. Teresa
Eulàlia Calzada explicà que
"el moment clau es va produir amb la República, instant en què s'esdevingué un
autèntic trencament entre el
sistema clàssic d'ensenyar per
donar pas a una nova manera
de fer". La Conferenciant explicà també que al llarg de la
història d'Espanya hi havia
h^ut més canvi polític que
no pas social i educatiu. "Cal
analitzar els factors que han
provocat això i també les conseqüències que a partir d'això
en podem extreure, sobretot
en el treball dins de l'escola,
que és el factor clau de renovació pedagògica". Va tractar
finalment de les motivacions
que han conduil a la situació
actual i també les possibles
propostes que es poden arbitrar per superar aquestes deficiències que hi ha actualment.

Negociacions
AjuntamentRENFE per
als terrenys

Pla especial per al
sector del Güell- Sèquia
GIRONA (De la nostra Redacció).- L'Ajuntament està estudiant la possibiUtat d'arbitrar un
pla especial per al sector de confluència entre els carrers Sèquia
i Güell. Actualment aquest indret està qualificat com a sòl urbà i per tant cal "arbitrar una solució que permeti i asseguri els
Serveis mínims per tot el sector.
De moment d'acord amb les normes subsidiàries d'urbanisme, el
terreny es considera zona urbar
na però es creu que cal fer-hi
aquest pla especial per tal d'obtenir valuosos espais lliures i
equipaments. L'estat actual de la
zona no justifica pas la qualificació que se li dóna i per això caldria aquest pla. Un altre punt
important que d'acord amb les
normes quedarà convertit en
zona verda, són els aparcaments
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Els aparcaments de sota les vies podrien desaparèixer (Foto arxiu)

de l'avinguda Ramon Folch al
dessota les vies. Són al costat
mateix del Parc dels Bombers i
l'escorxador municipal. Pel moviment que normalment s'enregistra en aquest indret, sembla
convenient deixar-ho amb l'actual calificació d'aparcament i
pel cap baix senyalitzar-ho expressament o bé marcant-ho com
avial.
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GIRONA (De la nostra Redacció).— El popular barri de
la Plaça de la Inde- pendència
de Girona celebrarà a partir
de demà la seva festa major.
Els actes, que començaran a
les vuit del vespre de demà
amb una missa en récordança
dels morts esdevinguts al barri, prosseguirà fins dissabte, en què es clausuraran.
Per dissabte hi ha previst un
concurs de dibuix infantil
amb el lema de la Plaça de
Sant Agustí. I en el qual hi
podran prendre part els nens
de 5 a 8 anys. A les quatre
de la tarda hi haurà una
gran desfilada de Majorettes i finalment, a les cinc, un
festival infantil. Ales deu del
vespre s'oferirà un recital de
sardanes i una sessió de ball al
llarg del qual es rifaran nombrosos premis.

Les obres de
la Rasa, a
punt de solfa
GIRONA (De la nostra Redacció).— Les obres d'arranjament i pavimentació del
barri de la Rasa, a Sarrià, estan a punt de començar. Fa
ben pocs dies foren adjudicades a l'Ajuntament de
Girona amb un pressupost superior als dotze milions de pessetes i suposaran una millora molt substancial per a. tot
aquell sector de la població
sarríanenca, ja que s'hi faran
noves clavegueres així com
una pavimentació de tots els
carrers.

