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Aprovada la proposta a l'últim ple
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Figueres s'adherirà a la
Federació de Municipis
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A l'entrada del poble els indicadors ja porten el nom del poble amb la grafia correcta.

Gràcies a la grafia correcta

Vidreres recupera
el nom autèntic
VIDRERES (Del nostre corresponsal, ?&•!& Parrer).
Fa
pocs dies han
quedat
instal·lats els rètols indicatius
als carrers i places de Vidreres. També l'entrada del poble han estat canviats els indicadors amb la grafia correcta en català, tai com l'aprovà
en el seu dia la Generalitat, és
a dir amb «E». Per altra banda, a primers de setembre
s'ha repartit per tot el poble el
butlletí d'informació municipal n " 4 , que es presenta
froça ben acabat, inclou notés com: telèfons de la Guàrdia, Civil, Dispensari, Creu Roja, etc; horaris del serveis mèdics, comadrona, ATS, far
•màcia. També s'hi publiquen'
diversos bàndols dictats per
l'alcaidia; així c o m informació
del Pla General, un resum
dels últims plens i les noves
ordenances fiscals.
Segons
informà el regidor de Relacions Ciutadanes, Ramon
Garriga, per ampliar al màxim
la informació municipal està
previst ampliar el servei municipal d'altaveus a tot ei casc
urbà, allocs on ara no hi arriba com el Mas Flassià. Com
es r e c o r d a r à , es v a r e n
ins.tal.lar uns taulers en diferents punts del poble per
'exposar-hi les actes, i notes
de l'Ajuntament. «També les
pàgines del PUNT.DIARI han
estat un important pas per a
la informació municipal» manifestà el regidor Garriga.

GAS

Dijous, 10 de setembre
del 1981

L'AJUNTAMENT,
ALTRE COP SENSE
SECRETARI
En haver rebut l'actual secretaria interina de Vidreres,
Isabel Ania'Lafuente,, ei nomenament en propietat de la
plaça de Taradell (Barcelona),
l'Ajuntament es torna a quedar novament sense secretari. Aquesta és la tercera vega-,
da en poc temps, des de la jubilació de! Sr.., Blanch, que hi
va estar més de quaranta
anys. A l'últjm Ple, la Corporació per unanimitat va fer
constar en acta el reconeixement del treball realitzat per
la senyoreta Isabel durant el
temps que'ha ocupat aquesta
plaça.

FIGUERES (Redacció).- L'Ajuntament de Figueres ha celebrat
el Ple extraordinari'que es va
anunciar en l'Ordinari del dia dos
del mes que som. No hi assistiren els regidors Puig Pujol, Paco
Gonzàlez, Armand Romans, Carles Corretger i Jordi Arranz.
El primer punt de l'ordre del
dia era l'ajornat en el Ple normal,
és a dir, la proposta de socialis• tes en el sentit que l'Ajuntament
figuerenc s'adherís a la Federació de Murvicipis de Catalunya i
d'assistència a l'Assemblea
constituent. Va ser defensat per
Alfons Romero (PSC) i atacat del
Dolors Roig (CiU). Finalment es
va posar a votació, que donà el
resultat següent: Sí, 11 vots

-PSC, psuc, cc-ucD-: NO, 3
vots -- 2 de CiU i un d'ERC. Abs, tencions, 2, el batlle —CiU i Ernest Vila d'Independents de Dretes. El batlie és qui ha de representar l'Ajuntament en l'esmen-

Festa de
MIFAS a
Sant Feliu
SANT FELIU DE GUÍXOLS. A m b motiu de l'any Internacional del Minusvàlid, l'Associació
MIFAS (Minusvàlids físics associats) té programat un recull
d'activitats de caire popular dissabte dia 1 2 , a Sant Feliu de
Guíxols.
L'associació MIFAS sempre
ha vetllat per defensar els drets
dels minusvàlids. Ara, aprofitant
la celebració d'aquest any, l'associació vol aconseguir més que
mai, ésser escoltada per tal que
siguin resoltes les seves necessitats. A les 8 hi haurà una exhibició de bàsquet i a 2/4 d'onze un
ball popular a la platja-de Sant
Feliu.

tada'Assemblea constituent.
Tot seguit es passà al segon i
darrer punt de l'ordre del dia i
que tractava de la presentació
de l'escrit que contenia les al·legacions de l'Ajuntament de Figueres sobre la proposta del Pla
General. Aquestes al·legacions,
elaborades per tots els partits i
tècnics que són a l'Ajuntament,
foren aprovades per unanimitat.
"L'èscrit, de més de setanta folis, fou llegit en part pel batlle i
en ell es fuig —d'una vegada ~
de la falsa dicoromia pla sí, pla
no, i proposa alternatives tot demanant estudis de punts concrets.
Després d'observar que els
objectius del pla són molt generalitzats, i de demanar més concreció, proposa la divisió de la
ciutat en, barris, a fi i efecte de
poder estijdiar amb més detall
les necesitats de cadascun.
" Quant a les alçades, es proposa que es respectin «les usuals i

existents i que han servit per ai
normal desenvolupament de la
ciutat» i que siguin compatibles
amb «les densitats i capacitat de
població de cada barri».
La zona industrial ha de ser
tractada en un estudi arinb més
profunditat i es proposa la paulatina desaparició de les indústries
molestes dins del casc urbà.. Es
proposa l'eliminació del pas a nivell o passos a nivell, ja que n'hi
ha cinc dines Figueres.
Els edificis fora d'ordenació
podran,
conservar-se
i
reconstruir-se totalment en cas
de sinistre fortuït - e x c e p t e que
- estiguin afectats per un vial o zona verda - i podran així arribar a
la fi de la seva vida.
Finalment podem dir -que
l'Ajuntament facilitarà còpia de
l'escrit d'al·legacions a qui el demani.
El Pla General d'Urbanisme de
Figueres í la seva zona va fent
camí.

S'han començat els tràmits

A Castell d'AroVla via del
tren serà una Rambla
CASTELL D'ARO. - UAjuntament de Castell d'Aro ha
començat els tràmits per tal
d'adquirir els terrenys que anteriorment estaven ocupats
per la via del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona. L'objectiu d'aquesta cofnpra dels
terrenys a la FEVE és el de
poder construir-hi una petita
rambla i llocs d'aparcament,
ja que en aquests moments el
potjle de Castell d'Aro està
deficitat en aquest tipus d'infraestructura viària.
Dintre de les obres que ha
portat darrerament a terme

l'ajuntament en la que hj han
col·laborat tant la Diputació
com Obres Públiques, i que
han suposat una inversió de
1 3 milions de pessetes, hi f i gura la guarderia infantil, que
costà nou milions de pessetes, la instal·lació del pas de
vianants i l'ordenació semafòrica del creuament de
S'Agarò. Pel que fa a l'acabament d é l , nou carrip d'esports, en el que ja s'hi ha invertit un milió i mig de pessetes, s'espera que les obres
quedin acabades el proper
mes d'-abril de 1 9 8 2 .

Comença el curs

Altçes cartells indicatius també
han sigut col·locats a la població.

GERONA,

comunica als seus usuaris
i públic en general que a
partir del proper dia 10, el
número d'avaries serà el:

LA MODA A ROSES
EN MARQUES ACREDITADES
Burberrys Cab-Sia: Fred Ferry:
Cab-Sra.; Lacoste Cab. Sra.; Imdia; Puiïto Blanco; Cortefiel,
Lois, Wrangler

TROBAREU EL

BEGUR
EN ELQUIOSC
PERICAYY LLIBRERIA
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Arribo a casa ai vespre i em trobo amb tot un piló de llibres
nous damunt la taula. Un símptoma evident que el curs escolar és
a punt de començar. Llegia ahir en el Diario de Terrassa que
aquest any hi ha una escola que farà l'ensenyament en català. La
notícia es destacava perquè és una cosa ben anormal; tant a Barceiona corn als voltants. Mentre anava repassant un per un els llibres que vaig trobar a casa, m'adonava de la qualitat pedagògica
que s'està assolint en el terreny de l'ensenyament.
Comença, doncs, el curs escolar amb moíts problemes no resolts, però també amb moltes esperances. Cal dir que aquest any
la Generalitat haurà de demostrar la seva eficàcia, ja que aquest
és el primer que l'organisme autonòmic haurà pogut planificar tot
el curs i a més hi ha uns mesos d'experiència que seran sens dubte molt vàlids.
Hi ha una cosa, però, que em preocupa i és el fet que encara
no s'ha aconseguit vèncer els prejudicis entre les associacions de
pares i els mestres. A l'Escola d'Estiu, segons m'han informat, es
va fer una enquesta als mestres sobre com veuen les associacions de pares a les escoles i el resultat era totalment negatiu.
Això em sembla que és greu, perquè vol dir que uns i altres no
hem sabut trobar el punt clau que faci possible una escola millor
per als nostres fills. No es tracta de demanar responsabilitats i
veure qui ha fallat. Hem de reconèixer que s'han viscut èpoques
en què tota mena d'associacions eren plataformes polítiques, degut a la impossibilitat d'exercir la política pels camins normals.
Cal, ara, que pares i mestres deixin de banda experiències passades i s'endegui una nova etapa de plena col·laboració. Tan dolent
és que els pares es pensin que han de «manar» a l'escola, com
que els mestres se'n considerin amos i senyors. Ni els uns ni els
altres crec que en aquests moments pensen així, el que vol dir
que el treball comú es possible i necessari en benefici dels alumnes. Seria incomprensible una lluita quan tots anem allà mateix.
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