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&ironès

Dimarts, 6 d'octubre
de 1981

Nou curs de
FEscola de
Policia
Municipal
de Girona
GIRONA.- L'acte d'inauguració del curs 1981-82 de
l'Escola de la Policia Municipal de Girona tindrà Hoc el
proper dijous dia 8 d'octubre
al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona, a les 7 de
la tarda.
En el transcurs de l'acte es
celebrarà la classe inaugural a
càrrec del senyor Augusto
Morales Banón, Fiscal Cap de
l'Audiència Provincial de Girona sobre "Orientacions i
Facultats de la Policia Municipal respecte a l'administració
de justícia".
Cal dir que les classes, tant
teòriques com pràctiques, de
la Policia Municipal de Girona
començaren ja fa uns quants
dies, concretament la setmana
passada.

Darrera la plaça de Toros

S'arrangee els accessos
al dispensari de Gifoe<
GIRONA (De la nostra Redacció).^ La brigada d'obres de l'Ajuntament de Girona està acabant d'enllestir els nous accessos
al centre assisíencial de la Seguretat Social de la nostra ciutat.
Fa gairebé un mes que s'està treballant en aquesta operació i en
aquests instants pràcticament
només manca procedir l'acció
d'asfaltat i assentament final de
tota l'obra. Val a dir que s'han
construït els nous col·lectors
així com també s'han col·locat
les voreres a tot el carrer, que
fins ara era simplement un fangueig quan plovia i un núvol de
pols quan hi havia sol. Val a dir
que el nou dispensari de la Seguretat Social de Girona, que està
situat darrera de la plaça de
braus, es preveu que es pugui
portar a terme la seva inauguració a finals del present any 81.
Així mateix, cal dir que aquest
dfepensari vindrà a sustituir el
dd carrer Santa Clara, que actualment està molt sobrepassat
per les necessitats de la pròpia
ciutat gironina.

CAMPANYA
DE MILLORA
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Atravessar Girona ahir sí que era un calvari (Foto Dani Duch)

Cues de mitja hora a Girona

Les obres de la Devesa
col·lapsen el tràfic
El nou jardí de dins de l'Ajuntament,
ja és a punt

L'Ajuntament de Girona ha
arranjat un petit jardí que hi havia prop dels antics calabossos
de la policia municipal. Aquest
espai s'ha convertit en una bonica zona verda que fa més agradable aquella zona de la Casa de la
Vila. S'hi han plantat flors i algun arbre que ve a donar un nou
aire a tot aquell entorn de trist
record per a més d'un gironí.

Desfilada de
MIFAS
GIRONA.- MIFAS (Minusvàlids
Físics Associats)convida tots els
seus socis i públic en general
a la presentació de la col.lecció
Alta Pelleteria 81-82 de Casa
Mir de La Bisbal i Girona. La
Gran Vetllada serà el proper dijous dia 8 a les 5 de la tarda al
Teatre Municipal de Girona.
L'entrada és gratuïta amb invitació.

GIRONA (De la nostra Redacció per Ramon Rovira).—
Un col.lapse de proporcions
fins ara descon^udes es va
produir ahir al matí a la zona
de.la Devesa de Girona. L'Ajuntament va tallar el trànsit
de l'alçada de la carretera Nacional II al llarg de tot el Passeu de la Devesa per facilitar
la tasca de poda dels plàtans
del parc. Aquesta feina va encaminada cap a les properes
Fires i Festes de Sant Narcís i, segons que sembla, no
hi havia cap més manera de
portar-la a terme que no fos
pas mitjà del desviament del
trànsit de la N-II. La mesura
que es va començar a aplicar
a les set del matí fins a les
dues de la tarda es va
enr^istrar en les hores punta
nou del matí i una del m^dia,
una embussades de molta
consideració. Trigar més de
mitja hora per recórrer els
escassos cinc cents metres d'aquell trajecte no era pas res
del altre món i la majoria dels
automòbistes varen haver de
suportar-ho.

Signatures en contra de
rOTAN a Girona
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Aquest tipus de desperfectes només es poden evitar amb el control
de la qualitat dels materials de
construcció.
Exigiu els informes de control dels
materials, abans de comprar una
vivenda.

laboratori
oassaigs
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GIRONA (De la nostra Redacció).- El Comitè Anti-OTAN de
Girona, grup integrat per diferents entitats, partits polítics i
independents gironins lliuraran
aquesta mateka setmana les signatures recollides en el curs dels
darrers dies, a l'Ajuntament de la
nostra ciutat. Val a dir que el seu
objectiu és que l'Ajuntament de
Girona convoqui en data propera
un ple extraordinari per tractar
de l'entrada d'Espanya al pacte
atlàntic i es defineixi sobre el tema. Segons ha pogut saber
FUNT.DLVRI el nombre de signatures recollides fins ara és realment força elevat i si bé l'Ajuntament encara no ha reaccionat
oficiahnent sobre la, possible
convocatòria d'un ple, el cert és

que en un principi hi sembla força predisposat. En altres llocs,
com per exemple algunes poblacions del Vallès barceloní,
aquests plens ja s'han portat a
terme, manifestant-se generalment els respectius Ajuntament
en contra de l'entrada d'Espanya
a la OTAN.
Pel que fa a la resta d'actes
que es portaran a terme a les
nostres comarques, si bé el PSC
i el PSUC en el seu dia varen
anunciar un calendari d'activitats, el cert és que, de moment,
no sembla haver-hi pas res en
perspectiva i apart d'una conferència a cura de la UCD el tema
no ha tingut més repercussions a
casa nostra.

Nou Secretariat Diocesà
de cursets de Cristiandat
GIRONA.- D'acord amb els
noms presentats per l'escola de
professors dels Cursets de Cristiandat, ha estat designat pel senyor Bisbe de Girona el nou secretari diocesà que està construït per: Miquel Pompió i Azemar de Riudarenes, com a president, Carles Deprius de Pineda
de Mar, com a vice-president,
Joaquim Arpí de Lloret de Mar,
vice-president. Com a vocals ac-

tuaran Joan de Palau de Banyoles, Jordi Casolà i Coll de Pineda
de Mar, Mercè Bentué de Huici
de Girona, Carme Figueres de
Brusi de Verges i Roser Mataró
de Girona. Aquest nou secretariat Diocesà de Cursets de Cristiandat començarà a oferir tot
seguit els seus serveis a tota la
cristiandat de Girona i les seves
comarques.

L'Ajuntament
conscient
de l'embolic que es formaria,
havia previst unes mesures
d'ui^ència que de ben poca
cosa varen servir. Els cotxes
procedents de Franca eren
desviats per la Gran Via de
Jaume I i pel carrer d'Alvàrez de Castro fins a la carretera de Barcelona. Un altre dels
desviaments que es varen aplicar era per als vehicles procedents de Barcelona els quals
havien d'anar cap al carrer
Sant Joan Baptista la Salle,
Joan Marígall i la Gran Via
d'En Jaume I. Els vehicles
que no utilitzessin aquests intineraris s'havien de desviar
per als carrers Figuerola i Artilleria fins arribar a la gran
Via d'en Jaume I. Els esforços de la policia municipal varen ser del tot estèrils per canalizar el trànsit que quedava
pràcticament col.lapsat tant
a l'entrada de Girona procedent de Franca, com a les
rodalies de la Devesa. Aquesta mesura es pensa tornar a
aplicar els dies 7 i 9 d'octubre
amb l'horari d'ahir.

Obertura dels
magatzems
gironins del
SENPA
GIRONA.-. La Delegació
d'jí^ricultura de Girona i el
seu servei nacional de productes agraris ha tramès una nota amb el calendari d'obertura
de m^atzems del SENPA per
al proper mes d'octubre. Un
mí^atzem a Banyoles diari,
una sitja de Figueres diari, la
sitja de Fornells de la Selva
diari, el silo de La Bisbal diari
(llevat del 6 i el 20), un submagatzem a Celrà els dies 6 i
20, una sitja a Olot diari llevat dels dies 8 i 22, un submagatzem a Argelaguer els dies 8
i 22, un magatzem a Sant Pere Pescador diari llevat dels
dijous, un submagatzem a
Castelló d'Emptíries els dijous
un magatzem a Torroella de'
Montgrí diari i dos centres de
selecció un a Figueres i l'altre
a Girona amb funcionament
diari.
En tots aquests magatzems
només es rebran productes
declarats en la Cartilla d'Agricultor de l'actual campanya.
Les ofertes per a la vanda en
dipòsit poden realitzar-se en
totes les capçaleres del magatzem.

