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Representants
del PSC gironí
al Congrés
delPSOE
GIRONA (De la nostra Redacció).- El Partit dels Socialistes de Catalunya de les
comarques de Girona també'
estarà representat en el proper congres federal que el Partit Socialista Obrer espanyol
portarà a terme en data propera. Concretament, les nostres contrades estaran representades per en Lluís Maria
de Puig, diputat i secretari
local del PSC gironí.
També' hi aniran en Xavier
Guitart, membre del Parlament de Catalunya, en Joan
Alamillo, l'Ernest Lluch,
diputat i portaveu dels socialistes de Catalunya al Congre's
espanyol, la Maria dels Àngels
Cabarrocas i en Joan Cals. Cal
dir que el Congrés del PSOÈ
es portarà a terme els propers
dies 22, 23, 24 i 25 del
present mes d'octubre.

Fou presentada ahir pel batiie Nadal

La Guia de la (Girona monumental,
una nova eina de promoció de la ciutat
GIRONA. (De la nostra Redacció, per Ramon Rovira). - La
regidoria de turisme de l'Ajuntament presentà ahir el volum
corresponent a la Guia de la
Girona monumental. L'acte fou
presidit pel batlle Joaquim
Nadal, al qual acompanyaven el
regidor delegat de turisme, Francesc Pararols, el regidor de governació, Jaume Curbet, en Josep
Cristòfol, en Francesc Vila i d'altres membres de la Casa de la Vila gironina.
La presentació de la guia fou
un acte niolt senzill, puix que
pràcticament es va enmarcar en
unes paraules del propi alcalde
que assegura "Girona feia deu
anys que no tenia una guia d'aquestes condicions, i per tant
crec que era especialment necessària la seva confecció". Els textos del volum han estat fets pel
periodista gironí Narcís-Jordi
Aragó i el pròleg és del propi
batlle de Girona Joaquim Nadd.
En ell explica una petita història
de totes les guies que ha tingut

El batlle Nadal durant Tacte de presentació de la Guia de Girona que completa
la patxoca de publicacions que ha fet el servei municipal (foto Comalat)
la ciutat al Ihrg de la seva histò- sò important pel que la al número de visitants que han pasna.
sat per la ciutat. La nova guia reEn el seu parlament de precull moltes imatges de la Girona
sentació l'alcalde assegiuà que
monumental, amb obres d'artis"de moment n'hem fet quinze
mil exemplars, escrits en caste- tes de casa nostra. Col·laboren
en J. Perpiííà, E. Xargay, E. Marllà, català, francès i anglès, però
quès, F. Fulcarà, E . Vila, J. Gisestem disposats a fer-ne més si
pert, L Vicens i J. Corominas.
s'esgoten. També estem planteAixí mateix hi ha un plànol per
jant la possibilitat de fer una
detectar els llocs de més interès
nova guia sobre la ciutat de cara
a l'any vinent". Aquesta publica- de la Girona antiga, així com
una gran quantitat de fotografies
ció s'enmarca en la tasca de proque ajuden al visitant a situar-se
moció de la ciutat que porta a
en aquest racó, ple d'història i
terme l'Ajuntament de Girona i
que enguany ja ha tingut un res- tradició, de Girona.

Situació de crisi

Elecció del nou president

A. Arbós ha dimitit del
Comitè de CDC

Dilluns, el consell de
Salt tornarà a rutllar

GIRONA. (De la nostra Redacció, per R.R.). - El president del Comitè Local de
Convergència Democràtica de
Catalunya a Girona ha presentat la dimissió. Albert Arbós
ha decidit allunyar-se momentàniament del món de la política. Segons ha explicat a
PUNT.DIARI, les raons són
purament personals. Darrerament havien circulat ja alguns
rumors sobre el futur del fins
ara màxim responsable local
del partit convergent i la crisi
actual es veia a \enir.
Les tensions internes en el
si de CDC a les comarques de
Gkona comencen a aflorar a
l'exterior. En el seu dia va di-

mitir el president de la intercomarcal, en Josep Gibert,
basant-se en im excés de feina que no li permetia dedicar prou atenció al càrrec.
Ara s'ha produït la dimissió de l'Albert Arbós, un
dels membres més qualificats
del partit a les nostres comarques.
De moment, el comitè
de Girona està en mans d'una
junta gestora. Hom preveu
que en el curs dels propers
dies es portaran a terme eleccions per cobrir ambdues places. Precisament la proximitat d'aquests comicis ha elevat la temperatwa al si del
propi partit convergent.

GIRONA (De la nostra Redacció).— El proper dilluns
a les nou del vespre, es portarà a terme un ple del Consell Municipal de Salt. Serà
el primer que es celebri després de la crisi que va patir
fa alguns mesos l'Ajuntament de Girona, i que motivà la paralització pràcticament total de les activitats
a l'Ajuntament saltenc. Segons ha explicat a PUNT.
DIARI el r ^ d o r delegat
út l'Ajuntament gironí al
Consell de S^lt, en Josep
Cristòfol, aquest ple només
tindrà tres punts a l'ordre
del dia. „„,
"El pnmer serà.
la presentació del nou regi-

Matriculacions
a la CENEBAD
de Girona
AJUNTAMENT DE GIRONA
ANUNCI
Per aquest Ajuntament s'ha c o n v o c a t , amb data 16
de juliol passat, c o n c u r s - o p o s i c i ó per a provisió e n
propietat d'una p l a ç a d e Metge d e Sanitat Municipal, dotada amb el nivell de proporcionalitat 10. La Convocatòria fou publicada en el Butlletí Oficial de la Província del passat dia 15 del mes de setembre.
El termini de presentació d'instàncies, a la qual
haurà d'acompanyar currículum i fotocòpia del títol, finalitza el proper dia 2 0 d'octubre i d'entre els requisits
exigits per poder participar a ,'es proves, figuren els d'estar en possessió
del títol de llicenciat en
Medecina,
ser espanyol, major de 18 anys i menor de 60, no tenir malalgia o defecte físic, ni antecedents
penals.
El que es fa públic per a general coneixement.
Girona, a 2 d'octubre de 1981
L'ALCALDE
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GIRONA (De la nostra Redacció).- El Centre Nacional
d'Educació a Distància (CENEBAD) depenent del Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció General Bàsica ^ ha
obert el termini de matricula per al curs 1981-82. Podran
matricular-se en aquest centre
els adults residents al territori estatal o a l'estrangor, que
per qualsevol motiu no hagin
aconseguit el certificat d'escolaritat, o el títol de graduat
escolar, o els qui vulguin ampliar els seus estudis o nivell
d'ensenyament
bàsic, en
ensenyaments no re^lats.
Igualment, poden inscriure's
al Centre Nacional d'Ensenyament a Distància els alumnes
en edat escolar obligatòria
que per diverses causes, degudament justificades, no puguin assistir a un centre d'Ensenyament General Bàsic o bé
resideixin a l'estranger. El termini per poder-se matricular
finalment finalitza el proper
dia 31 d'octubre.

dor delegat. Tot seguit es
farà l'elecció del nou president, que si bé no és perceptiva perquè jo pugui
pendre posessió, crec que .cal
fer-la. Finalment, es procedirà a explicar les línies
d'actuació del Consell de cara
als propers mesos". El Consell Municipal de Salt fins ara
havia estat presidit pel convergent Alfons Morè, que en
presentar la seva dimbsió deixava automàticament el càrrec. Amb tot, i segons ha pogut saber PUNT.DIARI, sembla que aquest extrem no està
pas massa clar, i que el debat
entorn de l'elecció del nou
president pot ser el punt roés
conflictiu de tot el ple.

Cursos
d'esperanto a
la ciutat
de Girona
GIRONA. (De la nostra Redacció). - Com cada any, la
delegació gironina d'Onmium
Cultural ha organitzat, també,
els populars cursos d'esperanto que han aconseguit un important ressò entre els gíronins.En aquesta ocasió, els
cursets es portaran a terme a
les pròpies
instal·lacions
d'Omnium, situades al carrer
dels Ciutadans, número 15,
de la nostra ciutat. Els cursos
es faran els dissabtes a partir de dos quarts de deu dd
vespre.
Cal destacar també,, que
de cara a les Fires i Festes de
Sant Narcís l'Ajuntament de
Girona ha promès ja l'adjudicació d'un stand especialment
pensat per promocionar l'esperanto. En aquest indret hi
haurà una completa mostra
bibliogràfica de les possibilitats per estudiar l'esperanto
a casa nostra.Amb aquesta
promoció es pretén extendre encara més el coneixement d'aquesta popular llengua.

Desfilada
a favor
deMIFAS
GIRONA. (De la nostra Redacció). - Per a avui, dijous,
tal i com ja s'havia anunciat
oportunament, està previst
el desenvolupament d'una
gran desfilada de models que
organitza la casa Mir de la Bisbal i de Girona. L'acte tindrà
Uoc al Teatre Municipal de
Girona i serà presentat per en
Jordi Busquets. Aquesta desfilada de models es fa a benefici de l'organització MIFAS,
dedicada a l'ajut dels minusvàlids físics de les comarques
de Girona. L'acte començarà
avui dijous a les sis de la tarda.

CURS DE PRACTIQUES
ADMINISTRATIVES
EMPRESARIALS
Curs d'iniciació, eminentment pràctic,
sobre allò que constitueix la base del treball
administratiu dintre de les empreses.
TEM ARI: Economia, comptabilitat,
dret mercantil i fiscal, dret laboral i social, català comercial, tècniques d'expressió.
Duració: 144 hores. Import total:
10.000 ptes.
Horari: dilluns, dimarts, dimecres, i
dijous de 8 a 10 del vespre.
Inici de les lliçons: dilluns, 2 de novembre
Places limitades

Informació i inscripció:
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ IINDÚS- TRIA
Gran Via I, 46 - Tel. 20 04 00 - GIRONA

