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PSUC i PSC faran un acte
conjunt contra FOTAN
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NOVETATS EN
LLIBRES
TOT PER A OFICINES

GIRONA.- La campanya contra
l'ingrés d'Espanya a l'OTAN que
el PSUC ha endegat arreu de les
comarques gironines, fins aquest
rhoment ha constat de la recollida de 6.832 signatures que exigeixen el referèndum per decidir aquest tema, la coLIocació
de 800 cartells, el repartiment
de 5.000 tríptics explicatius,
i la col·locació de deu pancartes.
Durant aquest cap de setmana s'intensifícacrà la campanya
explicativa amb els següents
actes:
Divendres 9 d'octubre: Germans Sàbat, 9 hores, a les Escoles Nacionals; Pont Major, 9 hores, Escoles Nacionals; La Bisbal,
9 hores al Castell; Sta. Cristina
d'Aro, 9 hores, al local del
PSUC.
Dissabte, 10 d'octubre: Vilaroja, 6'30 hores. Escoles Nacionds; Salt 6'30 hores a l'Ajuntament.
Diumenge, 11 d'octubre.

Portbou, 12 hores, Sala de Sessions de l'Ajuntament.
Altrament, i segons acord del
Comitè Central del PSUC celebrat els dies 3 i 4 d'octubre, serà
presentada als Plens dels Ajuntaments amb presència comunista,
una proposta perquè aquests
ajuntaments es pronunciïn contra l'ingrés a l'OTAN, igual que
es farà a d'altres institucions
catalanes, com el Parlament de
Catalunya.
Així mateix, per avui, a les
vuit del vespre està prevista la
presentació oficial de l'anomenat
comitè Anti-OTAN que te un
complet programa d'activitats
per dur a terme d'ara endavant.
El PSC i el PSUC de les comarques de Girona faran un acte
conjunt el dhnarts dia 13 al Teatre Municipal de Girona a partir
de les vuit del vespre. Parlaran
els comunistes Lluís Medir i J.
Oloriz i els socialistes F. Casares i Manel Nadal.

Es farà Tany vinent

Girona prepara un
homenatge a J. Casero
^
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GIRONA (De la nostra Redacció).— Un grup de gironins organitza un homenatge a la
memòria del vice-president de
la diputació de les comarques
de Girona mort a principis
d'any, en Just Manel Casero.
Val a dir que en Just va portar a terme una intensa campanya des de la presidència de
la Comissió de Sanitat de la

PUNT

Diputació de Girona i per això
diversos representants de l'Hospital Psiquiàtric, així com d'altres centres oficials, treballen per
dur a terme aquestes jornades
a mitjans de l'any vinent. Es preveu que aquesta trobada sigui
també motiu d'un important intercanvi de diferents representants i estudiosos de la salut
mental d'arreu d'Europa. -

lïl Centre de la RENFE té un jardí nou (Foto D. Duch)

Senyalitzacions

Mesures de seguretat
per a les escoles
GIRONA (De la nostra Redacció, per R. Rovira).— Les
escoles de Girona i el seu entorn són objecte d'un programa d'atenció especial per part
de l'Ajuntament de la ciutat.
En iniciar-se el ciu-s escolar es
varen lliurar grans quantitats
de llibrets en els quals s'explicava amb moltes dades el
que havia de fer els nens a
l'hora d'entrar i sortir del centre i també quant es troben
dins el propi centre per tal de
ma tenir-lo de cara al futur. El
curs pràcticament no Va plantejar cap tipus d'entrebanc en
els seus inicis i a part de l'escola de la Mare de Déu del
Mont i la de Santa Eugènia
tots els altres centres de la
ciutat varen iniciar la seva tasca amb normalitat.
Des de fa alguns dies l'ajuntament de Girona ha procedit al repintat de les senyaUtzacions indicatives que hi

A partir del 20 d^octubre

La Casa de (Cultura prepara els cursos
de cultius en miniatura i modelisme
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GIRONA.— Un interessant curs
de "Bonsai" es donarà a partir
del proper dia 20 d'octubre. Es
un curs que exposa i documenta la tècnica japonesa del cultiu
i formació d'arbres en miniatura.
Les classes es donaran tots
els dimarts de cada setmana, des
de dos quarts de cinc a dos
quarts de set de la tarda. Els
alumnes que no vulguin quedarse els Bonsai, podran fer les
pràctiques igual que els altres i
s'estalviaran l'import d'aquest
material.
Per a millor informació i de-

talls del curset, els interessats
podran fer les consulteu pertinents al telèfon 84.05.21 qualsevol dia, des d'un quart de
deu a un quart d'onze del vespre.

trol. El dijous dia 15, a les vuit
del vespre, es donarà una sessió
pública informativa del que vol
ser el curset.
El curset coçiençarà el dia 5
de novembre i les classes seran
els dijous de cada setmana.

ha a les entrades de tots els
col.legis així com també s'han
instal.lat noves tanques per
protegir els nens dels cotxes.
En el nou centre d'EGB dels
terrenys de la RENFE s'ha fet
un bonic jardí que conjuminat amb la restauració dels
dipòsits d'aigua de la vella
estació donen un aire ben
diferent al conjunt. Així
mateix fa ben pocs dies es va
procedir a la inauguració de la
guarderia infantil de Taialà,
amb un pressupost de set
milions de pessetes per al
menjador, suposa un pas
important per al context
escolar de casa nostra. Així
mateix, cal dir que la policia
municipal ha establert uns
sistemes de vigilància en les
hores claus per evitar els
accidents a les portes dels
centres. Hi ha un guàrdia
a la porta de cada col.legi de
Girona per establir un sistema de vigilància continuat.

Festa Major a
Pedret
GIRONA (De la nostra Redacció).— Aquest cap de setmana es farà a Pedret la Festa
Major del barri. S'ha preparat
un complet programa d'actes
en els quals hi haurà activitats
per a tothom. L'organització
dels actes és a cura de la dinàmica associació de Veíns d'aquest barri gironí.

MODELISME
AERONAVAL
Es tracta d'un curset per colèixer els secrets de la construcció amb fusta i plàstic, de
maquetes a escala de vaixells;
estàtics, navegables i radiocon-
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Campanya d'informació
per als Ajuntaments
GIRONA (De la nostra Redacció).— El cap del servei de
Governació a les comarques
de Girona, en Xavier Soy, ha
estat nomenat també representant del Departament de
Governació de l'ent autonòmic català en la Comissió Tècnica del Patronat cultural de
Catalunya, a Girona. Aquest
nomenament va directament
relacionat amb la seva tasca
actual al front del Departa-
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ment de Governació a les nostres comarques. Val a dir que,
actualment, s'està pensant de
portar a terme una àmplia
campanya d'informació sobre
diversos temes importants,
que afectaran de forma directa els Ajuntaments de Girona. Aquesta campanya del
Departament de Governació a les nostres comarques
començarà en data ben propera.

Ahir al Municipal

Desfilada de MIFAS
GIRONA (De la nostra Redacció).— Al Teatre Municipal de
Girona va tenir lloc ahir a la tarda una presentació d'alta pel.leteria, en benefici de l'organització de minusvàlids MIFAS. L'acte va començar a les sis de la tarda i un cop acabada la desfilada es va procedir al sorteig d'una
bortíca peça de vestir entre els
assistents. El Teatre Municipal

era força ple i la presentació fou
amenitzada per en Jordi Busquets.
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