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Dimecres, 4 de novembre
de 19,81

Gironès
Serviran per pal.liar l'atur

La Diputació
convoca
els premis
Rosa Pascual

Trenta milions del fons d'acció
GIRONA (De la nostra Redacció,
per Ramon Rovira).— Enguany,
les comarques de Girona poden
participar dels diners que la Conselleria de Treball distribueix
anyalment dedicats al fons de
l'atur comunitari. La quantitat,
que s'aproparà als trenta milions
de pessetes; és fruit de les intenses gestions realitzades per la
Comissió de Batlles de les nostres comarques, que s'han reunit
diverses vegades amb el senyor
Rigol, per tal d'aclarir i activar al
màxim aquesta qüestió.

GIRONA (De la nostra Redacció).-^ La Diputació de Girona ha. acordat convocar els
premis «Rosa Pascual», a fa^
vor d'estudiants d'electrònica i amb la subjecció a les següents bases:
Es convoquen cinc beques
de CINQUANTA MIL PESSETES per al curs 81-82, per
als alumnes que realitzin estudis d'electrònica a la Secció Rosa Pascual de l'Escola
de treball de la Diputació de
Barcelona, Escola Universitària Politècnica de Girona-' facultats i Escoles Superiors de
l'Especialitat. Altres VUIT be^
qúes de TRENTA MIL pessetes per a cada un dels alumnes que cursin estudis
d'aquesta especialitat a
Centres de Formació Professional. Els aspirants a aquestes beques hauran d'ésser
naturals de la provincià de Girona o demostrar que fa cinc
anys que hi viuen. Les sol·licituds dirigides a la Diputació
es presentaran en el termini
de trenta dies, a partir de la
publicació de les bases al
Butlletí Oficial de la Provincià,
i hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

La comissió, integrada pel
batlle de Girona, Joaquim Nadal,
pel d'Olot, Joan Sala, i representants d'altres consistoris, com el
de Blanes, Palafrugell, etc. ha
hagut de desenvolupar una important tasca de conscienciació
cap als responsables de la Conselleria de Treball perquè dret a
llei aquest any a jes nostres comarques tampoc no els tocava ni
un ral.-

ÜN FONS PETIT,
MALGRAT TOT
El Departament de TrebalK de
la Generalitat té uns vuit-cents
milions de ptes. per distribuir
arreu de lès comarques del Principat,, precisament pel concepte
del fons comunitari. L'any passat eren mil tf-es-cents milions i
aleshores no en varen tocar ni
cinc a les contrades gironines, i
això va motivar una reunió a
l'Ajuntament deia capital per tal
de parlar d'aquest tema i elaborar una enèrgica protestà per escrit que va ser tramesa d'immediat a la Conselleria. Es varen fer
gestions personals i a través del
telèfon, i la resposta del conseller Rigol fou. positiva. Girona
participarà aquest any en el fons
de l'atur, i això representa una
petita victòria perquè fins ara no
havia arribat ni gn ral.
Malgrat tot, la xifra que cor-

Certificació de l'Acta de
Naixement, títol d'aptitud
acadèmica, certificació
d'ingressos dels sol·licitants,
pares o tutors.
Els sof.licitants s'hauran de
comprometre a traslladar la
seva residència al lloc dels estudis. Les beques serari adjudicades per una comissió formada pel Bisbat 9 la Diputació, i es farà dintre dels deu
dies següents àl de la finalit?ació del terme de presentació. Tindran la duració d'un
any acadèmic.

Les reunions dels batlles han provocat 'arribada de trenta milions per a les
nostres comarques (Foto Comalat)
distribuir de la millor manera"'enrespondrà a les comarques girotre els seus aturats. Els batlles
nines continua essent molt petita, però cal tenir present que les , gironins tenen molt clar que
aquests diners són un ajut imtaxes d'atur al cinturó de Barceportant per ais Consistoris, perlona, per exemple, són del quinquè si bé no es pot pal.liar l'atur
ze i el setze per cent, mentre que
amb aquests diners, si que es
a casa .nostra es troba entre el
pot donar feina a un nombre imcinc j el sis a la majoria dels nuportant de gent per fer millores a
clis afectats de Girona.
carrers, per exemple i que en al·
tres. circumstàncies ho es poPOBLACIONS AMB
drien fer..
PROBLEMES GREUS
L'acció conjunta de tots els
batlles de' les comarques de GiMalgrat tot, hi ha poblacions
rona ha donat un bon resultat i la
de les comarques gironines amb
setrhana vinent hi haurà una noproblemes greus en aquest conva reunió a la qual s'estudiarà la
text concret. Això fa que en aldivisió que es fa d'aquests diguns punts els fons per a l'atur
ners i els punts que tenen unes
siguin especialment necessaris,
necessitats per perentòi-ies per
atès que van a les mans dels
resoldre de forma immediata.
Ajuntaments i aquests els poden

Palau

Nous locals de MIFAS
a la ciutat de Girona
GIRONA
(De la^ nostra
Redacció).— L'Associació de
minusvàlids físics de les comarques gironines em fa arribar la
següent nota:
L'Associació de Minusvàlids
Físics Associats (MIFAS) comunica a tots els seus afiliats i
col.laboradors el canvi d'adreça
del seü domicili "social. La nova
adreça és: Cra. La Creu de Palau

s/n (Antigues ^Escoles Municipals dè Girona).
Fins ara MIFAS tenia la seva
seu a les dependències existents
.a l'antic portal de França, que en
un futur immediat es convertirà
en el centre de planificació familiar que l'Ajuntament gironí té
previst portar a terme., abans
que finalitzi el present any 8 1 .

NECROLÒGIQUES
JOSEP PLANAS I
HOSTENCH
Als 64 anys d'edat, va finir els
seus dies dilluns passat dia 2 a
Palafrugell, Josep Planas i Hos^
tençh. Industrial de Fires. El finat
-havia nascut a la mateixa vila de
Palafrugell, estava casat amb
Maria Baldivia Colmenara, i era
pare de tres fills,. Josep, Consol i
Joan.
Là hnissa exequiaj en sufragi
de la seva ànima, s'oficià ahir di-

marts 3 de novembre, a les
quatre de la tarda, a l'església
parroquial de Palafrugell.
Descansi en pau.

PILAR PRESAS
I TORRENT
A Sant Feliu de Guíxols, ahir
dimarts dia 3, va morir Pilar Preses i Torrent, de 76 anys d'edat i
soltera.
- La missa exequial en sufragi
de la seva ànima) s'oficiarà avui:

dimecres, 4 "de novembre' de
1981, a les 11 del matí, a
l'esglésfa parroquial de Sant Feliu de Guíxols.
Descansi en pau.

sep. La missa exequial en sufragi
de la seva ànima, s'oficiarà avui
dimecres, 4 de novembre de
1981, a les 11 del. matí, a
l'església parroiquial del Bon Pastor de Ripoll.

MONTSERRAT CACHS
I CASAS

JOAN LLOBERAS I PUIG

Als 77 anys d'edat va finir els
seus dies ahir dimarts a Ripoll,
Montserrat Cachs i Casas, vídua
de Miquel Casanovas, i mare de
tres fills, Joan, Asumpció i Jo-

PREGUEU DÉU EN CARITAT
per ràníma de

JOAN LLOBERAS I PUIG
vidu de Soledat Gironès
que morí a la Bisbal, el dia 3 de novembre del 1981,
a Tèdat de 80 anys
,
Els seus fills, Miquel i Enric; filles polítiques, Anna Matarrodona i Maria Colom;
néts, Catalina i Albert; besnéta i tota la família participen a llurs amistats tan sensible
pèrdua. La Missa Exequial en sufragi de la seva ànima, s^e celebrarà avui dimecres,
dia 4 a les 3 de la tardà, a l'Església Parroquial de la Bisbal. •
La Bisbal, 4 de novembre del 1981
Punt, El, 1981-11-04, p. 7.
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A l'edat de 80 anys va finir els
seus dies, ahir dimarts a la Bisbal, Joan Lloberas i Puig, vidu de
Soledat Gironès. El finat havia
nascut a la Bisbal i era pare de
dos fills, Miquel i Enric.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima s'oficiarà-avui
dimecres, 4 de novembre de
1981, a les 3 de la tarda, a Vesglésia parroquial de la Bisbal. -

NAIXENCES
Un nen, fill de Maria Lluïsa MuRoz i d'Eutropio Sgnchez, de Blanes.
Una nena. Rosa Maria, filla de
. M° Dolors Ochoa i dè Joan Ma,nuel Tajadura, de Cadaqués.
Un nen, fill de Rosalia Ferres i
dé Francesc Ricard, de Figueres.
Un nen, fill d'Encarnació Góngora i d'Antonio Jiménez, de Figueres.
Una nena, filla de Maria
Sànchez i Rafael Muriano, de Figueres.
Un nen, fili de Zora Bent i de
Mohamet Ab-del-ader, de Figueres.
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Delimitació
del sòl urbà
a Cervià
CERVIÀ DE TER (Del nostre
corresponsal Josep M-° Cotxo).— Des del passat dia 9 i
durant un mes, està exposat
al públic el Plan de Delimitació del Sòl Urbà de Cervià de
Ter, i del seu agregat Raset,
prèvia aprovació inicial per
part de l'Ajuntament.
Aquesta és una de les tasques en què el consistori hi
ha posat més interès, per tal
de poder frenar el desordre
•urbanístic i poder encarrilar el
creixement del municipi per
unes vertens. més racionals,
ja que en l'actualitat no existeixen dins l'àmbit del terme
municipal cap tipus de plantejament
ni
normes
urbanístiques convenientment aprovades per la Comissió Provincial d'Urbanisme,
tampoc no existeixen Normes Sijbsidiàries d'àmbit provincial que afectin el terme.

CREIXEMENT
HISTÒRIC
L'estudi portat a terme pels
arquitectes encarregats
d'aquest treball, ens especifica que l'evolució del creixement històric de Cervià, el
podriem dividir en tres períodes: Fins a finals del segle
XIX, de finals del segle XIX a
1 9 5 0 / 5 5 i posterior a
1950/55. És en aquest últim
període en què l'evolució es
destaca per la dispersió de les
actuacions i per l'heterogeneitat amb l'entorn; Canvi tipològic, poc respecte a l'ús
de materials i formes de
construcció en relació a les
construccions tradicionals.

EDIFICIS D'INTERÈS
HISTÒRIC I
CONJUNTS
DiNTERÈS
AMBIENTAL
En aquesta delimitació
tindran un especial respecte i
; protecció a alguns edificis i
conjunts ambientals; així al
veïnat de Raset trobem: can
Juanola, cal Curt, mas Roura,
i can Rufí, capella de Sant
Cristòfol, can Santamaría
i (actualment can Casamort,
que donà origen al nucli de
'•• Raset), etc. A Cervià es meI reixen especial atenció: El
Monestir de Santa Maria,
[ l'església parroquial dedicada
\ a St. Genis i reedificada el
: segle XVIII, la torre de l'antiga muralla, entrada al carrer
de l'Hospital, cal Pellisser, cal
Fill de Déu, can Magrana,. La
Muralla, etc.

j CREIXEMENT
DEMOGRÀFIC
PREVIST
El creixement democràfic
j previst és petit, per tant el
: creixement urbà haurà de ser
[moderat. La possibilitat de
construir noves edificacions
d'acord amb les previsions
d'aquesta delimitació és de
55-entre mitgeres i de 36
aïllades.
I Actualment ja s'està treballant eh les Normes Subsidiàries que acabaran dq
i completar la planificació
urbanística del rhunicipi.

