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Gironès

El director general de serveis socials

La Generalitat entra al Patronat
del centre Joan Riu de Girona
GIRONA (De la nostra Redacció,
per Ramon Rovira). — El departament de Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya s'ha integrat en el Patronat rector del
centre Joan Riu. Aquesta 'integració s'ha produït després que
l'estat central traspassés a l'ens
autonòmic català totes aquelles
Institucions dedicades a l'acolliment dels minusvàlids, com per
exemple MIFAS. El Patronat rector d'aquest col·legi especial;
pensat per a disminuïts de les
nostres comarques, està format
per totes aquelles institucions
que tenen alguna vinculació amb
la tasca de funcionament i manteniment del col·legi.
Precisament ahir el director
general de Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya, Joan
Noalart, va visitar el Joan Riu per
entrar en contacte amb l'actual
direcció del centre i alhora parlar
de temes com l'anteriorment exposat. Acompanyaven el senyor
Noalart el president de l.è Diputació de tes comarques gironines,
Arcadi Calzada, i varen recórrer
totes les dependènciesv-del centre interessant-se per l'evolució
dels internats i també per altres
aspectes del seu funcionament.

El centre Joan Riu de Girona .aviat tindrà director (Foto Comalat)
Cal destacar també que la visita
del senyor Noalart tenia un caràcter totairnent privat i que, si,bé en principi s'havia prograrriat
per dies abans; al final.es va portar a terme ahir.

NOU DIRECTOR
PER AL JOAN RHI
Fa ben pocs dies, en aquestes
mateixes planes de PUNT DIARI,
els pares dels alumnes del Joan
Riu es queixaven de la manca de
direcció que patia el centre. En
aquests moments està pràctica-

ment a punt de contractar-se
una directora tècnica i s'especula arnb la possibilitat que es faci
una direcció compartida entre
l'administració del col·legi.i la direcció tècnica, cosa que potser
ja no faria necessària la contractació d'un autèntic director. De
tota manera, eh Patronat c o n t i ;
nua fent gestions per llogar el
nou responsable màxim del Joan
Riu, i en el'curs dels propers dies
se'n sabrà quelcom de definitiu.

Estudi demogràfic de les
comarques de Girona
es destaquen aquelles dades
que per la seva importància
són més rellevants. Tot i que
en aquests moments ja es tenen dades sobre el cens, són
fredes i sense cap significació
a nivell d'estudi.

GIRONA (De la nostra Redacció).— Els equips tècnics de
la Diputació de les comarques de Girona han encarregat un estudi molt important
sobre la demografia a les nostres contrades. El treball va
començar a finals del passat
mes de juny i en aquests moments s'està treballant en la
confecció defintiva de l'estudi i totes les seves particularitats. Bàsicament la feina principal és la confecció de les
dades i donar-hi un contingut.. Un equip de treball ha
dut a terme una feina ingent
per portar endavant l'estudi,
que sortirà al carrer dins els
propers mesos.

Dimecres propvinent, en
principi, està prevista també
la presentació d'un altre estudi, en aquest cas referit als
arxius de t o t s els Ajuntaments de les nostres contrades, en el qual hi ha col·laborat la Generalitat i la Diputació gironina. Aquestes obres
bàsicament feien referència a
la restauració dels arxius i a la
seva distribució d'acord amb
l'antiguitat de cada obra.
Aquest treball permetrà una
tasca de recerca i consulta
que fins ara era pràcticament
impossible.

En aquest treball sobre la
demografia de les nostres comarques, s'ha tingut una especial cura d'atendre les necessitats més importants de
cada població i alhora de destacar també els moviments
que a nivell d'habitants s'han
anat produint, els darrers
anys. Poble per poble i vila
per vila, tots són objecte
d'una anàljsi molt detinguda i

Finalment, s'ha confeccionat una àmplia guia sobre les
institucions de tipus sanitari i
cultural que hi ha arreu de les
nostres comarques. Aquesta
obra apareixerà també en data propera

Delegació d'Hisenda

Al proper ple

'

.

La Diputació recolzarà Calendari de novembre del contribuent
el director del Psiquiàtric
GIRONA (De la nostra Redacció).— El cap de lalComissió
de Sanitat, Alfons Morè, eh el
curs del proper ple de la Diputació de les comarques de Girona que se'celebrarà dimarts
vinent dia 1 7 , respondrà a les
interpel·lacions que a l'aníerior sessió plenària li va fer el
diputat Joaquim Nadal, que
per cert també forma part de
la Comissió de Sanitat de la
Corporació. Les interpel·la-

cions anaven dirigides a la situació provocada al si de
l'Hospital Psiquiàtric després
dé l'acomiadament.de diversos treballadors. Alfons Morè
ja ha avançat a PUNT. Dl ARI
que «la nostra postura serà
ferma al costat del director
doctor Munoz, t o t mantenint
les línies que varen quedar
marcades quan va prendre
possessió».

bre la renda, pagament fraccioGIRONA (De la nostra Redacnat de. la quota de 1 . 9 8 0 corresció).— Là Delegació d'Hisenda
ponent al segon termini de la dede la nostra ciutat ha assenyalat
claració sobre la renda; aquest
el següent calendari per al contripagament s'haurà de fer necesbuent el mes de novembre. Pasàriament a través de Bancs,
gament d'impostos: El dia 16 de
Caixes i Caixa Postal d'Estalvis.
novembre s'acaba el termini de
Pagament fraccionat del terpagament dels rebuts de contricer termini de 1 . 9 8 1 , a presenbucions urbanes, rústica i llicèntar per empresaris individuals,
cia fiscal dels professionals de
professionals, i artistes sotmel'any 1 . 9 8 1 . Un cop passada
sos al règim d'estimació directa.
aquesta data, s'abonarà un reSegons la nova normativa, l'imcàrrec del 5 % . No es pagaran els
port d'aquest pagament serà
rebuts de la llicència fiscal d'activitats comercials i industrials, ' una quantitat equivalent àl 2 0 %
de la quota líquida satisfeta al
el pagament dels quals es realitdarrer exercici de l'impost sobre
zarà mitjançant la nova declarala renda.
ció d'alta.
El dia 10 de novembre s'acaba
IMPOSTOS ESPECIALS
el termini per presentar les següents declaracions. Impost sçPer als alcohols etílics i begu-

des alcohòliques, amb les declaracions corresponents a les operacions realitzades al llarg d e l '
Ser. trimestres de 1 9 8 1 .

Sobre begudes refrescants,
declaracions corresponents a les
operacions realitzades al tercer
trimestre de 1 . 9 8 1 .
Fins al proper dia 5 de desembre ha estat prorrogat el termini
de presentació del següent tribut:
Activitats comercials i industrials, en donar-se noves taxes i
l'obligació de donar la declaració
d'alta, a presentar per totes les
persones que realitzin les activitats d'extracció, fabricació, artesania, construcció, comerç interior, edificacions i serveis.

NECROLÒGIQUES
CATALINA GONZALEZ
PORTELA

geli.
Descansi en pau.

ROSALIA FONT I ALABRO

La mostra d'estalvi energètic va ser ahir a Girona (foto Darii)

Ahir, a Girona

Exposició sobre l'estalvi
energètic
GIRONA (De la nostra Redacció)
Ahir, de les 4 a les 8 de la tarda,
el Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria i Calefacció, i
d'altres nfiatèries afins de Girona, va fer la presentació de l'Ex-,
posició Mòbil de Honeywell.
Aquesta és una experiència itinerant que farà el seu recorregut
per diverses capitals de l'Estat
e s p a n y o l . La p r i n c i p a l f i t a
d'aquesta exposició és donar a
conèixer als professionals de la
calefacció una àmplia gamma
d'aparells i sistemes de regulació
•automàtica per a l'estalvi energètic. Entre els productes exhi-

b i t s e s poden ressaltar com d'interès més generals els termostats d'ambient, vàlvules terrnostàtiques de radiador i purificadors d'aire electrònics. També
s'exposaren els equips de tecnologia digital. A m b això aquesta
companyia dedicada a investigar
els procediments que contribueixen a augmentar la qualitat de la
vida i la conservació deies diverses fonts d'energia i recursos
naturals a través de la tecnologia
de control aplicada als. camps industrials, corhercials. i domèstics, donà una mostra dels resultats d'aquesta tasca.
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Als 7 5 anys d'edat, va finir els
seus dies al seu domicili del
carrer Ramon i Cajal n ° .13 de
Salt, Catalina Gonzàlez i Portela.
La finada havia nascut al poble
de La Guardia, de Pontevedra,
estava casada amb Perfecte Domínguez Gonzàlez i era mare de
quatre fills: Manel, Jaume, Maria
i Milagros.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima, s'oficiarà avui
dissabte, 7 de novembre de
1 9 8 1 , a les 11 del matí, a
l'esglésié parroquial de Sant
Jaume del veïnat de Salt.
Descansi en pau.-

PEDRO CARMONA JIMON
A Palafrugell,^lijous passat dia
5, va finir els seus dies Pedró •
Carmona Jimón, de 7 2 anys, fill
de Campillos i casat amb Maria
Josefa Guerrero Gallardo.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima s'oficià ahir divendres, 6 d e ' novembre de
1 9 8 1 , a les 4 de la tarda, a
l'església parroquial de Paiafru-

A l'avançada edat de 79 anys,
va finir els seus dies dijous passat, a Sant Joan de les Abadeses, Rosalia Font i Alabrò, vídua
de Jaume Sala i mare de cinc
fills: Julita, Mònica, Francesc,
Joan i Gil. Les exèquíes es dugueren a terme ahir divendres, a
les quatre de la tarda, a l'església parroquial de Sant Joan de
les Abadesses.
Descansi en pau.

JOAQUIM MARIA PASTOR
I GONZALEZ
Ahir a Figueres va morir
Joaquim Maria Pastor i Gonzàlez, de 8 1 anys d'edat, casat
amb Margarida Pastor Gómez i
pare de sis fills: Isabel, Manel,

Margarida, Joaquima, Carme i
Antoni.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima, s'oficiarà avui
7 de novembre de 1 9 8 1 , a les
12 del migdia, a l'església parroquial del Far d'Empordà.
Descansi en pau.

ISABEL GONZÀLEZ
REYES
A l'avançada edat de 8 5 anys,
.va finir els seus dies ahir a Olot
Isabel Gonzàlez Reyes, filla d'AImargen (Màlaga), vídua a Francisco Romero Cabello i mare de
tres fills, Dolores, Maria i Diego.'
La missa exequial en sufragi per
la seva ànima, s'oficiarà avui dissabte, 7 de novembre de 1 9 8 1 ,
a dos quarts de cinc de la tarda,
a l'església parroquial de Sant
Esteve d'Olot.
Descansi en pau.

NAIXENCES
Una nena, filla de Pilar Rojo i
de Joan Trevejo, de Llagostera.
Un nen, fill de Montserrat Ari^
many i de Jaume Domènec,
d'Olot.
Un nen, Eduard, fill de Rosa
Amaya i Grau i de Jaume Sastre,

de Roses.
Una nena, filla de Virtudes
Santos i de Jesús Ayabar,
d'Olot.
Una nena, filla de Carme Muftoz Torres i de Salvador Chicano, de Blanes.

