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Gironès

Trenta-cinc
milions per a
la Sopa

El nou centre per a minusvàlids de Girona, ahir fou inaugurat oficialment (Foto
Comalatl

Més de vint nens amb problemes han estat acollits en aquest centre especial
que començà a treballar el proppassat mes de novembre (Foto.Comalat)

Hi ha vint-i-sis alumnes i s'ampliarà

Girona estrenà ahir una escola per
als nens

GIRONA (De la nostra Redacció, per Ramon Rovira). —
La nova escola per a nens minusvàüds de Girona es va
inaugurar ahir al matí oficialment, en el curs d'un acte
que va tenir un caire especialment emotiu. Varen assistir-hi el tinent d'alcalde de Sanitat de l'Ajuntament gironí, Josep Quintanas, així com representants de les organitzacions MIFAS, del INSERSO, e t c , i també alguns pares d'alumnes,que actualment ja vénen desenvolupant la
seva tasca al centre.
La nova escola per a minusvàlids de Palau és el resultat d'un
conjunt d ' e s f o r ç o s t a n t de
l'Ajuntament de Girona c o m
d'organitzacions dedicades especialment a la promoció i integració de persones que tenen
aquests^tipus de problemes. Pilar Gil, directora de l'escola de
Palau, explicava a PUNT DIARI:
«actualment tenim vint-i-sis
nens i som quatre professors
que als atenem. A m b tot, I si bé
el pas de posar en funcionamerit la.
primera escola privada de Girona
per a nens minusvàtids és molt Important de cara al futur, hi ha moltes qüestions per resoldre, i per
això no ens cansarem de demanar
l'ajuda de l'administració».

NI HI HA LLUM
L'escola de Palau s'ha hagut
d'inaugyrar sense haver pogut
resoldre una qüestió tan elemental com la llum. «Pot semblar estrany, però encara no tenim
energia elèctrica i tampoc tenim
altres serveis imprescindibles en
un centre d'aquestes caracterís-

Reunió per al
conveni
del metall
GIRONA (De la nostra Redac-"
ció). — Les dues parts que
actualment estan negociant '
el conveni del metall a les comarques gironines es reuniren el "proppassat dia 13
d'aquest mes.
Aquesta corriissió, formada per empresaris i treballadors, donà lloc a diverses propostes. Els treballadors, UGT
i CC.OO.,"presentaren com a
vàlida la plataforma en la qual
veuen com a necessària la
creació de llocs de treball,
T.88ü-hores de feina a l'any,
i un augment del salari de
l'11%.
La patronal, pel seu cantó,
ha fet una contraproposta en
la qual s'ofereix un 9 % d'increment sobre la mitja salarial
de 1 9 8 1 . Per parlar del tema,
CC.GO. ha convocat a tots
els delegats d'aquest sindicat
per al proper dia 22 a les 4 de
la tarda.

tiques». Des del passat dia 2 3
de novembre, que la nova escola
va començar a funcionar rialgrat
t o t e s les mancances abans
apuntades, els resultats assolits
fins ara són certament esperonadors. «Eh total hi cabrien uns
cinquanta nens, i de cara al futur
els serveis territorials d'ensenyament sembla que tenen el propòsit d'ampliar-lo amb noves aules
fins aconseguir que s'hi puguin
allotjar un total de cent nens, cosa
que pràcticament resoldria del tot
el problema d'aquest tipus d'ensenyament a la nostra ciutat».
A l'acte d'inauguració oficial
va fer ús de la paraula la directora del centre, que recordà els inicis a la Plaça de Sant Pere i va
agrair la col·laboració rebuda des
dels diferents estaments ofi-

cials. Finalment va reiterar les
mancarices més importants i va
demanar un darrer cop de mà per
tal de solucionar-les. Per la seva
banda, la representant del cap
de serveis d'erisenyament va

agrair l'ajuda dels mestres i va
qualificar el col·legi com un pas
important per tal d'assolir la integració definitiva dels nens amb
problemes.

Demà/trobada

La Coordinadora de Joves
celebra la festa de Nadal
G I R O N A . — Demà dia 23, a la
parròquia de Sant Salvador de
Girona i organitzada per la Coordinadora de Joves Cristians de la
Ciutat de Girona, es farà una t r o bada de joves de més de setze
anys per tal de celebrar el Nadal
en un ambient jove i festiu.
El Nada^ Jove vol ésser un
aplec de reflexió i celebració per
un Nadal diferent, sota el tema
de la paü i la llibertat,
El programa preveu començar
aquesta reunió de joves de la ciutat a 2/4 de vuit del vespre, i
conté els següents punts.:
- Presentació del sentit de la

Cveudoucs
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gerona

trobada.
- Treball per grups.
- Celebració de l'Eucaristia
(cap a les 10 del vespre aproximadanient).
- Festa -ressopó.
La Coordinadora de Joves
Cristians de la Ciutat de Girona,
en aquest segon any de la seva
existència, és un intent d'aplegar
esforços per part de les parròquies de la ciutat i dels Moviments Diocesans que hi són presents.

G I R O N A . (De la nostra Redacció). — L'Ajuntament de
Girona destinarà trenta i escaig milions de ptes., a les
obres de reforma de l'anomenada Casa de la Sopa, que ben
aviat es convertirà en un centre cívic per a la ciutat.
Aquestes obres corresponen a
la segona fase de les reformes
que convertiran la popular
Casa de la Sopa en un centre
modern i capaç de desenvolupar una tasca eficient al Servei que té encomanat.

Aparcaments
de P.Marquina,
contestats
G I R O N A . (De la nostra Redacció).\-»- Els veïns del.aparcament existent a la Plaça del
Poeta Marquina estan una mica molestos pels canvis al
trànsit que s'han efectuat en
aquella zona en el curs dels
darrers temps. Aquestes obres
han augmentat el nombre de
vehicles i la velocitat dels ma-.,
teixos, i això dificulta molt el
pas del vianant per la zona,
sobretot a l'hora de travessar
els carrers.

Inauguració
del Centre
d'Orientació
G I R O N A . (De la nostra Redacció). — L'.Acte recepció de
les obres del Centre d'Orientació Familiar, tindrà lloc
avui a les 11 del m a t í a la Plaça de Sant Pere, al mateix local d'aquest centre. Està prevista la presència a l'acte de
les primeres autoritats de la
ciutat.

TOTHOM SAP QUE UN OBSEQUI DE

iWQEUÍlíí
FA MÉS IL·LUSIÓ

FAEMAMA
Moda per a la futura mama i per a l'mfant

tel. 20 8a 14

Cotxes, Banyeres, Joguines, etc, etc...

AJUNTAMENT DE VALL-LLÒBREGA

Visiteu-nos al corren
Àrígel Guimerà, 77 Salt (Girona)

EDICTE
Aprovades •inicialment pel Ple de l'Ajuntament
en sessió celebrada el dia 13 de nobembre, 71es
Normes Subsidiàries de Planejament, tipus B,
d'aquést municipi, i publicat ja l'Edicte al B.O.P. n°
183, de data 27 del propi mes, s'informa que seran
exposades al públic fins al dia 28 del present mes de
desembre, als efectes d'examen i presentació de reclamacions, de conformitat amb el que preveu la vigent Llei del Sòl i Ordenació Urbana.
Vaii llòbrega, a 14 de desembre de 1981
L'ALCALDE
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