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Es començarà a aplicar el proper dia 5

Els veïns de Santa Eugènia de Ter
no volen el canvi de circulació
GIRONA (De la nostra Redacció, perR. Rovira).— Els veïns de
Santa Eugènia de Ter Sant NarT
cís i Can Gibert del Pla s'oposen
de ple al canvi de circulació que
l'Ajuntament gironí té previst
portar a terme en aquell indret.
Aquesta oposició es va fer palesa en el curs d'una reunió al Consistorr, en PacoPluma, i representants de l'Associació de
Veïns i del Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes tècriics. El
batlle, Joaquim. Nadal, també estava convidat a la reunió,'però
va excusar la seva assistència.
A partir d'un estudi de vialitat
realitzat pels equips tècnics de la
Generalitat de Catalunya, el
Consistori va endegar uruprograma per anar portant a terme progessivament els canvis previstos. En un arhpli sector de Sant
Narcís ja s'han fet aquestes modificacions en el sentit de la circulació, i ara, un-cop acabades
les obres del Pont del Dimoni,
aquesta mesura s'amplia a la zona del Passeig d'Olot i de Santa
Eugènia de Ter. A la reunió convocada per l'A. de V. hi varen
assistir unes 2 5 0 persones, que
omplien de gom a gom el recinte
del saló d'actes de les escoles, i
després d'una explicació inicial
del projecte a cura d'en Paco
Pluma s'inicià un torn d'intervencions.

EL DIA 5 ENTRA
EN VIGOR
Malgrat la clara oposició dels
veïns, el regidor anuncià que el

Classes de
català a
Can Gibert
GIRONA (de la nostra Redacció).— L'Associació de Veïns
de Can Gibert del Pla de Girona ha preparat un seguit de
cursos i classes de català per
a tothom. Aquestes classes
es portaran a terme en el
marc del Paséatge Bàlandrau
número 4 , i varen començar
el passat dia 1 8 del present
mes de gener.
Les lliçons es faran els
dilluns i dimecres de dos
quarts de nou fins a les deu
del vespre. Hi haurà també
una inscripció de 1 0 0 ptes.
per persona, pefò^les classes
són gratuïtes. El patrocini
dels cursos va a cura de
l'Ajuntament de Girona.

Curset sobre
mecrànica
a Girona
GIRONA.— A partir del dia .8
de febrer que ve s'iniciarà un
curset monogràfic dè catorzè
lliçons sobre mecànica i electricitat de l'automòbil, a càrrec de Josep M^ Cufí i Vila,
mecànic especialista, i Joan
Martí i Costa, electricista especialitzat. La matrícula està
oberta.
Aquest interessant curs
t i n d r à c o m a- marc les
instal·lacions de la Casa de
Cultura de Girona i es preveu
que hi hagi una gran assistència d'interessats en el tema,
donada la importància dels
temes que es tractaran.

Ajuntament de Girona

INFORMACIÓ
de la nova ordenació del trànsit
ales zones de S*^ Eugènia

i St Narcís

L'Ajuntament de Girona, ha fet un fulletó informant els veïns de Santa Eugènia
dels canvis de circulació que farà.
proper dia 5 de febrer entraria en
vigor definitivament el nou canvi
de circulació en aquella zona. Els
veïns varen parlar de construir
una comissió que negociarà amb
l'Ajuntament com s'ha de portar
a terme la remodelació del trànsit i els possibles canvis que
s'haguin d'aplicar. A m b tot,
sembla molt difícil que se pugui
arribar a una solució que agradi a
les dues parts, sobretot perquè
l'Ajuntament diu que està fet per
tècnics i, que per tant és la solució
més adient que es podia trobar.
Els veïns, en el curs de la reunió, varen plantejar també els
greus problemes que a nivell
d'imfraestructura té Santa Eugènia de. Ter: carrers sense asfaltar, voravies esclafades, etc. Paco Plurria explicà que això no depenia del seu departament, i que

per tant no podia donar cap resposta.

Gran exposició de treballs

La setmana de la F.P. a
Girona ja s'ha engegat
GIRONA (De la nostra Redacció).—. La primera setmana
cultural dels centres de Formació Professional de la ciutat de Girona va començar
ahir al matí amb una gran animació . \~ gran participació
d'alumnes. En total són uns
1.800 els alumnes que estudien a les aules de l'Institut
Politècnic de PALAU, al Centre dels Salessians-Porit Major i el Centre de Forjnació
Professional industrial i hos^
telera de Sant Narcís.
A priíjiera hora, del matí
d'ahir començaren les competicions esportives dedicades bàsicament al voleibol,jugant-sè un partit entre els
equips dels Salessians i el Politècnic. Hi va haver també un
partit de futbol i un de bàsquet, sempre a les instal·lacions esportives del centre
dels Salessians.
Tot seguit es va portar a

NOU RECORREGUT
DELS VEHICLES
El nou recorregut dels vehicles que vinguin d'Anglès suposarà que un cop hagin passat
Salt es desviïn pel carrer Agudes, ja de direcció única, t o t seguit, cap al Passeig d'Olot, Pont
del DomOni, Avda. de Sant Narcís, la Rodona, i tot seguit a la
Plaça de Braus, si vol anar cap a
Figueres, o;cap a l'interior de.Girona si volen anar a un altre lloc.
Aquests canvis suposen una volta molt considerable per a molts
veïns, que no veuen clar ni lògic
el canvi que intenta introduir
l'Ajuntament.

D'altra banda entre els propòsits
que té el departament de turisme
de l'Ajuntament cal dir que possiblement participi en alguna de
les grans fires que anyalment
s'organitzen arreu d'Europa,
sobretot per fer un llançament
internacional de l'oferta turística
gironina.
Aquest cap de setmana una
delegació de la comunitat jueva
a Barcelona visitava el call tot
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D'altra banda ahir al vespre
i en presència de diverses
autoritats es va procedir a la
inauguració d'una gran exposició a la Casa de Cultura de
la Diputació gironina. En
aquesta mostra s'hi recullen
treballs realitzats pels alumnes de les Escoles de Formació Professional de Girona, i
un cop acabat l'acte es va fer
una, ballada de sardanes.
L'exposició estarà oberta tota la setmana, i els propis
alumnes explicaran la tasca
concreta que ha desenvolupat en cada apartat dels que
es mostren.

La Gran Bicl, que marxa amb destí a Santa Afra, va recollir un gran
nombre d'alumnes per a participar-hi (Foto D.Duchl

Girona presenta a RODATUR el
seu programa turístic per a Fany 82

Durant els dos dies de presència gironina a RODATUR es van
porjectar films sobre aspectes
inèdits de la ciutat de Girona i
també es distribuïen dossiers i
guies de la part monumental.

OBERTURA DE
L'EXPOSICIÓ

m

Èxit esclatant de Testand

GIRONA (De la nostra Redacció)
La presència del Departament de
Turisme al salo RODATUR, que
s'ha vingut desenvolupant a Barcelona durant el cap de setmana
passat ha estat plenarnent exitosa. Han estat moltes les consultes rebudes sobre els llocs que
es poden visitar -i també els
atractius més impprtants dè la
ciutat. D'altra banda el cap de
turisme de l'Ajuntament gironí
Francesc Pararols, hi va ser present per tal d'explicar a tothom
que ho sol·licitava el programa
de promoció turística que hi ha
previst de cara enguany. Bàsicament es tracta d'acostar la història i el patrimoni de la capital
gironina a sectors que fins ara
desconeixen aquesta immensa
riquesa, pràcticament sotmesa à
l'ostracisme i a l'oblit.

terme la G r a n B i c i —marxa'
amb destí a l'ermita de Santa
Afra —, que comença a les
onze del matí al recinte del Firal de bestiar de la Devesa gironina.

Curs per a
assistents
dentals
a Girona
GIRONA (De la nostra Redacc i ó ) . - El Col.legi d'Odontò-.
legs i Estomatòlegs de les comarques de Girona, estan
portant a terme un curs complet per a assistents dentals.
El curs va començar dilluns
passat, dia 18 del present
mes de gener, i vacontinuar
ahir dia 2 5 amb una altra xerrada, la qual en aquesta ocasió tractava sobre el tema de
l ' a d m i n i s t r a c i ó . Els drets
d'inscripcjó al curs són de
dues mil ptes.~i està o b e r t a
tothom qui vulgui participarhi.

RODATUR ha estat la primera Fira turística en què ha participat l'Ajuntament
de Girona i no serà pas la darrera
' .
interessa'nt-sé vivament per la
realitat d'aquest indret gironí i

les seves possibilitats de promoció.

Avui, conferència

Curset de formació per
a m e t g e s i pediatres
GIRONA (De la nostra Redacció)
La Societat Catalana de Pediatria a través de la seva secció
de Girona, com a continuació del
curs de formació en matèria de
pediatria, ha organitzat per avui
dimarts una conferència sobre
«Prevenció de les malalties infeccioses», que portarà a les comarques gironines, Pompeu Pasqual. La xerrada tindrà lloc. a

partir de les vuit del vespre, a la
sala d'àctes del Col·legi de Metges.
El programa d'aquestes
conferències continuarà el dia 2
de febrer, amb-una nova xerrada
a cura del doctor Escuder, que
parlarà sobre «La Lluita Tuberculosa en pediatria». Aquest curset
va bàsicament adreçat els metges en general i als pediatres.

Nota
aclaridora
deMIFAS
GIRONA (Deia nostra Redacció).— L'Associació de Minusvàlids Físics de Girona,
MIFAS, ens ha tramès una
nota pel que fa a una notícia
sobre el lliurament d'un cotxe
especialment adaptat per
portar minusyàlids.Cal matisar que el pagament del cotxe el va efectuar la Caixa de
Barcelona i Monte de Piedad
amb una col·laboració també
molt important de la Diputació de les comarques gironines que se situa en les
2 8 0 . 0 0 0 ptes. Així mateix
MIDAS destaca que actualment està col·laborant en
l'Escola de Palau, que patrocina l'Ajuntament de Girona.

