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A. C^arol va
demà a ^
la granja
de Monells
GIRONA (De la nostra Redacció).— El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dè la
Generalitat de Catalunya,
Agustí Carol, serà el proper
divendres a Girona per tal de
mantenir un seguit de coritactes amb els responsables
de la seva conselleria a les
nostres contrades. A les dotze del matí hi l^a.urà yna visita
a les instal.laciòns' de Monells, ori hi ha en ple funcionarnent l'Institut Català de la
Carn, i seran rebuts pel president de la Diputació, Arcadi
Calzada. Durant aquesta estada a Monells s'inauguraran
les noves instal·lacions del laboratori de la vila, 'i també de
la nova planta pilot que ja està pràcticament acabada.
A les dues del migdia hi
haurà també una reunió amb
els mitjans de comunicació
de Girona per.tal de plantejar
la tasca principal que el departament d'Agricultura farà
a casa nostra, i lògicament
serà una ocasió immillorable
per parlar de la futura Facultat de Veterinària, que tenen
sol·licitada les comarques de
Girona. A la tarda hi haurà
una nova reunió en el centre
sanitari ramader de «la Caixa
Rural», on sé signaran els
c o m p r o m i s o s darrerament
assolits.

NECROLÒGIQUES
MERCÈ VILAR I VIDAL
A l'avançada edat de 8 4 anys,"
dimarts passat dia 16 va morir al
seu domicili del carrer Francesc
Roger n° 10 de Girona, Mercè
Vilar i Vidal, vídua d'indaleci
García Lamberta.
La finada, nascuda a Girona,
deixa quatre fills: Florenci, Dolors, Mercè i Joan.
La missa exequial en sufragi
de la seva ànima s'oficiarà avui'
dijous, 1 8 de febrer de 1 9 8 2 , a
dos quarts de deu del matí, a
l'església parroquial de Sant Sal·
vador de Girona.
Que descansi en pau.

ESTEVE MULA I PARALS
A l'Hospital de Santa Caterina
de Girona, ahir dimecres va morir, als 6 5 anys d'edat, Esteve
Mula I Parals.
El. finat,- fill de Mont-ras, era
agricultor de professió, era solter
i residia al carrer Pere Petit de
Palafrugell.
La, missa exequial en sufragi
de la seva ànima s'oficiarà avui
dijous 18 de febrer de 1 9 8 2 , a
les quatre de la tarda, a l'església parroquial de Palafrugell.
Que descansi en pau.

S'arranjarà el pis dels presos a règim obert

Importants projectes d'enllumenat
i urbanització a Girona
GIRONA (De la nostra Redacció,
per R . R . ) . - L'oficina tècnica de
l'Ajuntament de Girona està redactant els projectes d'enllumenat públic dels carrers de Galícia,
d'Astúries, de Balears i d'Aragó,
així com també del sector de
l'Avellaneda. Aquesta decisió es
va prendré en el curs de la darrera reunió de la comissió municir
pal permanent, que d'altra banda va decidir també l'adjudicació
de les obres de tala i poda dels
àrbitres del parc de la Devesa en
la seva segona fase a l'empresa
«Maderas de Coll Viader S.A.»,
de Girona, per un import de
2 0 2 . 0 0 0 pessetes. En un altre
apartat es decidí la imposició de
contribucions per a l'execució
dels projectes d'urbanització;
dels carrers de Costabona, de la.
Sèquia Monar, de les Agudes i
del Puigmal, per un import total.
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superior als quinze milions de
pessetes. L'aportació municipal
en aquestes obres és d'uns onze
milions de pessetes. Fou també
aprovat l'expedient d'aplicació
d'aquestes exaccions als contribuents que viuen als indrets
abans esmentats. Foren aprovades també les certificacions
d'obres d'enllumenat públic del
sector de Germans Sàbat, per un
import de dos milions cent mil
pessetes, la contractació de nínxols i hipogeus als cementiris de
Girona, Palau i Sant Daniel, per
cinc milions més i la reestructuració semafòrica de l'encreuament dels carrers del Pare Coll i
de Ramon Muntaner, per un milió dues-centes mil pessetes. Finalment es va decidir la construcció de les voreres davant de
la façana de la guarderia de Vilaroja per l'import de 1 8 1 . 2 9 5

pessetes: La permanent va decidir també adjudicar lès obres
d'arranjament d'el pis per a presos en règim de llibertat condicional del carrer del Carme i
s'encarregà l'estudi i redacció
dels projectes d'enllumenat dels
carrers Folch i Torres, d'Elisenda
de Montcada i de Picasso. Finalment, la mateixa oficina portarà
a .terme el projecte d'arranjament dels jardins de St. Dionís.

«El PSOE sempre ha abonat el grup
dels socialistes catalans

Continuà el parlamentari gironí: «En primer lloc s'ha de deixar
molt clar que el PSOE en cap moment no ha volgut la desaparició
dels grups dels socialistes catalans, car votà a favor de la seva
permanència en el Parlament,
mentre que votava al seu favor,
però amb el 5 0 % dels diputats
absents de l'hemicicle. El PSC
sempre ha defensat la seya postura com a estament sobirà, i encara que progressi la moció feta.
per UCD ha demanat tenir el seu
propi portaveu i guardar l'autonomia».
Lluís Maria De Puig no veu clara «la preocupació de Convergència i Unió davant la desaparició del nostre grup Parlamentari;
car aquesta formació sistemàticament ens fia posat la traveta

•

La rèplica de Lluís Maria de Puig a López de Lerma no s'ha fet esperar.

en la nostra tasca alparlament».
, Un altre, punt de la discussió
és: «Tampoc no es pot entendre
com aquest senyor parla del nostre centralisme i dèpendèiicia
dels partits estatals^ qiian ells
sistemàticament han donat suport a la cambra a totes les decisions d'UCD. No podem admetre
que un tema com aquest es tracti a la lleugera en unes declaracions a la premsa.
Es per això
que avui, jo, en representació del
nieu partit, repto públicarrient el
Sr. López de Lerma a un debat
sobre l'autonomia dels diferents
partits, per clarificar les postures
davant de l'opinió pública. «Per
acabar. Lluís Maria de Puig considera que «les declaracions de
López de Lerma són lamentables
en un parlamentari gironí, només
serveixen per desqualificar la
classe política».

G I R O N A . - MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) comunica a t o t s els seus socis i
amics que la seva Assemblea.
General es durà a terme el
proper diumenge 2 1 , de les
11 del matí fins a la 1 del
migdia, en una aula de l'Escola de Palau, a l'edifici on hi ha
el domicili social —Carretera
la Creu de Palau s/n.— Tots
aquells socis i amics que no
tinguin medis pèr pujar, tindran una servei de transport
que sortirà a tres quarts d'on"ze des de l'antic domicili a la
plaça de Sant Pere, davant de
la Policia Nal. L'ordre del dia a
tractar ja s'ha enviat a tots
els socis, i es recorda que es
pot delegar un representant
per escrit. Per qualsevol consulta, podeu trucar^al 2 0 4 5
8 7 als matins, de 1Ò a 1 del
matí.

SALT
(De
la
nostra
Redacció). - La brigada de
jardineria de l'Ajuntament
plantarà arbusts a la zona esportiva de Salt. Cal dir que fa
uns dies es procedí a replantar els arbres que s'havien
mort del camp de futbol de
Salt. Cafrecordar que aquesta plantada d'arbres fou feta
l'any passat pel Consell Municipal, al voltant del recinte
del carhp d'herba.

GIRONA (De la nostra Redacció,
per P.L).— Les declaracions fet e s per Josep López de Lerma a
PUNT.DIARI dilluns, passat no
han caigut bé entre el Partit dels
Socialistes de Catalunya. És p e r '
això que Lluís Maria De Puig,
com a primer secretari de l'agrupació socialista de Girona, ha fet
ús del dret de rèplica per rebatre
les afirmacions del parlamentari
de la Minoria Catalana.
Per a l'historiador gironí, «les •
declaracions de López de Lerma
s'han d'entendre corn un clar intent de desinf ormació de l'opinió
pública en qüestions referents al
nostre partit».

Diumenge,
assemblea de
MIFAS

L'Ajuntament
planta arbusts
a Salt

Lluís Maria De Puig

Per altra banda i a petició
del Club de Botxes Salt, es
farà una plantada d'arbusts al
voltant del recinte de la zona
de botxes, dins de l'àrea esportiva per tal de delimitar el
camp de joc amb els altres
camps.

'

Fonts

La Creu Roja col·labora
a netejar Sant Daniel
GIRONA.— D'ara endavant tots
aquells que freqüenten les fonts
de Sant Daniel no tindran necessitat de llançar les deixalles a terra, ni d'endur-se-les a casa.
Pèr tal de rriillorar i conservar
aquests indrets, la Creu Roja de
la Joventut, mitjançant el seu
grup d'ecologia i medi ambient,
ha instal·lat a la font d'en Fita, la
font dels Lleons, i la plaça dels
Músics, uns bidons destinats a
recollir les deixalles que hom hi
llança. Abans de la col·locació
d'aquests bidons es procedí a
netejar les fonts.

- Com a continuació d'aquesta
campanya'de conservació i netejà de la vall de Sant Daniel, la
Creu Roja de la Joventut ha organitzat un servei de neteja periòdica. Aquest servei esmentat
consisteix a realitzar una recollida mensual dé les deixalles acumulades i de la neteja de les
fonts i rodalies.
La Creu Roja' de la Joventut
ens fa arribar el prec que tots els
gironins col·laborin en aquesta
campanya, fent servir les papereres iristallades i procurant
cpnservar-les tan bé con sigui.

PREGUEU DEU EN CARITAT
per l'ànima de

CASIMIR BLANCO I
ALONSO
Al seu domicili de la plaça de la
Independència, N ° 1 2 de Girona, ahir dimecres dia 1 7, va morir ^Is 7 2 anys d'edat, Casimir
Blanco i Alonso.
La missa exequial en sufragi
de la seva ànima, s'oficiarà avui,
dijous, 1 8 de febrer de 1,982, a
les cinc de "la tarda a l'església
parroquial de Santa Susanna del
Mercadal de Girona.
Que descansi en pau.

Dijous, 18 de febrer
de 1982

Gironès

GASIMIR BLANCO I ALONSO
qüe

morí a Girona el dia 17 de febrer de 1982, a l'edat de 72 anys
havent rebut la Santa Unció

r \ , \> •w •
Els seus germans, nebots, altres familiars i la raó Bar i quiosc REVUELTA, participen a llurs amistats tan
sensible pèrdua. La Missa Exequial en sufragi,de la seva ànima se celebrarà avui dijous, dia 18, a les 5 de la
tarda; a l'Església Parroquial del Mercadal.
Domicili mortuori: P. Independència, 12, ler.
Girona, 18 de febrer de 1981
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