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Divendres; 12 de març
de 1982

Gironès
Jordi Llimona, a la Fontana d'Or

Ple municipal
a Salt
S A L T . - EJ Consell.Municipal
de Salt ha convocat per a
dilluns que ve un Ple extraordinari a les 10 de la nit a la sala de sessions.
El primer punt de l'ordre del
dia és per tractar sobre el tema de les normes subsidiàries
d'Urbanisme que inclou una
proposta del conseller Torramadé, de Nacionalistes d'Esquerra; informació de l'àrea
d'Urbanisme i una proposta
de l'equip de Treball del Consell Municipal de Salt.
En segon lloc, eT conseller
Torramadé farà una proposta
sobre l'ús del català, per part
de la Generalitat, adreçant-li
un escrit per tal que tinguin
l'atenció d'enviar les cartes
en català.
Una acurada informació sobre la gestió portada a terme
per l'actual equip de treball
durant els seus primers sis
mesos serà el tercer punt de
l'ordre del dia del Ple.
Per acabar, es tractarà a
fons el tema de la LOAPA
amb dues propostes concretes;-una de Ramon Torramadé i l'altra per part de l'equip
de Treball.

Nova junta
directiva
de MIFAS
G I R O N A . - L'Associació MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) ha escollit la nova
junta directiva, quedant constituïda de la següent manera:
President: Sr. Pere Tubert,
de Cassà de la Selva; Vicepresidént: Sr. Farriol Dahés,
de Girona; Secretari: Sr. Jordi
Lluís, de Bonmatí; Tresorer:
Sr. Pere Romero, de Palafrugell; Vocals: Sr. Àngel puinjaume, de Castelló d'Empú^
ries; Sr. Xavi Cot, de Girona;
S r t ^ . Maria Lluís, de Vidreres; Srt \ Dolors Pla, de St ^
Coloma de Farners; Sra.
Montserrat Pararols, de Vilablareix; Sr. Joan Casas, de
Vilanova de la Muga; Sr. Carles Mont; de Girona; Sr. Xavi
Bach, de Serra de Daró; Sr.
Àlex Vinolas, de Girona.
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ESTABLIMENTS

La fe no és Fexcusa per
aguantar cap sistema polític
GIRONA (De la nostra Redacció, per Pau Lanao).— El dia
1 1 de març de 1.966, quan Barcelona es preparava a
celebrar amb gran luxe el «Dia de la Victoria», un grup de
catalans es va tancar en un convent de monjos de Barcelona i des d'allí va enviar un missatge a favor de la llengua i la cutura catalanes. El fet, conegut com «la Caputxinada», tingué gran ressò arreu de l'Estat. Un deís protagonistes principals" d'aquesta acció, el pare Jordi Llimona, va ser a Girona, però no pas per parlar d'aquell
fet, que ara sembla molt llunyà, sinó de la seva concepció filosòfico-religiosa del món.
Ahir a les vuit de la tarda i dintre
del cicle organitzat pel PSC, Jordi Llimona va fer una xerrada sobre «Fe i socialisme». Abans
d'iniciar l'acte, PUI\p" DIARI va
parlar amb ell sobre aquestes
qüestions.- Pare Llimona, com
veieu la dicotomia entre el cristianisme i el socialisme?
La qüestió fonamental que
hem de tenir en compte és que
l'un és una concepció espiritual i
intemporal en la creença de l'home, mentre que l'altre espot situar en una concepció maferialista que intenta canviar momentàniament l'esdevenidor de la
humanitat.
Dintre del segon punt, qwin seria el paper jugat per la fe?
La fe no és una actitud ni moral ni política, és una postura que
ajuda el ser humà a assolir realitzacions transcendents. Potser
és per això que ella mateixa també comporta actituds polítiques,
però la fe no pòt servir d'excusa
per aguantar cap sistema polític
determinat, ni els sistemes po-

den fer servir la fe per mantenirse. Hem d'evitar en tot moment
els confessionalismes i les utilitzacions.
Els sistemes que abona la fe
són aquells que van a la recerca
del desenvolupament integral de
l'home, encara que caigui en evidents contradiccions com poden
ser temes com l'avortament o el
divorci.
Com contempla la Bíblia la relació entre l'home i la dona?
L'home és lliure enfront de les
controvèrsies. El- Gènesi Ja ens
parla de la igualtat entre els dos
éssers, presentant-los com a
companys.
— Actualment les tendències
catastrofistes pronostiquen que
la fi del món esta a punt d'ocórrer, com veieu el futur de
l'home?
—Jo, personalment, el veig
amb uns ulls d'esperança i optimisme. Hem de lluitar perquè-es
pugui arribar a un moment en
què hagin desaparegutr les diferències actuals i això només serà

El Comitè de Telefònica
es manifesta pel conveni
GIRONA,— El Comitè d'empresa
de la Telefònica a Girona es va
manifestar ahir en solidaritat ambla comissió negociadora del XI
conveni laboral d'aquesta companyia.
Aquesta acció és la segona
que es fa d'aquést tipus en els
darrers mesos. Ja el passat dia
•'23 es va tancar voluntàriament
per tal de pressionar l'empresa

per accedir a la negociació dels
puntf, més conflictius: la política
de treball, innovació tecnològica
i reducció de la jornada.
Per altre cantó, l'Associació
de Veïns de Can Gibert del Pla ha
convocat per avui ,al vespre a
l'escola nacional de Santa Eugènia una taula rodona on debatrà
el controvertit canvi de circulació en aquest barri.

Adam regals
Ceràmica - vidre
Mercaders.'
17
(Zona de uiananis)

GIRONA

GeixQ
Jordi Llimona: L'Església està fent
un paper digne, tant a Polònia com
a Amèrica Central (Foto Comalatl
possible amb l'arribada del socialisme.
— Sembla que en les circumstàncies actuals i amb l'arribada
de Joan Pau II al papat, l'Església ha fet un brusc canvi. Què li
sembla a vostè?
— Estava més tranquil amb
\jna postura com la de- Joan
XXIII, papa reconciliador i actualitzador de l'Església; actualment, només puc dir que després d'un temps de foscor n'hi
ha un altre de lluminositat.
Per finalitzar, podria analitzar
la postura de l'Església en casos
tan clars de violació dels drets
humans com són Polònia i la re- ,
pública d'El Salvador?
Be, crec que és molt evident
qlie en tots els països l'Església
ha rnostrat una postura digna,
en defensa de la llibertat i la democràcia. Recordem el sacrifici
de l'arquebisbe Romero com a
clar exemple de cristianisme militant en suport dels oprimits.
Polònia tampoc no és un cas a
part i la institució religiosa fa de
catalítzadora i capdavantera
d'un poble que ha sofert molt al
llarg de la seva història.

SABATKS 1 BOSSKS
Banyoles

balliu

Picapedrers - Marbristes
Llars de •foc - Pedres naturals
ExposiciórMaluquer Salvador, 15
Girona - Tel. 2 0 58 0 9
Tallers: Nobel, 1 3
Domeny-Girona - Tel. 2 0 8 6 0 9

ilítferta Soler
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NOVETATS EN
LLIBRES
TOT PERA OFICINES
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AIVIUNCI OFICIAL

ANUNCIO OFICIAL

Es convoca Concurs Públic lliure per a l'adquisició de terrenys (amb una extensió mínima de4.000 m2) o de terrenys í edificis (aquests últims amb
característiques de nau industrial aptes per a entrada de
camions i maquinària, amb un mínim de 300 m2. de
superfície'edificada o menor si és fàcilment aplicable).
Llur ubicació --que serà a la zona,de Banyoles o'a la
Garrotxa— i d'altres circumstàncies a tenir en compte
queden establertes als Plecs de Condicions que es troben a les dependències de la Corporació, Negociat de
Foment. El termini de presentació de pliques'finirà el
proper dia 23 a les dotze hores.

Se convoca Concurso Publico libre para la adquisición de terrenos (con una extensión mínima de
4.000 m2.), o de terrenos y edificios (estos últimos
eon características de nave industrial, aptos pra la
entrada de camiones y maquinaria, con un mínimq
de 300 m2. de superfície edificada, o menor si es facilmente aplicable). Su ubicación —que estarà en la
zona de Banyoles o en la Garrotxa— y demàs circunstancias a tener en cuenta quedan establecidas
en los Pliegos de Condiciones que se encuentran en
las dependencias de iaCorporación, Negociado de
Fomento. El plazo de presentación de piicas finalitzarà el próximo dia 2 3 a las doce horas.

Girona, a 10 de març del 1982

Gerona, 10 de marzo de 1982

EL PRESIDENT,
Ardadi Calzada i Salavedra

EL PRESIDENTE,
Arcadi Calzada i Salavedra
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