Dimecres, 7 d'abril
de 1982
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Organitza la Cambra de Comerç

Col·loquis sobre ajuts a
les empreses gironines
G I R O N A . - Amb el desig de
donar a conèixer tots els organismes que les Administracions central i autonòmica
posen avui al servei de la indústria, la Cambra de Comerç
i Indústria de Girona celebra
aquests dies a diversos indrets de les comarques gironines unes taules rodones
amb ia participació de directius i tècnics de la Corporació
i amb la presència i intervé'nció personal del delegat provincial del Ministeri d'Indústria i Energia i del Cap dels
Serveis Territorials d ' I n dústria i Energia de la Generalitat.

ELS ORGANISMES DE
L'ESTAT

Narcís de Carreras i Joaquim Nadal inauguraren la nova biblioteca de «La Caixa» en un acte al qual assistiren
nombroses personalitats de la vida gironina (Foto Duch).

Situada a la cruïila dels carrers Migdia-la Creu

«La Caixa» inaugurà la
nova biblioteca a Girona
GIRONA (De la nostra Redacció, per P.L).— Sota la presidència del Sr. Narcís de Carreres,
ahir a la tarda «la Caixa» inaugurà la seva nova biblioteca, situada a la cruïlla dels carrers de la
Creu i Migdia.
A m b aquest acte s'intal.la defitivament la biblioteca que antigament estava situada en el carrer Santa Clara, i que a causa de
les obres de construcció de la
delegació gironina de l'entitat es
traslladà a la plaça Poeta Marquina, per situar-se definitivament
en aquest barri.
Sembla que a l'hora de triar la
nova situació d'aquest servei
s'arribà a un acord entre l'Ajuntament i l'entitat d'estalvis, per

Ajuntament

tal de potenciar culturalment,
uns carrers en què hi ha molts de
col.legis i centres escolars, i que
actualment és la vertadera zona
per on s'expendeix la ciutat.
La nova biblioteca tindrà un
total de 6 0 0 m 2 , i aplegarà en el
seu interior més de 1 4 . 0 0 0 llibres, essent la seva hemeroteca
una de les més importants de les
comarques gironines en recollirs'hi en el seu fons la totalitat de
les publicacions que es fan a Girona i comarques, i molts d'altres d'àmbit nacional, estatal, i
internacional. Un altre important
serv«i que es posarà a disposició
de tots els lectors serà el de tenir
memòria filmada de tots els llibres que té «la Caixa» eh les

de Girona

Ponència de Sanitat i Serveis Socials

AVÍS
El proper dia 14 d'abril s'obrirà al públic el consultori mèdic de Vila-roja per als afiliats i beneficiaris de
la Seguretat Social als barris de Vila-roja, Foint de la
Pólvora, habitatges Sant Daniel i Barranc.
Adreça: carretera de Sant Feliu, n° 33-35 (davant
de la Benzinera)
Equip facultatiu i auxiliar
• 2 Metges de Medicina General.
• 1 Pediatra
• 1 Practicant
• 2 A.T.S.
• 1 Auxiliar de Clínica
Horaris provisionals per a d i e s feiners
• Del Centre: de 2 / 4 de 9 del matí a les 5 de la tarda
• De les consultes:
Medicina General; de 10 del matí a 2 / 4 de 2.
Pediatria: de 10 del matí a 2 / 4 d'una.
Practicant: de 12 a 2 / 4 de 3.
U r g è n c i e s i avisos d o m i c i l i a r i s
• Dies feiners/de 9 del matí a 5 de la tarda al mateix
consultori. I de 5 de la tarda fins a les 9 del matí a
l'Ambulatori de Sta. Clara
• Dies festius a l'Ambulatori de Sta. Clara.
Girona. 2 d'abril de 1.982
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1 1 4 biblioteques distribuïdes
arreu del Principat, per la qual
cosa els interessats podran tenir
referència de totes les publicacions de les entitats de cara a la
seva possible utilització.
En l'acte d'inauguració, el delegat de Girona, Sr. Farré, ressaltà la important tasca que està
portant endavant l'obra social de
l'entitat de cara a la normalització cultural del Principat. Seguidament prengué la paraula
Narcís de Carreres, (president
honorífic de l ' e n t i t a t ) , que
després d'expressar que estava
molt content de venir a Girona,
feia vots perquè «la Caixa» continués la seva tasca al servei de
Girona i Catalunya.
Per finalitzar, el batlle Joaquim
Nadal féu notar que amb la inauguració s'acababa un temps de
provisionalitat que havia viscut
la biblioteca des que es traslladà
a la plaça Poeta Marquina, ja
que:
«Amb aquest Important
servei es cobriran les necessitats
d'un barri que estava molt mancat de serveis, amb aquesta dependència, l'Ajuntament dóna
com. a suficientment cobertes
les necessitats bibliotecàries del
barri, ja que és una instal·lació
que es pot considerar com a
molt completa».

El senyor Miquel Barceló,
delegat a Girona del Ministeri
d'Indústria, explica
en
aquests col·loquis la política
industrial del departament,
basada en tres punts fonamentals: política energètica,
concretada en el Pla Energètic Nacional, polític de reconversió industrial, amb els
Plans de Reconversió i altres
accions complementàries, i
política tecnològica, per mitjà
de les accions concertades
entre l'organisme autònom
CDTI i les empreses. «El futur
de les indústries del país
— diu «I senyor Barceló— va
estretament lligat a l'aplicació d'aquestes tres polítiques, totes elles fortament
interrelacionades. Es tracta
de millorar la competitivitat
del sector industrial a través
de la modernització de l'estructura productiva, la reducció de costos, l'augment de
productivitat i el disseny adequat dels productes finals, i
obrir així la possibilitat i el disseny adequat dels productes
finals, i obrir així la possibilitat d'accedir a uns mercats
cada dia més liberalitzats
amb garanties de poder
afrontar la forta competència
de les indústries d'arreu del
món».
Tres són els organismes
estatals a favor de la indústria: el CDTI (Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial), és un organisme autònom que fomenta la
realització de projectes d'innovació tecnològica, a fi
d'augmentar el potencial tecnològic espanyol i disminuir la
dependència tecnològica ex-

terior; l'IMPI (Institut de la
Petita i Mitjana Empresa Industrial), és igualment un organisme autònom que proporciona a les petites i mitjanes empreses els serveis i
mercats als quals no tindrien
accés de manera individual a
causa de la seva dimensió:
formació, estudis, fires, garanties recíproques, accions
col·lectives, e t c ; el BCI,
Banc de Crèdit Industrial; és
una entitat destinada al finançament de les inversions f i xes industrials amb préstecs
a llarg termini: adquisisció de
terrenys, contrucció de naus,
adquisició i muntatge de maquinària, intal.lacions, etc.

ELS SERVEIS DE LA
GENERALITAT
El senyor Eugeni Domingo,
Cap dels Serveis Territorials
d'Indústria de la Generalitat a
Girona, recorda, en el decurs
de les taules rodones, que la
Generalitat té transferides
moltes competències en matèria de desenvolupament legislatiu i aplicació reglamentària, però poques pel que fa
a política industrial, tecnològica i energètica. «El poc que
es pot fer en política al Departament — diu— s'intenta capitalitzar per ajudar les
empreses, i per això s'han
creat i s'estan creant nous organismes».
El primer organisme creat
és el CARIC, Comissió d'Ajuda a la Reconversió Industrial
de Catalunya, la qual, per
mitjà d'avalaments a les
empreses, vol afiançar operacions de reconversió que
contribueixin a millorar l'eficàcia i la competitivitat de la
indústria catalana. «Es tracta
— diu el senyor Domingo—
d'impulsar iniciatives amb f u tur que augmentin la incidència als mercats exteriors, que
incorporin nivells més alts de
gestió i organització empresarial, que millorin el nivell
tecnològic i qe consolidin
llocs de treball». L'altre servei, en fase de creació, és el
CIDE, Centre d'Informació i
Desenvolupament Empresarial, que tindrà com a missió
afavorir el desenvolupament
econòmic de l'empresa per
mitjà de la informació necessària als àmbits de Tecnologia i Energia, Formació i Assistència i Promoció Industrial.

P. Tubert,
nou president
de MIFAS

CONJUNTO RESIDENCIAL

APARTAMENTOS ALTO STANDING
P.° MARITIMO J. MUNDET
JUNTO A RIERA AUBI
SANT A N T O N I D E C A L O N G E
• APARTAMENTOS DE 1, 2 Y
3 DORMITORIOS
. PRIMERA LINEA DE MAR
. SITÜADO EN EL CENTRO
DE LA BAHIA DE PALAMÓS,
DOMINANDO VISUALMENTE
Sü CONTORNO DESDE EL
PUERTO HASTA TORRE
VALENTINA
• ZONA AJARDINADA
Y PÀRKING EN PROPIO
EDIFICIO
. PISCINA PRIVADA
INFORMACION Y VENTA
EN LA PRÒPIA OBRA Y EN:

P° Marítimo José Mundet, 99
Telefono 31 70 50
> SANT ANTONI DE CALONGE

GIRONA (de la nostra Redacció).— Pere Tubert i Basses
ha estat anomenat nou president de l'Associació de Minusvàlids Físics, MIFAS, i
abans d'encetar la seva tasca
ha volgut agrair la confiança
que els diferents associats
han dipositat en ell, i s'ha
compromès a desenvolupar
la seva tasca de la millor manera que sigui possible.. En
una nota feta pública manifesta també el seu agraïment
a l'anterior posseïdor del càrrec i agraeix la tasca desenvolupada per entitats com els
ajuntaments, la Diputació,
INSERSO, i la «Caixa de Barcelona», amb els quals volen
continuar mantenint una estreta relació i cooperació.

