Divendres, 19 de novembre
de 1982

HNESTRAL
El dia 27, el nom
de Cassià Costal,
a l'escola RENFE
El nom de qui fou director
de l'Escola Normal de Girona
durant els anys 1 9 1 4 - 1 9 2 4 ,
Cassià Costal, serà donat oficialment a l'escola dels terrenys -de RENFE en un acte
que es farà el dissabte dia 2 7
d'aquest mes a la mateixa escola, a les onze del matí.

Dijous que ve,
oposicions de
funcionaris
El Govern Civil de Girona
ens. ha tramès una nota per la
que convoca els opositors
que han elegit examinar-se en
aquesta ciutat per a la realització de les 2 8 proves selectives per a ingressar en el Cos
General Auxiliar de l'Adminis'tració Civil de l'Estat. Les
proves es faran dijous que ve
dia 25 de novembre a l'Instit u t Politècnic de Formació
Professional de' M o n t i l i v i ,
amb l'horari segiJent:
A les nou, els opositors que
tinguin un número comprès
entre el , 1 . 3 0 5 . 7 3 1 . i el
1.849.491.
^. A dos quarts d'onze, els
opositors que tinguin un núm e r o c o m p r è s e n t r e el
1 1 3 . 5 6 1 i el 1 . 2 9 7 . 5 3 4 .

Conferència de
Jaume Fàbrega
Avui es clausura l'exposició «Jove art gironí», que, organitzada per l'Ajuntament,
es desenvolupà durant les
passades Fires de Girona i es
m.untà a les Sales Municipals.
En aquesta avinentesa, el
professor Jaume Fàbrega^ del
Col·legi Universitari de Girona, pronunciarà una conferència titulada: «Art, societat
i cultura de rriasses».
L'acte tindrà lloc a 2 / 4 de.8
de la tarda, a la Sala Fidel
Aguilar (Rambla de la Llibertat, 1).

Ciclomotors des
dels 14 anys
L'Associació
Provincial
d'Auto-Escoles de Girona ens
tramet, amb prec de publicació, la nota següent:
«El Reial Decret de tres de
setembre de 1 . 9 8 2 publicat
al Butlletí Oficial de l'Estat del
dia 2 3 del mateix mes i any,
estableix la possibilitat que
els majors de 1 4 anys i menors de 1 6 puguin obtenir la
llicència que els habiliti per
conduir ciclomotors. L'ordre
de 7 d'octubre publicada el
dia 1 4 del mateix mes al Butlletí Oficial de l'Estat estableix les proves que han de
realitzar, sempre que hagin
acabat els estudis d'Ensenyament General Bàsic.
Les proves a què han de
sotnrietre's els aspirants es
regulen, dons a l'ordre esmentada.
Tant la preparació d'aquestes proves com la presentació de l'oportuna documentació podran
realitzar-se
mitjançant les auto-escoles
d ' a q u e s t a Provincial que,
d'altra banda, compten amb
personal preparat i material
pedagògic i tècnic.
Qualsevol persona interessada en això podrà sol·licitar
i n f o r m a c i ó en les a u t o escoles de la seva respectiva
localitat».
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Girona
Ho va prometre ai Parlament

El conseller de Sanitat no vindrà fins
que la Residència tingui pàrquing
El conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Laporte, va prometre que no tornaria a Girona fins que estigués resolt ei problema de la manca d'aparcament a la Residència de la Seguretat Social. La promesa la va formular en la
sessió del Parlament dè Catalunya de dimecres a la nit, on precisament es qüestionava la gestió del conseller de Sanitat.
El tema va aparèixer en el debat parlamentari en plantejar-lo
el diputat d'ERC Marçal Casanovas, el qual es va interessar per
les dilacions, que semblen indefinides, en la compra dels terrenys
on ha d'anar l'aparcament de la
Residència, una necessitat inajornable a causa dels entorpiments de trànsit i perills als
vianants que ocasiona l'actual
necessitat de deixar els automòbils a l e s voreres de la carretera.
El conseller de Sanitat va assegurar rotundament que no
s'han trencat les negociacions
amb els propietaris dels terrenys, que són, respectivament,

el Bisbat i un particular. Està,
fins i t o t , elaborat, segons que
va explicar Josep Laporte, un
projecte, que preveu la construcció d'un aparcament subterrani
de 6 0 0 automòbils.
Però el problema principal, segons ell, és que el titular de
l'aparcament no haurà de ser la
conselleria, sinó la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
Tanmateix, va anunciar que
dilluns passat es va arribar a un
acord amb la Tresoreria sobre el
projecte, i que confiava que
l'any que ve podrien començar
les obres.
D e t o t a manera, pel que se sap

Casa de Cultura
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Josep Laporte no vol veure els amuntegaments automobilístics davant de la
Residència. (Foto; Comalat).
des àe Girona, les negociacions
alització del projecte es va veure
amb els propietaris dels'terrenys
molt més llunyana del que va assón encara a les beceroles i la resegurar Josep Laporte.
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Avui, debat entre les
branques diverses d'ATS ESCOLES
iúúnà lliça

Aquest vespre, a les nou, a
l'Aula B de la Casa de Cultura de
Girona (Plaça de l'Hospital), el
president en funcions del Consell General del Col.legi d'ATS i
president del Col.legi de Barcelona, Francesc Icart Banyoles, es
reunirà amb llevadores, practicants, infermeres, ATS i diplomats en infermeria de Girona per
informar-los del contenciós que
està plantejat en ei si del col.legi
entre les diferents seccions.
Segons que ens ha informat,
tot el problema arrenca del moment en què el ministre de l'Interior, aleshores Martín Villa, va
decidir unificar en un mateix
col.legi JDrofessional el que fins
aquell moment funcionava com
a seccions- autònomes dintre
d'un Consell General: practicants, infermeres i llevadores.
La secció de practicants no va
estar d'acord amb la unificació i
va recórrer a l'Audiència Nacional, que va emetre, veredicte al
seu favor, és a dir de la separació. La secció d'infermeres, que
era favorable a la unificació, va
recórrer aleshores al Suprem,
qiM va tornar a resoldre a favor
d e i a separació.
Només calia, doncs, que el Ministeri de l'Interior dictés una no-

àmbprenii
patrocinat per
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va disposició anul·lant l'anterior i
mantenint les primitives seccions autònomes, però com que
aquesta disposició no va ser dictada en el termini reglamentari,
els practicants van recórrer de
nou a l'Audiència i s'espera ben
aviat la sentència. És per això
que avui ve a Girona el president
del Consell General, amb la finalitat d'exposar la situació i posarla a debat.
Com se sap, llevadores, practicants i infermeres van passarse a denominar col·lectivament
A.T.S. quan foren regulats els
estudis i posteriorment diplomats en Infermeria quan la carrera va començar a cursar-se en
escoles universitàries.
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En l'Especial Escoles d'ahir
no va sortir reproduït amb
prou claredat el requadre on
apareixen les instruccions per
poder desenvolupar correctament la lliçó amb premi que
setmanalment oferim en les
esmentades planes escolars.
Per això, avui el fem sortir novament, perquè hi participeu
amb les vostres cartes.

En català la h, és, en
tota ocasió, una lletra muda. Un determinat nombre d e paraules s'escriuen
amb Ji d'acord a m b
el s e u o r i g e n . C a l
saber, per la pràctica d e la llengua e s crita, quines són les
p a r a u l e s m é s corrents que s'escriuèn amb n.

EL LLEONS CLUB GIRONA VISITA LES AUTORITATS
Aquesta setmana, membres del recent format
Lleons Club Girona, afiliat a Lions International
Clubs i Clubs de Leones de £spana, varen
presentar-se oficialment a les autoritats gironines.
La primera visita va fer-se a la casa de la vila, on varen ser rebuts pel batlle de la ciutat, Joaquim Nadal,
a qui se li va presentar els objectius de l'entitat i, a
la vegada, el primer afer a aconseguir pel grup, que
és l'ajut a l'Associació MIFAS, per tal d'aconseguir
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ESTABLIMENTS

un estatge social. Els membres del club anaven presidits pel Dr. Joan Soliguer i també eren acompanyats per en Farri Danès, membre del club, i, a la
vegada, membre de l'Associació MIFAS.
També varen ser rebuts pel president de la Diputació, Sr. Arcadi Calzada, amb qui varen mantenir
una àmplia xerrada i li varen ser exposats també les
ideologies del club i els propòsits d'aquesta primera
tasca.

Tot per a dibuix

tècnic
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