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Divendres, 22 d'abril
de 1983

nNESTRAL
Concert d'orgue
a la Catedral
Derrià, a les vuit dél vespre,
l'organista de la catedral de
Montpeller, Jacme Betoulières, donarà un concert a la
catedral de Girona, amb
obres com «Livre d'orgue de
Sant Aphrodèse», «Anònim
de Carpentras» i obres de
Mathieu Lanes, Déodat; de
Séverac i J. Alain, tots .ells
compositors occitans.

MIFAS inaugura
local
El dimarts dia 26 d'abril, a
les set del vespre, s'inaugurarà el nou local social deJ'Associació de Minusvàlids
Físics, MIFAS, situat al carrer
Empúries, cantonada Bilbao,
del barri de Sarit Narcís. •

Giroxia·Salt·Sarrià
Tindrà gairebé mig miler de places

L'Ajuntament dóna llum verda
ar pàrking de la Residència
L'Ajuntament de
Girona ha donat llum verda al departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya perquè comenci, quan ho desitgi, les obres
de construcció del nou pàrking
de la Residència sanitària de la
Seguretat Social. Si bé en una
recent visita a les nostres comarques el conseller Laporte avançà
que la posta en marxa de les
obres era una qüestió imminent,
segons ha pogCit saber PUNT
DIARI hi ha encara greus problemes per resoldre i manca l'acord
d'alguns propietaris per poder

portar a terme aquesta millora.
La manca d'un aparcament
decent a la Residència de Girona
és niu de constants problemes.
Actualment els vehicles s'han
d'alinear a les voravies de la carretera N-ll i la zona interior està
reservada per als metges. Sortosament ara amb la inauguració
del servei d'urgències s'ha pogut habilitar com a improvisat
pàrking una zona provisional.
Malgrat tot,~el constant pas de
vehicles que treballen en les
obres d'ampliació dificulta molt
ía utilització d'aquest espai.

Personal
municipal
La Comissió Municipal Permanent va prendre, en la seva última sessió, els següents
acords referents a personal
de l'Ajuntament:
Nomenar el Sr. Antorii Carbó i Garcia, tècnic de grau
mitjà d'Administració Especial, administrador de Mercats, en propietat, a proposta
del Tribi^nal Qualificador de.
l'oposicio-lliure convocada.
Reconèixer serveis al Sr.
Joan Batlle i Grabülosa, tècnic superior d'Administració
Especial, a efectes d'antiguitat i drets passius.

Ple Municipal a
Salt
Avui a les vuit del vespre
se celebrarà a l'Ajuntament
de Salt un ple extraordinari en
què com a punt més impor-'
tant de l'ordre del dia cal destacar la ratificació de l'acord
de la Comissió Permanent relatiu a la compra de la finca
de Can Panxut. En el mateix
ple es tractarà també.la proposta de canviar el nom de
carrer Major de Salt pel de
carrer Major. Així nrtateix
s'assabentarà de l'acord de la
Comissió Permanent de
l'Ajuntament de Girona transferint funcions o empleats de
relació laboral. Es tractaran
també dos temes relacionats
amb ja Policia Municipal: .per.
una banda s'assabentarà del
decret de la Presidència sobre
Organització de la Policia Municipal i per l'àltra és ratificarà
el conveni de cpl.laboraciò
entre els ajuntaments de Girona i Salt per a la prestació
de serveis de la Policia Municipal.

GAIREBÉ CÍNC-CENTES
PLACES
El nou aparcament, d'acord
amb el projecte inicialment aprovat, prevéu la creació de 408
llocs i constarà de tres plantes.
Estarà situat en uns terrenys que
hi ha davant mateix del centre
sanitari gironí. Precisament
aquest és un dels punts més
conflictius, perquè alguns dels

propietaris afectats asseguren
que la Generalitat no els ha dit
res i que si bé estan disposats a
vendre", abans caldrà establir-he
les condicions.
En tot cas, el pas previ i imprescindible per iniciar les obres
del nou pàrking era l'obtenció de
la llicència municipal. La petició
va entrar a l'Ajuntament gironí el
dia 24 de març i el dia 6 d'abril
rebia el vist-i-plau del Consistor].

Converses

Arxiu Municipal
de Girona

Ajudes a
disminuïts
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n° 138, del
8 d'abril de 1983, ha publicat l'ordre de 28 de març de
i 983 aprovant el programa
unificat .d'ajudes-de la direcció general de Serveis Socials
a favor dels diminuïts físics,
psíquics i sensorials i la convocatòria per a 1 983.
Per a més informació tant
d'ajudes individuals com per
a institucions, a més a més
de l'entrega d'impresos, poden dirigir-se a la plaça Poeta
Marquina, n° 6, ler. B, (telèfon 20 52 77), seu de la direcció general de Serveis Socials, del departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya.

Pï^

VIU ASSEMBLEA CONTRA EL CÀNCER A GIRONA . — Ahir a la tarda va tenir lloc la VIII Assemblea Provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La reunió fou presidida pel governador civil, Miquel Solans, i es va iniciar amb u n í presentació a.càrrec del
president de l'entitat, el Dr. Cornellà. Tot seguit va parlar Ricard Llapart,
que és vice-president de l'Associació, el qual donà compte de la propera
adquisició del Theratron 780 i là Font de Cobalt. Durant la reün Ió va ferse un petit debat —xerrada sobre el càncer als nostres dies. Aquesta
conferència arribà de la mà del Dr. Pere Monras Vihas, que parlà en nom
de l'equip de metges del centre oncològic de Girona.
L'Assemblea es va veure molt concorreguda amb participació de
representants d'arreu de les comarques i, sobretot, representants d'aiuntarnents.
.
•:
•

A. Manent,
avui a Girona

Les JNC ajuden
els damnificats

El director general de Difusió Cultural de la Generalitat
de Catalunya, Albert Manent,
serà a Girona avui divendres
per mantenir una reunió amb
els responsables del departament de. Cultura del Govern
català a les nostres contrades. La reunió es perllongarà
durant tot el dia d'avui.

Les Joventuts Nacionalistes de Catalunya tot culminant la seva campanya prodarnnificats per les riuades
engegada fa alguns mesos,
s'ha desplaçat a Os de Civis
per lliurar un taló als veïns
d'aquell municipi. L'import de
l'efecte bancari supera les
cent mil pessetes

EDICTE
Ais efectes previstos per l'article 41 de la Llei del Sòl,s'exposa al
públic pel termini d'un mes el projecte de Pla Especial de Protecció,
Reforma Interior del Barri Vell de Girona i d'Infrastructura viària extramurallà, redactat pels arquitectes Srs. Josep Fuses, Jeroni Moner, Arcadi Pla i Joan M' Viader i que es compon de memòria, plànols informatius i normatius, cèdula d'identificació i valoració dels edificis, ordenances, estudi econòmic i financer i catàleg, i que comporta a més del
dit Pla de modificació de Normes Subsidiàries i de Planejament que
afecten els següents punts: a) requalificació de part de la zona «eixample Urbà» (9a) en «Ciutat Vella» 47a) i b) introducció de noves determinacions sobre equipaments, públics i privats, i espais lliures; segons
projecte annex; i la Norma Complementària que introdueix la determinació de l'actuació assistemàtica de la «transferència de l'aprofitament tipus» en un sector del barri Vell (TAU), en les subzones que s'indiquen en el projecte.
Girona, 16 d'abril de 1983
. ^L'ALCALDE
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El trobareu tothora enfeinat, amb o sense visites,,
enmig d'un munt de papers i
llibres. Per fer-ho, però, us
haureu d'enfilar fins al pis
més alt de la Casa de la vila.
Replegat al seu cau, com si
es tractés de l'ermità de la
casa, en Ramon Alberch i Fugueras us ensenyarà, sí voleu, pam a pam l'Arxiu Municipal de Girona, del qual és el
director. Precisament avui
surt al carrer el llibre seu
«Guia-inventari de l'Arxiu
Històric de l'Ajuntament de
Girona», que, sens dubte, serà un volum idoni per
acompanyar-vos en el viatge
que us convidi a fer per
aquest racó situat a les mateixes dependències de l'Ajuntament.
— Quina seria la intenció bàsica que et và dur a confegir el
llibre que avui surt al carrer?
—Vam prendre consciènica deia necessitat de classificar to?
ta la documentació del municipi amb la finalitat de fer-la accessible als investigadors i tanmateix garantir-ne la seva conservació,
y .
— I t'ha düt molt de temps i molta feina l'elaboració del volum?
—De feina, molta, ja que calia remenar els papers gairebé
d'un en un. Pel que fa a la qüestió de temps, haig de dir que durant tres anys hi he dedicat bona part de la jornada laboral.
— El volum de material, recopilat a- l'Arxiu Municipal és
importantíssim, tant quantitativament com qualitativament....
—Sí. Per la qualitat del fons és dels arxius municipals més importants de tot l'Estat, ja que compta amb àeries de documentació còm ara els Manuals d'Acords, la Taula de Canvi, els Llibres
de Privilegis.-groc, verd i vermell—, les sèries de preus del mercat, la col·lecció de plàiiols d'edificis i globals. Quantitativament
podríem dir que l'Arxiu Històric compta amb uns tres mil lligalls.
— De fet, però, l'Arxiu està dividit en diferents seccions...
—Exactament. L'Arxiu Municipal compta amb una secció
d'Arxiu Administratiu, una.altra d'Hemeroteca, la Biblioteca i Arxiu d'Imatges —situat al Museu d'Història de la Ciutat—, el Servei Municipal de Publicacions —que és el que edita tots els llibres
que l'Ajuntament treu al carrer— i la secció històrica, que és la
que és inventariada al llibre que avui surt ai mercat.
— En general, es pot dir que l'Arxiu Municipal és un servei co^hegut popularment, o el seu ús queda restringit a una minoria erudita?
;
-L'estadística d'investigadors de l'arxiíi denota un augment
impressionant del nombre de consultes en aquests darrers anys.
— Aquest fet s'ha produït arran d'algun fet concret?
—L'estiu del 1980 va sortir publicat el catàleg de l'Hemeroteca de l'Arxiu Municipal, que era un fo.ns força desconegut fins
aleshores. I l'edició d'aquest volum comportà una difusió ràpida
del seu contingut, la qual cosa revertí en un primer augment important del nombre de'consultes. En aquest sentit, la bona experiència d'aquest catàleg ens ha refermat en la ideaque és imprescindible editar d'altres instruments descriptius, com aquesta
guia-inventari, que dóna una visió globalitzadora i total del fons
històric que es custòdia a l'Arxiu.
^ 1 de cares al futur, quin material més hom pensa editar per
contribuir a la divulgació de l'Arxiu?
^ .
— En primer lloc caldrà enllestir el catàleg dels dos milers dé
pergamins que es conserven i alhora procedir a l'inventari de la
molt valuosa col·lecció de plànols de la ciutat dé Girona.
Un dia s'haurà de parlar més detalladament de la importància
i complexitat del patrimoni històric de Girona que Ramon Ajberch
intenta ordenar per tal de salvar-lo de l'oblit. Com diria en
Raimon, «qui perd els orígens, perd identitat». 1 això seria molt
greu que ens passés. Massa com per admetre'n la possibilitat.

Xavier Planas

