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nNESTRAL
Lliomenatge a
Joana Xiberta
La professora Joana Xiberta, amb motiu de la seva retirada de les activitats docents
del centre, de Formació del
Professorat d'E.G.B. va ser
homenatjada ahir amb t o t un
seguit d'actes i festeigs preparats, organitzats per alumnes i professors de l'esmentat centre conegut com «La
Normal».
' Pel que fa als actes celebrats, en primer lloc hi va
haver una xocolatada per a
tothom i t o t seguit una sèrie
d'actuacions a càrrec de diferents grups musicals de l'Escola, dels quals cal destacar
per la seva bona interpretació
el grup Magisteri Còsmic.
Aprofitant l'homenatge, al
mateix temps es féu l'acomiadament de les classes fins
passades les festes nadalenques la qual cosa va ser motiu perquè tots els assistents
entonessin junts cançons de
comiat.

Activitats de
nadal per al jovent
La direcció general de Joventut juntament amb l'Institut Català de Serveis a la Joventut han editat el programa
d'activitats per al jovent a realitzar durant les properes
festes nadalenques. Aquest
programa inclou activitats
molt diverses com són festivals i fires, cursos, excursions i turisme, jocs, etc.
Concretament a les comarques gironines es realitzarà el
curs d'esquí nòrdic a la Molina i les jornades dedicades a
jocs a Besalú, Serinyà, Navata, Caldes de Malavella,'Begur i Girona.
Per a més i n f o r m a c i ó
adreceu-vos als seveis territorials de Joventut a Girona.
C/ Juli Carreta, 14-entresol.
Telèfon 2 0 1 5 5 4 .
La secció dominical PuntJove del nostre diari donarà
més àmplia
informació
d'aquestes activitats.

Enllumenat als
porxos de la plaça
Sant Agustí
La Comissió Municipal Permanent de l'Ajuntament de
Girona va acordar en la seva
última reunió aprovar el pressupost d'import
283.955
ptes, per a la instal·lació de la
xarxa de baixa tensió pel subministrament d'enllumenat
públic d'els porxos de la plaça
de la Independència, des de
l'estació transformadora de
l'Escorxador.

Conferències
sobre prevenció
d'incendis
Aquests dies es donen diferents conferències I xerrades sobre «Prevenció d'in.cendis i socorrisme» a l'instit u t Vicens Vives, de la ciutat
de Girona, per personal de la
direcció general de Prevenció
i Extinció d'Incendis I de Salvaments de la Generalitat de
Catalunya.
El motiu principal, ultra la
Importància pedagògica que
això comporta, és que aquest
institut ha • elaborat un pla
d'acció i salvament JDel propi
centre I justament aquesta
tasca ha estat acabada recentment.
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Girona'Salt·Sarria
Erí ei Consell de Ministres d'ahir

L'entitat MIFAS de Girona,
declarada «d'utilitat pública»
'(De la nostra Redacció).- El
Consell de Ministres va acordar
ahir de declarar «Minusvàlids Físics Associats» (MIFAS), de Gi-'
rona «entitat d'utilitat pública»,
informà l'oficina del portaveu del
Govern.
MIFAS és una associació que
persegueix uns objectius clars:
eradjcar la marginació que peteixen els minusvàlids en matèria
d'ensenyança, esport, en el terreny laboral i en el social (barreres arquitectòniques, e t c ) .
L'associació de Minusvàlids Físics a Girona va crear una escola
,i va aconseguir que s'establís
una delegació per a minusvàlids •
a la federació d'Esports de la ciutat, delegació que ha obtingut un
gran ressò.
Al seterhbre del 1 9 7 9 neixia
d'una manera oficial a Girona
MIFAS, la primera associació de
minusvàlids físi^cs de la ciutat.
Totalment independent, l'associació es financia a partir de les
subvencions, i abonaments pú-

blics i privats, mantenint una relació purament burocràtica amb
SEREM. Bona part de la finançacíó de l'Associació prové del treball dels mateixos associats. En
els seus estatuts figuren els objectius què persegueixen:
— Mentalitzar la societat i els
mateixos minusvàlids físics de
forma necessària per aconseguir
la seva integració en la societat.
— Adoptar les mesures escaients per solucionar els proble-.
mes i aspiracions dels minusvàlids en els terrenys cultural, laboral, econòmic, social i humà,
tant individualment com col·lectivament.
— Demanar als organismes
estatals I rriunicipals les normes
protectores necessàries per solucionar els problemes dels rininusvàlids físics. ' •
MIFAS de Girona és una associació oberta a la qual pot .
integrar-se qualsevol minusvàlid
físic de les nostres comarques.
Després de passar per diver-

MIFAS té la seva seu al carrer Emoúries de Girona
ses seus provisionals, el 2 6
d'abril d'enguany MIFAS inaugurava a Girona uns nous locals.

instal·lats al
31.

carrer

Empúries,

Actualment només s'ocupa un 3 0 %

El vol Girona-Madrid és cada cop
menys utilitzat, malgrat la piromoció
De la nostra Redacció.— L'índex d'ocupació del vol
Girona-Madrid ha baixat vertiginosament durant
aquests darrers mesos. Segons les darreres dades, només s'omple un trenta per cent del Fokl<er d'Aviaco que
diàriament cobreix la línia. Això suposa pèrdues econòmiques molt notables tant a la Diputació i la Generalitat
com a la mateJxa companyia aèria.
Fernando Magnet, director
dels vols d'Avico, ha explicat el
seu desencís per aquesta situació. «La veritat és que ja no sabem què més fer perquè els gironins facin servir l'avió entre Girona i Madrid. Primer deien que
l'horari no era convenient, i el
vàrem canviar. També hi havia
queixes per l'avió, i vàrem
dediçar-hi un reactor. Ara hi tenim un Fokker perquè el DC9
sempre anava buit del t o t i l'horari és immillorable. La veritat és
que ja no sé què més podem
fer». El vol surt de Girona cada
matí a tres quarts i cinc de nou i
torna a dos quarts d'onze de la
nit. «El preu tampoc no és excusa. Actualment viatjar de Girona
a Madrid i tornar a través d'Aviaco costa 1 8 . 4 5 0 pessetes, unes
dues mil pessetes més que el
pont aeri. Si tenim present el
temps que- es perd travessant
Barcelona i el cost de l'autopista
i la betzina per anar-hi, el vol gironí sempre surt guanyant».
Fa pocs dies la Generalitat, la
Diputació i Aviaco renovaven el
seu compromís, que durarà fins
al proper 3 1 de març. Ambdues

corporacions cobreixen pràcticament totes les possibles pèrdues
encara que «Aviaco no guanya
ni un ral i també hi perd diners».

UNA REACCIÓ IL.LOGICA
No deixa de ser sorprenent
que en el moment de cancel.larse el vol Girona-Madrid que cobria la companyia Iberia s'aixequés un enrenou molt notable i
ara pràcticament ningú no viatgi
des de Vilobí d'Onyar. «Això és
el que jo mateix em pregunto
— assegura Fernando Magnet. Si
la gent de Girona vol una línia
diària amb Madrid haurà de
demostrar-ho perquè a nosaltres
ens és molt més fàcil cancel·laria». És difícil buscar les raons
d'aquest p p c è x i t . «Hem fet tota
ja promició que s'ha pogut, inclús al nord del Maresme. La
gent, però, s'estima més continuar utilitzant el pot aeri». Els retards i el mal servei que alguna
vegada s'ha imputat al vol entre
Girona i Madrid «no són més que
anècdotes, perquè durant els darrers mesos s'ha mantingut una

regularitat excel·lent i pràcticament no hi ha hagut retards de
cap mena. Pel que fa al servei,
puc assegurar que és molt bo i
perfectament comparable al que
ofereixi una companyia d'arreu
del món».Els objectius que es
persegueixen ara és aconseguir

que les agències de viatges ofertin més sovint el vol GironaMadrid i també es farà una campanya de conscienciació a la
gent de les nostres comarques
perquè s'adonin de la importància que té el lligam aeri entre el
nostre aeroport i el de Barajas.

A la tarda

El carrer ?4ou, sense
cotxes demà i dissabte
L'Ajuntament de Girona
ens fa saber, a través del seu
gabinet de Premsa, que els
propers dies 2 3 i 2 4 de desembre, i 4 i 5 de gener, el
carrer Nou serà zona de vJanants'entre els 1 6 i les 2 2 hores, excepció feta del dia 5 en
què ho serà des de les quatre
de la tarda fins a la 1 de la
matinada del dia. 6.
L'aparcament a t o t el carrer Nou, restarà prohibit des
de les 1 5 hores.
La plaça de la Constitució
tindrà limitació d'aparcament
en règim de zona blava entre
les 9 i 19 hores dels dies 2 3 i
2 4 de desembre i 4 i 5 de gener.
L'anomenada plaça de la
Sereniiat (antiga fàbrica Grober) serà també zona blava de
9 a 19 hores, des del 2 3 de
desembre al 5 de gener.
Per poder realitzar la càrrega i descàrrega s'habilitaran
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Es posaran cartells indicadors.
espaisí als carrers Gròber, entre c/ Nou i Sèquia, que canviarà de direcció, i al cl. Fontanilles, en el tram comprès
entre el carrer Nou i l'avinguda Sant Francesc.

AVIS DEL SERVEI DE NETEJA
(Servei de Recollida de Deixalles)
La Tinència d'Alcaldia de Serveis Públics assabenta-el públic en qeneral que el proper dia 24 de desembre, festiu, no
s'efectuarà el servei de Recollida de Deixalles, per la qual cosa
prequem que s'abstinquin d'exposar^ne els envasos l'esmentat
dia al matí i a la nit.
Inclosos Salt i Sarrià:
El dia 26 s'efectuarà servei de recollida.
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Avui. de 7 a 9 del vespre, es posen a la venda al
TEATRE MUNICIPAL
les entrades per a

«ELS PASTORETS DE GIRONA»
Encàrrecs per telèfon, de 1 2 a 2 al tel. 2 0 1 1 3 3 .
Informació al 2 0 1 1 1 7 .

