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En el.transcursode una rueda deprensa celebradaayer en Puig y Joan Manuel del Pozo.Mañana publicaremos lo que se.
la sede del Partit deis. :S.ocialistes •de Catalunya, los refieré al senador Françesc Ferrer, así como un comentario
parlamentarios dé! PSC-PSOEen Gironahicieron b&an.cede sus generalizado sobre esta labor.
actividades. Hoy presentamos la de los diputados Lluís M.ade

JoanManuel
delPoioány
LluisM. de Puig,
d’estrenaparlamentária
primerdiputat
gironi.
al Conseli
d’Europa
CongrésdeisDiputats

Preséncia
deFegació espa
nyola al Conseli d’Europa.
Comissióde Pohtica
Proposta
—
d’incidéncia de l’a
Socia! i.Ocupac,6
denyla Música a Catalunya.
—
Trebalis de la Comissió.
Proposta
—
d’incidéncia de la
—
Intervenció en sessions
ny de la joventut a Catalunya.
forma.tves.
Estudi —¡ proposta pel govern
—
CoordinaciA esmenes al francés de defensa del catalá al
Ministeri de Sanitat. deis Pressu- Rosselló
postos de .1983.
Estudi
— i proposta de defensa
Ponent dela Uei-de.Defensa de les cúltures minoritáries.
deIs Consumidrs i. usiiaris. :
Ta
diV
mi tant que
—
Det grup.detrebali de la Uei
diputatdeipartit.del’ Govevn
de Bases.de la Sanitat..:
:
jajrJe miliorament i
ComiaÑó de Pefena. ..
gmeses dé prolectesde lIei
—
Trebalis de la Comissió.
— Llei dé R forma Uriversit
Intervenció en.SeSsiOrISjria
.•
formatives.:
.Uei— Orgricade Defensa de:
Elaboiaci6desmenes.. a ‘a:: rEduació
LIet del Servei Militar
Pressupostos
—
de’ l Estat

—
Problemes de minusválids ¡
educació especial.
—
Conflictes de metges, con
cursos de trasllat, partits médics,
etc.
—
Sol.licitud de subvencions
per a activitatsculturals, treballs
d’investigació i estudis.
—
Sobre íes prospecci.ons.
petrolíferes de Lloret de Mar.
—
Sobre el. Banc deis Pirineus ¡
la seva solució final.
—
Sobre la problemática deis
gitanos a JJoret de Mar:
Presons de Girona i Figueres. Diversos cásós dé .Ñclijsós.
— Metgecen atur,especialitats
médiques.
.
.
..
. ..
.

Grup Parlamentan

84: Defensa del pressupost de
Tribunal Constitucional.

Proposta, assumida- pel
Grup, de presentació d’esme
nes al Projecte de L.0.D.E. en
matéria de competéndies edu
catives de les Comunitats
Autónomes.

Ponénciade L!eien la Co
missióConstitucional:
lnici deIs trebalis d’estudi 1
de presentació d’esmenes al
Projecte de Llei Orgánica
Reguládora de I0bjecci& de
Consciénica i de la. Prestaci&

Contiol del Govern
Pregunta al Ministre de
Justícia sobre dotació. de per
sonaI ¡ onganització deIs Jit
jats de 1.° lnstáncia ¡ deIs de

—Districte.

Sócial•Substitutória.

-

.

.

-.

Atyuns de temesméS
____
relievants-traçtats
-.

Pregunta al Ministre de
Sanitat Consum sobre reco-

Próson-deFigueres.i Gi
nona.
—

Jutjats de Figueres,
Giró
na 1 Ripoil.
-

-

Orgarrització del treball
Consell
Pública.
Fundó
deis funcionaris del SGIVRE.
—Ueide Báses deSanitat
:1]
—.
Situació del Castell- de
—
Assisténca a 3 sessions
- —
Llet deIs Consumidors
Figueres desprésde I’ingrés.de
Plen&ries;aStrasbaurg¡ Luxem- .:
—-Arrendaments urbans.. -1:
Téjero..
.. .
burg
3er Canal
— TV3
.Pertsións deIiiIitarsrepu
—
Assisténcia a la Conferéncia
— Servei Militar.
blióans ¡ vídues de: guerra.
per la Democrécia octubre-83 a
—
Creació de llocs de trebail
Strasbourg.
deAlgunes
lesgestions a.
a
Ripoil
en la nova fábrica pa
—
3 reunións Delegació Espa- l’administració
sobreproblemes
perera.
nyola al Consell d’Europa realitzalaacircunscripció
—
.Canalització de rius a
des a Madrid.
Campdevánol Ripoll.
—
1 reunió amb el President
— Nombrosos
assumptes de
—
Probiemes de les comen
del Consell d’Europa a Madrid per pensiones,viduitat, jubilacions de
dais agropecuáries.
preparar els treballs deIs parlala Seguretat Social.
—
Miflores a la línia de REN
mentaris
espanyols.
Reconeixement
—
de drets
—.
Assisténcia
a una reunió
exiliats,
rnilitars
republicans,
feritsa
FE Barceioria-Puigcerdá.
—
Probiemes- del repetidor
conjunta Comissions de Qües- dQ guerra, etc.
de TV a Ripoll.
tions Sociais i de la Salut i d’Edu— Passos a nivell de Figueres.
Del Pozo lluis M. de Puig y Francesc Ferrer en la rueda de prensa cele
—
Subvencions riuades a
cació i Cultura a Lisboa, durant la
— Problemática Societat Genebrada ayer. (Foto PABLITO).
diversos
pobies de lEmpordá.
gran exposició europea sobie els ral d’Autors 1 deIs Músics.
-Recuperació projecte del
descobriments portuguesos.
— Peticions de subvencioris a
neixement de funcions en es
—
Sobre temes municipals, al
pantá d’Esponeilá i problema
Comissióde qüestions
Ajuntaments
a diversos ministe
tructura del trebali sanitari als daigües a lEmpordá. Govern i al Tribunal de Comptes.
soclaisi de la salut
ns.
titulats de Formació Professio
—
Sobre el pape.rdeis col.legis
-—
Pas a nivell sobre el
—
10 reunions de la Comissió
— Subvencions per a millorar
nal de Primer i de Segon Grau Fiuviá a Garrigás.
professionals i la creació de nous.
(4 a París, 4 a Strasbourg ¡ 2 a
hosptals
de Guíxols
Palamós,
Puigcerdá,
de la branca sanitnia.
Lisboa).
Feliu de
St.
1 Ripoll.
—
Carril d’espera a la C-150
—
Sobre el problema deis
Participació en l’Audició par—Petició de declaració de zona
arrendament.i urbans.
en l’accés a Vilabertran.
—
Els problemes de la pesca al
—
Gestions problemes labo
TrebaU- legisiatiu
lamentaria sobre Economia de la
catastrófica,quan les inundacions
rals empreses de Campdevá
nostre litoral 1els convenis inter
Salut.
.
Catalunya.
a
nacionals..
Intervencions
en Comissió: nol.
—
lntervencions diverses sobre
—Declaració d’entitat d’utilitat
—
Problemática de tréballa-.
—
Situació de la Residéncia de
Liei deis Pressupostos del
el dret d’afiliació sindical. Discurs
públicade MIFAS.
la Seguretat Social á Girona.
83: defeñsa del pressupost del dors fnonterers de l’Empordá.
en el PIe.
Petició —de declaració de no.
—
Desbloquejament desgra
—
Gestions relativesa casosde’
Tribunal
Constitucional.
—
Coordinació amb el Ministeri
procedent de l’aterrament deis gironins al Servei Militar. Defehsa del - pressupost del. vacions a lexportació.
de Sanitat deis .treballs deIs
edificis de Cojera.
—
Comunicacions de Ripoil.
Ministeri -de Cultura:
—
Problemes de diversos
camissionats espanyols sobre
—
Atur, irregularitats laborais,
Llei deis Pressupostos ‘del funcionaris (Justícia, Educació.
—
Sobre la situació de Torras
matéries sanitáries.
empreses en cnisi.Oficines d’ocu- 84: defensa del pressupost del Ajuntaménts).
Hostench.
—
Intervenció 1 esmenes als
pació.
Tribunal Constitucional.
—
Recuperació d’edificis
—
Sobre problemes de fundo
temes de Delinqüéncia juvenil i naris de l’Estat a Girona.
—
Coliegi Universitari de Giro
lntervencions a!- P’e del incautats per la --GuerraCivil.
drogadicció, Prohibició de laboxa
na, integració definitiva a la
Congrés:
—
Desbloquejament de la
—
Sobre problemes de l’aero
com esport perlllós 1 inhum, 1 a pont.
U.A.B.
Llei deIs Pressupostos del tramitació deis permisos per
Economia de la Salut.
——
Gestioris al Ministeri de Cul
83: Defensa del pressupost de IHospital de Palamós.
—
Petició de nous jutjats per a
Comissiód’Educacii Cultura
Tribunal Constitucional.
Subvenció hospitais de
tura per aconseguir subvenció
les comarques gironiries.
—
7 reunions de la Comissió (4
Llei deIs Pressunostos del Palamós i Ripoil.;1]
—
Petició d’una nova Magistra peis actes del «1.200 ahiversari
a Strasbourg, 1 a Luxemburg ¡ 2 a tura de Treball a Girona.
de Carlemany».
Lisboa).
—
Ponent de l’organització de
rany de la música (1985).
—

-

—
Coordinador amb el Ministe
ri d’Educació sobre els temes
Universitaris.
—
lntervenció.a Comissió sobre
retacjoris amb América Llatina,
retorn del Patrimoni artístic. als
palsos dorigen, sobre eFeproble
mes juvenils i l’atur, la cooperació
europea en matéria de cultura.

Tasques relativesa Catalunya
o Gironaal Conseild’Eiiropa
Presentacióde la sol.licitud
Banderad’Europapar Girona
—
Consuites ¡ gestions per
aconseguir el recolzament del
ConseU d’Europa, 1.200 aniversa
ri de Carlemany. 1985.
—
Exposició sota els auspicis
del Consell d’Europa.
Preséncia Europea rellevant
durant els actes 1985.

-

PREGUEU
DÉU
-EN
€ANITAT--PEff-I’ANIMADE

-

-

LEILÍSA
FONT
¡ CASILMITJAN
METGEREHABILITADORA

-

-

-

-

qui ha morta BarceIonaa redatde 55 anys,.
havent
rebutelsSants-Sagraments
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Els seus afligits: germans, Ramon-,Miquel i Josep; germanes politiques; oncle; Pare Angel
Casamitjana ¡ Jutglar; nóbots, cosins ¡ família tota, els comuniquen tan sensiblepérdua i els conviden ala
Missa Exequialque en sufragi-de la seva ánima se celebrará avui dimarts, dia 10,a les 4 de la tarda, a
lesgiésia parróquial de FIa9á.

Sitios de Gerona, Los, 1984-01-10, p. 6.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Fiaçá,10 de generdei 1984

