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Ara els trametrà als Ajuntaments afectats

El sou dels
capellans gironins
és de 40.000 ptes.
mensuals

La comissió provincial ha enllestit els
informes sobre el Pla d'Urbanisme

A la darrera reunió del Consell Presbiterial s'aprovà fixar
el mínim vital dels capellans
gironins en 4 0 . 0 0 0 ptes.
mensuals. Ultra les 1 2 mensualitats, hom tindrà dret a
una paga extraordinària de
40.000
ptes.
A
més
d'aquest sou, el capellà té
dret a percebre 2 0 0 ptes.
diàriament, en concepte d'almoina per a la intenció de la
missa que celebra. Els capellans que tenen rnés d'una
parròquia o que han de viatjar
per motius pastoral reben una
subvenció de 16 ptes. per
quilòmetre, en el benentès
que es desplacen amb cotxe
propi. Durant l'any 1 . 9 8 3 ,
cada capellà gironí va percebre un sou mensual de
3 8 . 0 0 0 ptes. Per tenir una
idea comparativa amb altres
bisbats catalans, durant l'any
1.983 els capellans de Barcelona c o b r a v e n 4 3 . 0 0 0
ptes. mensuals, i els capellans de Vic 3 6 , 0 0 0 .

Reciclatge de
delineants
Un curs per a delineants de
les corporacions locals, que
s'emmarca en el necessari reciclatge i ampliació dels coneixements professionals, ha
estat organitzat per la Generalitat, i l'Ajuntament hi ha
posat la coordinació local,
material i la gestió directa de
t o t el curs.
El curs es fa des de dilluns
passat a l'edifici de la Policia
Municipal del C/. Bacià.
Els professors del curs són
tots de l'Ajuntament, excepte el director del laboratori del
Col·legi d'Aparelladors.

Cartes i escacs
per demà passat,
a «Mifas»
Dissabte vinent, dia 2 5 , als
locals de l'associació de minusvàlids «Mifas» se celebrarà un torneig esportiu a dues
bandes. Per una, a les quatre
de la tarda tindrà lloc un torneig de cartes que tindrà com
a base el conegut i popular
joc de «la botifarra». Per l'altra, a les cinc, començarà
també un altre torneig d'escacs, al mateix local del carrer Empúries. Les inscripcions
per participar cal fer-les a
«Mifas».

GIRONA (De la nostra Redacció).— La ponència tècnica
de la comissió provincial d'Urbanisme va sotmetre ahir
a la tarda al parer dels seus components l'informe resultant del període en què el Pla General de Girona i vuit
municipis més ha estat a informació pública. La comissió provincial, que ahir va comptar amb l'absència del
batlle de la ciutat, Joaquim Nadal, després de debatre
un intens ordre del dia, va prendre també dos importants acords: s'enviarà la documentació resultant
d'aquest període d'informació pública a totes les corporacions i es mantindrà equilibri i connexió entre els
plans que a partir d'aquí siguin redactats.
La comissió provincial d'Urbanisme és la que després de la
cloenda del termini de presentació de suggeriments al contingut
del pla d'ordenació ha de tramitar els consegüents informes i ha
d'adreçar-los als Ajuntaments
afectats pel seu redactat. Després són aquests els que per la
seva banda i de forma independent culminen el procés. «El pla
— manifestà ahir Joan A . Solans,
director general d'Urbanisme — ,
no és ni molt menys global. Però
això sí, estableix una connexió
clara entre tots els municipis
afectats».

PORTES OBERTES
A LES ENTITATS
Per altre costat, un cop acabada la reunió d'ahir, que se celebrà a porta tancada i sense permetre l'accés ni a periodistes ni
a fotògrafs, el director general
va explicar també que «ara seria
bo mantenir contacte amb les
entitats que han presentat suggeriments, i lògic que se les donés audiència». Valorant precisament la resposta ciutadana al
redactat del Pla, afirmà igualment que «les entitats més representatives de Girona han
col·laborat amb els seus suggeriments i les associacions de veïns
almenys també ho han fet». Sobre això és sabut que dotze de
les vint associacions de Girona
prengueren, el dia 3 0 de desembre de l'any passat, la decisió de
contractar els serveis de 9 tècnics per tal que els assessoressin
a l'hora de presentar els seus
suggeriments a un Pla que en
molts aspectes no els satisfeia.
L'enrenou que es va aixecar a
partir d'aleshores va culminar en
una reunió amb els representants de l'Ajuntament i amb la
afirmació per part d'aquests que
els veïns serien escoltats.
En la reunió feta ahir des de
quarts de cinc de la tarda fins a
quarts de nou del vespre ais locals dels serveis territorials d'Ur-

banisme, a l'edifici aturat dels Pirineus, es varen prendre dos
acords sobre l'informe lliurat per
la ponència tècnica: 1 . «Els
plans generals mantindran un
equilibri en les propostes de desenvolupament dels diversos assentaments urbans del pla de Girona, basant-se en la xarxa de
serveis i equipament existent i
de nova creació i conservant el
caràcter propi de cada nucli urbà». Així, «es mantindran les directrius establertes sens perjudici d'introduir les modificacions
necessàries per esmenar, completar i millorar les seves determinacions», i sobretot «s'establiran els conductes més adients
per assegurar la màxima partici-

pació d'entitats, associacions i
particulars». Sobre aquest aspecte es vol tendir a assolir una
estructura de trama urbana més
policèntrica, «reconvertint l'actual esquema radial de Girona
amb un recosit als diferents sectors urbans del Pla de Girona,
amb una distribució equilibrada
dels equipaments, espais lliures,
i vialitat».
Quant al tema de la variant de la
nacional-ll i de les possibilitats
que al respecte s'escartegen, i
tenint en compte que mentre
s'espera la decisió definitòria i
l'alternativa que finalment es
triarà, hi ha una «innegable
necessitat de completar la xarxa

viària», es permetrà als corresponents ajuntaments que ho desitgin, iniciar aquest complement sempre que això no suposi
malmetre cap de les altres alternatives que encara s'especulen i
que s'especularan fins que no hi
hagi una decisió ferma del ministeri. I 2: «Traslladar la documentació, suggeriments, i al·legacions formulades en el tràmit
d'audiència pública de l'article
1 2 5 a les corporacions locals pel
seguiment de la seva iniciativa i
en base als criteris generals esmentats per la concessió del tràmit dels respectius Plans Generals».

Ahir, reunió amb Macià Alavedra i Butano SA

Nou pacte de silenci al
voltant del tema del gas
SALT (Del nostre corresponsal)
Ahir va tenir lloc a Barcelona una
nova reunió per tractar de solucionar el llarg problema del gas.
La reunió es féu a tres bandes i hi
foren presents Macià Alavedra i
Xavier Soy per part de la Generalitat, Salvador Sunyer per part de
l'alcaldia saltenca i els senyors
Lasala i Vivancos director de Butano SA a Barcelona i secretari
de l'empresa a Madrid, respectivament.
Si la reunió va servir o no per
aclarir alguna cosa, no se'n sap
res. Un nou pacte de silenci ha
tornat a tancar les boques dels
implicats, que afirmen estimarse més esperar bones notícies
per fer declaracions atès que «el
tema afecta ja molta gent». El
batlle Salvador Sunyer manifestava ahir mateix a la tornada de
la reunió a Barcelona tan sols
que «només us puc dir una cosa:

Les festes de
l'any 1.984
Atès el calendari de festes
civils aprovat per la Generalitat de Catalunya per a l'any
1 . 9 8 4 , h o m s'adona que són
dies feiners Sant Josep, Corpus i Sant Jaume. El bisbe de
Girona, Móns. Jaume Camprodon, ha publicat un decret
en el qual disposa que la festa
de Corpus (dia 2 1 de juny) se
celebri d i u m e n g e següent
( 2 4 de juny); i pel que fa les
festes de Sant Josep (1 9 de
març) i de Sant Jaume (25 de
juliol), els fidels queden dispensats de l'obligació de participar a la missa i d'abstenirse de treballar, t o t i que els
recomana que, si els és possible, participin a la celebració
eucarística del dia.

El director general d'Urbanisme, Joan Antoni Solans, content amb la participació dels veïns en el tema del pla general (Foto: Arxiu)

aquest problema que fa temps
que s'arrossega i t o t sembla indicar que ni tan sols la reunió
d'ahir —promesa per altra banda
des de feia ja dies pel mateix Macià Alavedra— no va pas aportar
cap novetat.

NO ES DONEN ALTES

Salvador Sunyer: mutis i a la gàbia
les negociacions avancen positivament». Malgrat això, però, no
hi ha res clar encara sobre quina
serà la definitiva solució a

Pel que fa a la situació a Girona, el tema continua encallat en
el mateix punt mort de sempre.
Gas Girona SA, empresa que depèn de Butano SA, continua sense donar més altes a ningú, i només els que en el seu moment
varen garantir-se un comptador
instal·lat abans de l'esclat del
conflicte han rebut subministrament. Pel que fa a la resta, t o t s
continuen pendents d'una connexió que es fa esperar des de fa
ja gairebé tres mesos.

EMPRESA I
FACTOR HUMÀ
Sr. Eduard Punset i Casals
Sots-director General de la Divisió Internacional del «Banco Hispano Americano»; ex-Ministre per a les Relacions
amb la C.E.E., i ex-Conseller d'Economia i Finances de la
Generalitat.

D i v e n d r e s , 2 4 de febrer de 1 9 8 4
A les 8 del vespre
Saló d'Actes de la
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