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Divendres, 23 de març

de 1984 ^'

Griroha • Salt • {Sarrià

En l'última reunió de la jún^
' t a directiva de MIFAS (Minusvàlids Físics Associats)
de Girona es van elegir nous
càrrecs. La composició de la
nova junta ha quedat c o m segueix:
President, Farriol . Danès
Ballell, Vice-president, Pere
Romero Franco; Secretari,
Alex Vinolas Sànchez; Tresorer, Joan Casas Brugat;- Assistenta Social, Anna Galobardes; Vocals, Quim Bonaventura A y a t s , J o a n G o n z à lez Cantalejos, Pere Penelo
Freijo, Àngels Boyero Crur,
Francesc Doya Reyes, A n t o nio Martínez Pavón, Jordi
Lluís Falgueras i Antonio Planas Guives.

La Cambra demana que el pla de ports esportius
consideri els efectes sobre el medi ambient
GIRONA.— El ple de la Cambra de Comerç i Indústria de
Girona va aprovar en la seva última reunió plenària l'Estudi Previ de l'Ordenació Portuària-Esportiva del litoral
de les comarques gironines, elaborat a petició de la direcció general de Ports i Costes de la Generalitat en la fase dé consultes sobre el Pla de Ports Esportius de Catalunya.
Segons aquest estudi, que va
ser exposat en síntesi pel senyor
Roger Galisteo, president de la
cohriissió d'infrastructura, el Pla
de Ports Esportius de Catalunya
pendent d'aprovació pel Consell
Executiu de la Generalitat hauria
de comportar l'anàlisi de la demanda i de l'oferta turístiques
potencials de les . comarques
costaneres gironines, l'elecció

d'una política turística per a cada zona, la previsió dels equipaments necessai^is per tal de duria a terme, i també la previsió de
la pressió que l'activitat turística
exerceix sobre el medi ambient,
•a vegades anrib efectes negatius
i d'altres amb efectes positius.
Es va aprovar també el projecte d'«Estudi Comercial de la ciutat de Banyoles» presentat per

Comissió
d'assistència
social
penitenciària
Hem rebut del secretari
coordinador de la secretaria
provincial de Girona de la comissió d'Assistència Social
Penitenciària la nota següent:
«La comissió t e r r i t o r i a l
d'Assistència Social Penitenciària de Girona, en la sessió
constituent del dia 15 del
mes en curs, en relació amb
la. nota apareguda a PUNT
DIARI el mateix dia a la plana
1 4 , relativa à la comissió
d'Assistència Social, en la
qual diu: «Fins ara aquest organisme ja funcionava, però
la seva tasca era molt poc
efectiva», lamenta el lleuger
judici de les tasques realitzades, ja què la comissió d ' A s sistència Social Penitenciària
ha portat a t e r m e . u n ampli
ventall assistència! recollit en
la memòria anual de 1 9 8 3 ,
que conté totes les tasques
empreses i aconseguides per
la comissió i que es va pre^
sentar én l'esmentada sessió
constituent».

Excursió de
l'associació de ^
Naturalistes de
Girona
L'associació de Naturalistes de Girona ha preparat una
sortida per diumenge que ve
al matí al puig de la Banya del
Boc, un volcà de la vall de Llémana.
A fi d'augmentar els coneixements dels assistents, sobre el medi natural, hi haurà
presents geòlegs, botànics i
zoòlegs que explicaran als altres les trobales que s'hi puguin fer. Per apuntar-vos-hi
cal que truqueu dé 1 9 a 2 3 h.
al tel. 2 0 5 3 2 3 (Lluís Ribas).

DIARI

En rúltim ple

FINESTRAL
Nova junta de
MIFAS

PUNT

G.E.S.E. i la formalització del
contracte amb aquest consulting
per a la seva immediata redacció.
Aquest treball, que s'ha de
realitzar en quatre mesos, té per
objecte la creació d'un instrument que permeti adaptar les estructures comercials de Banyoles a l'evolució del mercat. Concretament ha d'analitzar els
equipaments actuals, els moviments migratoris de compres,
els comportaments de consum i
de compra i la incidència del fenomen turístic en les activitats
comercials, i ha de deduir
d'aquesta anàlisi unes bases racionals per a unes polítiques

d'equipaments' comercials, de
reactivació i animació comercial
i d'adaptació dels comerciants a
les exigències del mercat en evolució. S'estudiarà també la possibilitat i viabilitat, de creació
d'un mercat municipal i d'unes
àrees de vianants a Banyoles, i
t o t plegat haurà de- constituir
una eina aplicable amb la participació activa de la Cambra, de
l'Ajuntament i de les associacions de comerciants.
El ple va acordar també l'aprovació de la liquidació del pressupost ordinari de la corporació de
1 9 8 3 i l'atorgament d'una subvenció a l'edició de 1 9 8 3 de la Fira Comercial i Agrícola de Girona.
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OPEL CORSA TR'84
Inqenieríg alemana a su alcance.

LEDAMOSMAS.
VDL NO MERECE
MEN05.
Ahora todavía es mas faci! conseguir un coche con
todas las venta jas de la ingeniería alemana.
Con ventojos en diseno, en equipamiento,
en confort y economia.
Con un bo jo consumo. Solo 4,7 litros a 90 kms. hora.
Con lo mayor autonomia. Hasta 893 kms. sin
repostar.
Y con una gran capocidad. 430 litros de maletero.
Ahora, Opel Corsa TR le of reca, ademàs, venta jos
en Servicio:

Con Opel Crèdit.
Financíamos su coche en las mejores condiciones.
Elija el Opel Corsa TR que mas le guste, nosotros
se lo financiamos con nuestro exclusívo sistema
OPEL CRÈDIT. A su alcance en 24 horas. Còmode. Y con un bajo interès
Solicite información en nuestra amplio red de Concesionarios
Oficiales. Consigo su coche ya. Con los ventojos OPEL CRÈDIT.
Opel Corsa TR le da mas.
Vd. no merece menos.

Premi de teatrevídeo
Aquest migdia a les dotze
serà lliurat al grup de teatre
de l'institut Jaume Sobrequés de Girona el segon premi del concurs de tèatrevídeo d'àmbit de t o t Catalunya convocat per la Generalitat.
El grup de teatre del Sobrequés hi va concórrer amb
l'obra «Nens, titelles», de la
qual és autora Imma Fernàndez, alumna de tercer de BUP
a l'Institut.
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