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FINESTRAL
Estudi per
determinar la
incidència del
goll a Girona
L'Ajuntament de CBiròna esr
tà col·laborant en'la realització d'un. programa d'estudi
del goll, malaltia que consisteix erï un creixement anormal de la glàndula tiroide; situada a la part posterior del
coll i que pot arribar a causar
el càncer d'aquesta glàndula.
L'estudi iniciat pel Departa^
ment de Sanitat i Seguretat
Social de là Generalitat consisteix a realitzar un senzill reconeixement qUe consta de
la complimentació d'un breu
qüestionari, l'auscultació de
la part exterior del coll i una
anàlisi d'orina a 110 persones escollides de la ciutat. A
una de cada 10 d'aquestes
persones, caldrà fer-li, també, una anàlisi de sang per
punció en un dit de la mà. Segons informa l'Ajuntament,
per tal d'aconseguir determinar el grau d'incidència
d'aquesta malaltia és molt
important que totes les persones escollides acudeixin,
dissabte vinent dia 1 5, en els
horaris • establerts, al centre
d'Assistència Primària, carrer
Santa Clara, 3 5 , de Girona.^

Conferència sobre
l'alimentació del
diabètic

PUNT
DIARI

A les Bernardes de Salt

3 8 è aniversari d e la
fundació d e la UNICEF
SALT (De la nostra Redacció).Amb poca assistència de públic,
ahir se celebrà a la Casa de Cultura «les Bernardes» de Salt, el
38è aniversari de la presència de
l'UNICEF a Girona, aprofitant
que el passat dia 7 era el dia universal del nen 1984.
Amb la presència del president
de rUNICEF a Girona, Josep
Cornellà, la de l'alcalde de Salt,
Salvador Sunyer, i de Salvador
Carrera, que arribà un cop iniciat
l'acte per motius professionals,
là celebració de l'aniversari i el
dia universal del nen començava
amb la projecció d'una pel·lícula
sobre l'estat de la infància en els

països en vies de desenvolupament.
•
Mitja hora més tard, Salomó
Marquès, doctor en Ciències de
l'Éducació i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
• donava una conferència sobre
«Els drets del nen, vint-i-cinc
anys després». Tot seguit es ya
obrir un col·loqui entre els assistents a la vetllada. Encara que
era previst fer lliurament de jocs
educatius a representants de cada una de les escoles públiques
de Girona i Salt, només cinc van
ser presents ales Bernardes per
rebre l'obsequi.

Un moment del lliurament d'obs,equis en l'aniversari delaUNICEF a Girona.
(Foto: Lladó).

LGU HA DECIDIT
QUE AQUESTA AMPOLLA
JA HA ENVELLIT PROU

«L'alimentació del diabètic
quan se surt dè la norma habitual» és el títol de la conferència que demà, à partir de
les vuit del vespre, donarà la
dietista Carme Suftol i Gurnés, al Saló d'Actes de l'Assemblea provincial de la Creu
Roja, ai carrer Bonastruch de
Porta. La conferència s'emmarca dins la lluita de la Creu
Roja Espanyola, Associació
de diabètics- espanyols de Girona.

Activitats de
MIFAS per Nadal
L'Associació de Minusvàlids Físics ha preparat una sèrie d'activitats per a les properes festes de Nadal. Ha organitzat campionats de pingpong, billar i escacs i, per un
altre costat, concursos de fotografia, arts plàstiques (pintura, ceràmica, treballs manuals, poesia, prosa i redacció), amb temes totalment
lliures. MIFAS prega a tots
els socis que entreguin tot el
material abans del dia 20
d'aquest mes i informa que hi
haurà premis en metàl·lic per
als tres primers classificats
dels concursos i copes per als
primers classificats en les
competicions esportives, així
com medallesper als segons i
tercers llocs.
El dissabte dia 22 se celebraran les competicions es-,
portives, l'exposició de treballs, els concursos i el lliurament de premis

La paciència té un-límit. Des d'ma
llunyana verema a les vinyes
mateixes de Raimat,
aquest vi ha envellit
en botes de fusta de
roure als cellers del castell i ha estat
embotellat en el seu tercer any. Una
reserva excepcional ja és al vostre abast
i encara hi ha qui pretén que el guardi
més temps. Comprenem la vostra
impaciència. Fruïu-ne avui mateix!

CANVI DE DOMICIL·I SOC|AL

AVIS
D'acord'amb allò disposat a l'articte 86 de la
Llei de Societsrts Anònimes vigent, i per.aconebcemeríf general, 'es-notífiçaqueper acord
adoptat a la Junta General Universal i Extraor-'
dinaria d'Accionistes.'celebrada el dia'30 dè
juny.de 1984, es trasllada el dórriícili social de la
Companyia a SANT.PÀU DE SEGURIES, província de Girona, i a l'Av. Mariner s/n.
A Sant Pau-de Seguries,, u d'agòst de.mil noucents vuitanta-quatre.
". •.
Sgt. Rosa Marco AhamiraAdministradora"
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VINS CRIATS I EMBOTELLATS ALS CELLERS DEL CASTELL

