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Ahir a la nit, ple extraordinari

L'Ajuntament rebrà més de 100 milions en
préstecs per al barri vell i altres projectes
GIRONA (De la nostra Redacció).— Només van fer falta
quinze minuts perquè el ple de l'Ajuntament, en una:
sessió extraordinària, aprovés per unanimitat el plec de
condicions i la convocatòria d'un concurs subhasta per
a la construcció del col·lector del sector «Pedret-Pont
Major» i el contracte d'un crèdit amb l'Institut Català del
Sòl per un import de 50.000.000 milions de pessetes i
un altre de gairebé 60 milions amb el Banc de Crèdit Local d'Espanya.
En el darrer ple ordinari, va
quedar sobre la taula la proposta
de la comissió informativa de
planificació i ordenació de la ciutat, demanant que s'aprovés el
plec de condicions i la convocatòria de subhasta per a la construcció del col·lector de PedretPont Major. Ahir s'aprovà per
unanimitat amb un únic Canvi.
En comptes de convocar una
s u b h a s t a , es convocarà un
concurs-subhasta •
El projecte del col·lector de
Pedret-Pont Major ja era aprov a t , per una acord del ple, definitivament des del 2 2 de gener,
però mancava la convocatòria
de concurs-subhasta pública per
a l'excecució del projecte, pressupostat en 8 2 . 5 4 7 · 1 3 7 pessetes, així com el plec de condicions que regiran l'execució de
les obres.

50 MILIONS PER
REHABILITAR EL
BARRI VELL
El plenari va aprovar la concertació d'un crèdit de 5 0 milions
de pessetes amb l'institut català
el Sòl per finançar l'execució de

diversos projectes emmarcats
en el pla de rehabilitació del barri
velL
Aquests 5 0 milions es repartiran de la manera següent:
1 3 . 8 0 0 . 0 0 0 pessetes es destinaran a la urbanització del carrer
Nóu; 1 8 aniran a parar a la urbanització del carer Beates; 3, per
a la xarxa elèctrica del barri vell;
5 . 2 0 0 . 0 0 0 pessetes per a l'enderrocament d'alganes cases i
1 0 milions per al condicionament de l'institut vell com arxiu
municipal.
Malgrat el crèdit concertat
amb l'institut català del Sòl, el
projecte d'urbanització del carrer
Nou no podrà ser finançat totalment· Quedaran 8 milions per a
les contribucions especials, la
qual cosa representa, tenint en
compte que el pressupost total
del projecte és de 21 .SOO·OOO,
que els veïns hauran de pagar un
3 6 % del cost de la urbanització.
Aquest tema, el de les contribucions especials per a l'execució
del projecte d'urbanització del
carrer Nou, malgrat que no tenia
res a veure amb la proposta presentada per la comissió d'hisenda i patrimoni, ha estat l'únic
que ha despertat un cert interès.

Ja s'ha convocat el concurs subhasta per a la construcció del col.lector del sector Pedret-Pont Major.

GAIREBÉ 58 MILIONS
PER FINANÇAR
EL PRESSUPOST
D'INVERSIONS
La concertació d'un crèdit de
5 7 . 9 3 5 · 0 0 0 pessetes amb el
Banc de Crèdit Local d'Espanya
per al finançament de diversos
projectes inclosos en el pressupost d'inversions d'aquest any
va ser el darrer punt tractat, i
també fou aprovat per unanimitat·

setes. Els 1 6 . 3 7 5 . 0 0 0 que quedaran per finançar és previst de
cobrir-los amb una subvenció de
la Generalitat per a la llar d'infants de Taialà, la venda de pat r i m o n i per a l ' a b a s t a m e n t
d'aigua del sector «can Xirgu» i,
a través de contribucions especials, en la urbanització dels car;
rers Sant Agustí i Rajolers.
Entre els projectes contem-

plats en el pressupost d'inversions i que seran finançats totalment a través del crèdit del Banc
de Crèdit Local d'Espanya hi ha
la u r b a n i t z a c i ó del polígon
d'abastaments, amb 8 milions
de pessetes, el planejament urbanístic, amb 5 milions de pessetes i, sobretot, la llar infantil
de Taialà, amb 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0
pessetes.

A m b la concertació d'aquest
préstec es cobrirà bona part del
pressupost d'inversions, que enguany és de 7 4 . 3 1 0 . 0 0 0 pes-

Parlà del mètode Montessori

Conferència de Puigbert a
les jornades de pre-escolar
GIRONA (De la nostra Redacció).— En el marc de les III Jornades de Pre«escolar que es vénen celebrant a l'Escola Normal
de Girona, es va presentar en el
dia d'ahir la nova col·lecció de llibres «Textos pedagògics» de
l'Editorial EUMO, per Ricard Torrents, director de l'Escola Normal de Vic. Tot seguit, Joan
Puigbert, professor de la Normal
de Girona, va conferenciar sobre
El mètode Montessori a l'Escola
Nornial de Girona, a començament de segle que va tenir una
forta ihcidència en l'àmbit educatiu de l'època Joan Puigbert·
Assenyalà que el mètode Montessori fou un dels primers aplicats a parvulari i que la primera
referència que en tenim data de
l'any 191 2, a través d'un article
publicat a la revista «Magisterio
Gerundense».
En l'exhaustiu repàs històric

NO HI HA FUSTA
cerquem terrenys per consorciar i planta'r arbres
blancs, millor amb aigua.
tel. 21 66 25 tardes

L A C A I X A C O L . L A B O R A A M B M I F A S . - Amb motiu d'una re
cent ajuda concedida a Mífas, Miquel Casellas, delegat general de la Caixa a Girona, i Josep Oliveras, subdelegat, van efectuar una visita detallada al local social de MIFAS, al número 1 del carrer Empúries.

ENTRE
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Roba bruta
Animació a les jornades de pre- escolar. (Foto: Manel Lladó).
adreçades als nens i mestres que
de la figura de Maria Montessori,
s'han inscrit a les jornades i que
Joan Puigbert féu esment de la
giren al voltant de «l'expressió»
participació al III Curs Internaciocom a tema monogràfic. Alguns
nal de Barcelona de la pedagògid'aquests tallers són: «La simeques en temps de la II República.
tria en el cos i en les imatges»,
A 2 / 4 de 7 de la tarda, se cele«L'adquisició del traç», «Activibrà una taula rodona sobre «Ortats del traç dirigit» i «Taller
ganització i material a Parvulari»
d'espai extern».
que comptà amb la participació
de mestres que treballen a difePel que fa al dia d'avui, hi haurents tipus d'Escola: rurals, unirà una trobada dels alumnes de
tàries, de suburbi, etc.
pre-escolar de les escoles Normals de la U.A.B., a Bellaterra,
A part d'aquestes activitats,
que s'alternarà amb els esmenobertes a t o t l i o m , els matins i
tats tallers que, com ja hem dit,
tardes es desenvolupen tallers,
funcionen diàriament·
escenificacions, jocs d'animació
i mostra de materials didàctics.
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Hi ha qui manté que és convenient rentar-se la roba a casa·
Hi ha en canvi qui manté que és convenient treure els drapets al
soL
I de drapets i de bugades va avui la cosa·
La Diputació de Girona té molta roba bruta per rentar· l^o en
el sentit simbòlic de l'expressió, sinó en el sentit literal· Manté diverses institucions assistencials i sanitàries que comporten un
important tragí cap a les bugaderies.
El psiquiàtric, l'hospital de Santa Caterina, la llar infantil, el
geriàtric produeixen cada dia quantitats industrials de draps que
relcamenr a crits un bon rentat.
Qui li renta els draps bruts a la Diputació? Ni més ni menys
que el qui en fou diputat ponent de Cultura i vice-president i és
avui cap dels serveis territorials de Cultura, Joan Saqués, propietari, c o m és prou conegut, d'una important, eficaç i prestigiosa
cadena de bugaderies.
No hi farem més comentaris.

J. Fabre

