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FINESTRAL
Ex-escoltes de
Salt, amb el
director general
de la Joventut
El director general de la Joventut de la Generalitat, Enric
Puig, ha rebut en el seu despatx una comissió d'antics
escoltes de Salt que prepara
un debat sobre «la joventut i
el lleure». Aquest debat se
celebrarà dintre el programa
d'actes commemoratius del
XV Aniversari de l'Escoltisme
a Salt i de l'Any Internacional
de la Joventut.
La comissió anava acompanyada pel diputat al Parlament de Catalunya, Sr. Ricard Masó, i de la regidoria de
l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Salt, Srta. Carme
Carbó. El director general
s'interessà especialment per
la taula rodona que se celebrarà el dia 15; la festaarrossada del dia 17 i el cicle
de debats que s'iniciarà el dia
22 sobre el tema «Escoltisme, on ets?» En aquests debats intervendrà el mateix director general i altres personalitats de la vida política i social del país.

Activitats de la
Casa de Cultura
per a aquesta
setmana
Les activitats anunciades
per a aquesta setmana són
les següents: Dia 4, a les vuit
del vespre: Cicle «20 anys de
nou cinema alemany», amb la
pel·lícula «Escenes de caza
en la Baja Bavièra». Dia 5 a la
mateixa hora: Cicle de personalitats catalanes del nostre
temps. Conferència d'Aina
Moll, directora general de Política Lingüística sobre Antoni
M. Alcover. Dia 7 a la matei-:
xa hora: Film «La escopeta
nacional», de Luis G. Berlanga.
A la sala d'exposicions, exposició col.lectlva d'artistes
de les comarques gironines a
favor de MIFAS. Horari de visites: de 6 a 9 del vespre.

L'antic complex esportiu del GEiEG al sector de Sant Ponç, que serà notablement ampliat. (Foto: J. Comalat)

Les obres ja Iniciades han obligat a obrir una entrada provisional en quedar
anul·lada l'antiga. (Foto: J. Comalat)

S'instal.larà un nou sistema de calefacció per «bomba de calor»

El GEiEG comença rampliació
del complex de Sant Ponç
GIRONA (De la nostra Redacció).— El vicerpresident del
GEiEG, Lluís Bachs, ha manifestat al nostre diari que ja
han començat les obres de la prinriera fase per portar a
terme l'ampliació i millora del complex esportiu que
aquesta entitat té al sector de Sant Ponç. Com vàrem
anunciar ja en el seu moment, aquest projecte té un
pressupost de 129 milions de pessetes i el seu finançament es farà gràcies a un conveni amb la Generalitat i la
Diputació, signat a finals de l'any passat. A més, l'Ajuntament ha concedit una subvenció de 1.356.293 ptes.
en la seva última sessió.

d'asfalt i s'havia deteriorat progressivament.
Per últim, es construiran quatre pistes noves de tennis que en
un futur proper podrien ser més.
També es refarà el cel ras de la
piscina vella que ja necessitava
una reparació urgent.

d'espera a la primera planta que
servirà de recepció. Gràcies a
l'ús de grans superfícies de vidre, des d'ací es podran veure
les instal·lacions esportives. En
la segona fase es construiran
cinc pistes per a l'esport de moda avui, l'squash.
Per altra banda, es construirà
una pista polisportiva descoberta amb paviment de cirpent. La
que hi havia fins ara es trobava
ja en condicions molt precàries,
especialment el terra, que era

Una de les millores més importants que es realitzaran en
aquesta primera fase serà el canvi total del sistema de calefacció
dels vestuaris i altres dependències. Fins a avui, aquest sistema
era el normal, que emprava com
a combustible el fuel, que aquest
últim any ha costat uns quatre
milions de pessetes.
Ara s'implantarà el sistema
anomenat de la «bomba de calor», que aprofita la temperatura
amb què arriba l'aigua del ma-

Lluís Bachs ha afegit que en
aquesta primera fase es reformaran els vestuaris antics que tenia
el complex, i que ara es troben
en condicions molt precàries.
Aquests vestuaris quedaran
connectats directament amb els
nous, que comptaran amb dutxes, lavabos, e t c , i que seran
mixtos, és dir, per a homes i dones. Es construiran en els semisoterranis que té l'edifici, a un
metre i mig del sòl.
A mésí es construirà una sala

UN NOU SISTEMA DE
CALEFACCIÓ

nantial. Aquesta temporada ès
d'uns tretze o catorze graus i es
redueix progressivament a deu o
set. Les calories de diferència
s'acumulen per mitjà d'uns aparells adequats.
Lluís Bachs opina que amb
aquest nou sistema es podrà estalviar fins un 3 0 % de l'energia
que es gastava fins ara. La reforma costarà uns vint milions de
pessetes, però cal tenir en
compte que ara ja hauria calgut
també refer el sistema antic, que
estava molt malament, i que
hauria valgut un bon grapat de
diners. És un sistema ja experimentat amb èxit en altres països.
Per últim, el vice-president ha
indicat que «n'hi ha per anys encara per començar la segona fase de renovació del complex de
Sant Ponç». Això és lògic, atès
el volum econòmic que suposarà
la realització de la primera fase.
Les obres principals de la segona
etapa seran una nova ampliació
de vestuaris, la instal·lació de
serveis complementaris com ara
restaurant, gimnasos, piscina
coberta, etc. En total, doncs un
programa d'obres realment engrescador per ais propers sis o
deu anys.

Cinc milions
per regar la
Devesa
ADROHER C E M I A I U
Gran oferta de llums
a la seva botiga de:
Rambla de la Llibertat, 34

lluminària
Gran Via Jaume I, 13
Propera inauguració

Exposició de pintures de Narcís Comadira.— AExpoart(Montjuïc),lartista

AMOHER. CEKTIAIU

gironí Narcís Comadira inaugurà ahir a la tarda una nodrida exposició de pintures recents. A l'acte, hi
assistí Daniel Giralt-Miracle, cap dels serveis d'Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, batlle, i regidors de l'Ajuntament de Girona, el senador Francesc Ferrer, així com nombrosos representants del món artístic de Girona i de Barcelona. (Foto: Joan Comalat).
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GIRONA (De la nostra Redacció).— L'Ajuntament de Girona ha sol·licitat a la conselleria d'Agricultijra de la Generalitat de Catalunya una subvenció de cinc milions de pessetes per tal de procedir a
l'execució del projecte de millora de la xarxa de les actuacions que s'estan duent a terme per a rehabilitar l'esmentat parc després del concurs
d'idees convocat fa un parell
d'anys.
Com se sap, els tècnics
han recomanat en diferents
ocasions que es busqués la
manera d'assegurar un regadiu més intens de tot el parc, i
especialment dels plàtans, ja
que amb la desviació del riu
(Büell i la construcció del pantà de Susqueda ha baixat notablement el nivell freàtic de
les aigües en aquesta zona.

