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En Ciutadansy Calderers

Ahir, a la Casade Cultura

Cambios
dedirección
porobras
e la calzada

AmaMoH
parlá
sobre
Antoni
M.aAlcover
Ahir a la tarda,a la casade culturaTomásde
Lorenzana,Ama MolI, directorageneralde Política
Lingüística
delaGeneralitat,oferí
unaconferéncia
sobre
AntoniM. Alcover,lingüista,
folklorista
i publicista
que
va morirl’any31.
MAGDA BOUSO
«El fenomen Alcover, digué
Ama Moil, ha estat el mobilitza
dorde tot Catalunya en pro de la
llengua catalana. Alcover va
ésser anomenát «rApóstol de la
llengua catalana» i realment va
ser el motor de tot elmoviment
col.lectiu de recercade material
pera la llengua.JodicqueAnto
ni M. Alcover era un «home
not», amb el sentit que a aques
ta paraula Ii donava en Pla,
només comparable a Ramon
Lluli. Un gran visionan capaç de
posar-se a treballar per posar
ho tot amb marxa1ambtalentu
siasme que s’emportá tot el
poble darrera. Eh tot sol va
mobilitzar milers de personés a
tot Catalunya per arreplegar fit
xes, va moure tots els hingüistes
deIs Paisos Catalans i de fora
per fer un Congrés de lengua
catalana amb la finalitat ‘de
p.oder fer una gramática
després, va ésser capaç de fer
dialectologia i refutar la tesi de
Menéndez Pidal, tirant-li per
terra la seva teoria ¡ plantejant
un primer tractat de literatura
catalana».
Per altra banda, remarcá
també: «Témolta importáncia el
fet dhaver deixat les rondalles
mallorquines que realment,
segons rnolts especialiestes, és
la millorcol.lecciódecontesdel
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món.Teniaundominide la liengua i una expressivitat que real
ment són’úniques».
En un altre ordre de coses,
Ama Mohl, com a. directora
general de Política Lingüística
de la Generalitat, ¡ fent referén
cia a la situació lingüística de
Catalunya, manifesté: «Crec
que sha progressat força, peró
en aquest moment és com si hi
hagués una mena dempenta a
la catalanització. Hi havia uns
sectors on arribar-hi semblava
molt difícil ¡ shan obert portes.
Ens trobem amb jutges que fan
cursos de catalá, gent que tre
baila en una fábrica i que fan
cursos de catalá, etc... jo crec
que la gent se n’ha adonat que
aprendre catalá noéstandifícili
qui no el sap és perqué no vol.
No crec que es pugui dir amb la
tranquil.litat que ho afirma mol
ta gent, «jo no sé catalá perqué
no mel van ensenyara l’escola»,
com si noméssabéssim allóque
vam aprendre a l’escola. Peró
evidentment, avui dia els nens
estan estudiant encatalá ¡apre
nent aquesta Ilengua,¡la perso
na que no sápiga catalá dací a
cinc anys, seré un inculte.
Després no s’hi valdran les
excuses, perqué una persona
adulta, si s’ho planteja ara, amb
cinc anys pot arribar aaprendre
catalá.».

De nuevo, obras en la calle Ciutadans.
A partir de hoy, las calles Ciuda
danos y Calderers,quedarán cerra
das al tránsito rodado. Lacalle Ciu
dadanos para poder hacer diversas
obras en el alcantarillado cercano a
la Fontanad’Or, y la calle Calderers
para arreglar un hundimiento en la
calzada.
Los desvíos previsots, son los
siguientes:
—Calle Ciutadans: Por la Ram
bla de la Llibertat, en sentido des
cendente hasta la calle Balleste
ries.
—Calle Calderers: Por la subida
de Sant Félix,saliendo a la platafor
ma de Galligans por la calle Pujada
del Rei Martí, que cámbia su direc

ción actual.
Los vehículos que accedíana la
Catedral por la Pujada Rei Martí,
solamente podrán hacerlo por la
Rambla de la Llibertat.
El acceso a la Plaça Sant Josep
se mantendrá abierto desde lacalle
Ciutadans.
La calle PujadaSant Martí, sola
mente tendrá acceso desdela calle
Portal Nou, siendo la calle Portal
Nou de doble sentido de circula
ción, desde la callie de la Liebre
hasta la calle Nueva dei Teatre.
La duración prevista de las
obras, según nos comunica el
Ayuntamiento de Girona, será de
tres días.
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Diumenge, espectacle

Del Moviment
Riafles’
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La Comissió Municipal
Permanent en sessió cele
brada el dia 28 de febrer
de 1985, adopté l’acord
de convocar concurs per
a la contractació
en
régim laboral de dos
Auxiliars de Recaptació.
Les bases es poden
examinar a la Secretaria
General en hores d’ofici
na.
El terini de presentacié de les sol.licituds fina
litzará el dia 16 de març.
Salt, 1 de rnarç de
L’ALCALDE
1985.
•
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R.
Avui,alesvuitdelvesprea
la casa de cultura Tomás de
Lorenzana, tindrá lloc la projecció del film «La escopeta
nacional» de Lluís Berlanga.

-

•

•

•

-

Es tracta d’una divertida
comédia en el medi social i
polític del nostre ternps.
Així mateix; recordemque
l’exposició Mifas Art-85,
continua amb les portes
óbentes fins al proper dia 12
daquést mes. • • • -

•
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R.
El Moviment Rialles de Catalu
nya és una delegació dÓmnium
Cultural que vol oferir un servei al
país: el de promoure espectacles
per a nois ¡ noies en unatriple línia:
— Que siguin dequalitat estética
¡ pedagógica.
—
Que permetin la seva partidpació i creativitat
—. Que elsfacin sintonitzar amb
la cultura catalana.
Aquest servei es presta a través
de les activitats que organitzen els
grups Rialles de cada localitat.
EIsgrupsRiallesquees consti
tue,ixen a cada tocalitat són plena
ment autónoms: Fan lliurement el
seu calendan d’activitats, trien els
espectacles que volen programar i
decideixen la difusió i la presenta
ció que volen fer.
Els grups Rialles no treballen
¡solats. En formar part del movi
menttenen l’oportunitatdetrobar
se periódicament pera intercanviar
informacions ¡ expeniénciesi, així,
anar millorant la tascaen la triple
línia de servel que es proposa el
M.R.C.
EIs grus Rialles’ troben en el
M.R.C.:
—-Informació actuaiitzadades
pectacles.

lles, marionetes,...), que ofereixen
diversió als nois ¡ noles en els seus
moments de lleure ¡alhoraaconse
guir els objectius ja esmentats.Per
aixó el grup Rialles de Salt voldnia
que cada setmana, cada festa
assenyalada, els noisi noiesde Salt
poguessin dir: «Avum’agradaria
anar a veure... e i trobessin un
espectacle pensat per a elIs. Que
no tot sigui la televisió, que sobrin
de bat a bat a la vida.
La propéra activitat organitzada
per a Salt é una pel.Ifculatitulada:
El movirnent:Riálles
de Salt «El fantasma de Vavió,>,on ens
El griip-Rialles també s’ha estés. divertirem ambles fabulosesaven
a Salt ¡ proóuradonar, en la mesura tures del Sr. Tau; La’sessió será a
de les seves possibilitats, uns les dotze del matí del dia 10 de
espectacles (de teatre, música, març, a IAteneu Saltenc de Can
dansa, cinema, pallassos,circ, tite- Panxut.

—
Assessorament sobre cada
espectacle.
—
Un servei de contractació.
—
Material de propaganda.
—
Un lloc de trobada amb els
altres grups Rialles.
El treball de promoció, coordi
nació i organització que fa l’equip
coordinador del M.R.C.ésa cárrec
d’Ómnium Cultural; per tant, no
representa cap cost addicional a
les activi-tats que s’organitzen a
través seu.

AGUAS VILA-ROJA
COM UN ICADO
Se comunica alos usuariosdel barrio de Vila-roja que, por necesida

des del sérvicio,ya consecuenciade obras de infraestructura, eipró
xixno jueves, día 7 de marzo, quedará.suspendido el suministrode
agua, desde las 9 a las 16 horas...

