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L’Ajuntamentde Figueresvól acceleraréIprojecte

Partit de básquetamb cadirade
rodes

Proposta
deterrenys
perubica
inauguráció
deis
locais
de
comarcal
Mifasa Figuere’s rescorxador
y

••

•

-‘

J.M.°B.V. higa estatal.A lessisesfarálliu

•

Avui s’inauguraranels locals
que l’associacióMifas, dedica
da a lapromociódeis minusvá
Uds en la societat,disposa la
seva d&egacióa Figueres.
-

Ales quatredelatarda,alpa
velló polisportiu,está anunciat
un partitdebásquetencadirade
rodes,a cárrec.deMifas-Girona
i el Saragossa,campió i sots
campió, respectivament,de la

rament deIs trofeus, havent
confirmat la seva assisténcia,
entre altresautoritats,el presi
dent de la Diputació,Salvador
Carrera, i ‘alcalde figuerenc,
-Marié Lorca.

Tindrá un pressúpost
de 160 milions-de
pessetes
J. M.8 BERNILS y.
A la darrerareunióde la comis

A dosquars de set de latar
da s’anuncia i’acte inaugural
deis locais de la delegació,
situats al carrerd’Olot número
1 5.
-

Amb I’actuaciódéisCastellersde
Vilafranca
•

Concurs
defiors
silvestres
a Darnius
J. M. B. V. tota la comaráa.

Demá, a partirde lescinc de
la tarda, es procediráal lliura
ment de guardonsdel VII Con
curs de flors silvestresa Dar
•nius, organitzat per l’Ajunta
ment d’aquestavila altempor
danesa ¡ que ha esdevingut
queldom tradicionala nivelide

Les flors participants en
aquests concurs romandran
exposadesduranttota la jorna
da. Acabátl’actede lliurament
de guardons,presiditper ‘alcal
de de la vila, FrancescXavier
Rocalba,actuaranelscastellers
de Vilafrancaa la PlaçaMajor.

VILAFANT

sió informativade serveismunici
pals de l’Ajuntamentde Figueres,
I’enginyer,senyo Juanals,va pre
sentar un informe sobre testudi
realitzat delesofertesdelsterrenys
per ubicar-hll’escorxadorcomar
cal.
De moment,no shan fet púbU
ques aquestesofertes a l’espera
que l’esmentadacomissiófaci el
corresponentdictameni esproposi
al le de l’Ajuntamentla zonaque.
es consideri més favorable,tota
vegada que en l’actuálitatn’hi ha L’agost del 86 finalitza el termini donat perla Generalitat per adequar els
dues o tres que són molt interes
:
escorxadors
catalans.
sants, especialmentde del punt
el
termini
donat
per
la
Generalitat
fa a distánciesdel nucli urbá,¡ ha
de vista de comunicacions,ja que pertal queelsescorxadors
catalans quedat desestimat.
l’esmentat escorxador tíndrá
s’incorporin a les mesuressanitá
L’informe de l’enginyermunici
carácter comarcal.
imprescindiblesper entrar al paldóna, almenys,tresllocspossi
De moment,al costat del’Ajun ries
tarnent de Figueres,s’hitrobenuna Mercat Comú. Alguns municipis bIes quearas’haurandeproposara
—Castelló la resta de municipis adherits 1,
vintena de municipismésqueabo altempordanesos
d’Empúries,
per
exemple—
s’ho entre tots, decidir-hofinalment.
nen aquestainiciativa,lesgestions
L’altré punt de discussiósóns
de la qual van començaren ferm han fet pelseucompte,mentreque
aviat fará un any,arrand’entraren una vintena.jas’hanadherital pro els estatuts que haurande regir
comarcalde Figueresialguns l’escorxador.Lapropostainicialva
vigor lanovanormativadelaGene jecte
altres,
un copendegat,és possible trobar algunareticéncia1 actual
ralitat sobreescorxadors.
ment s’estanesmenanta fi de cer
De tota manera,elstrámits han que tambés’hi afegeixin.
car un text assumitper tothom.
tingut, fins ara,un retardconside Terrenys¡ estatuts
rable que s’esperaesmenarben
El pressupostde l’escorxador
La decisiófinalsobrelaubicació comarcalde l’Alt Empordáes creu
aviat, accelerant-homitjançantel
sistema d’urgénciaper tal que les d’aquest escorxádor comarcal que serád’uns160 milionsdepes
obres puguin començar passat podria fer-se aquestmes de juny. setes, inclosesles obresde cons
l’estiu com a més tard.
lnicialment, Figuerestenia previst trucció 1tots elsequipaments1ms
Cal recordarque el mesd’agost un solar a la zona de Vilatenim, tal.acions •necessáriesde tipus
de 1986 —ésa dir, d’aqui a poc perú, pelquesembla,noreuneixles industrial i sanitaripertald’ajustar
només mancaráun any—finalitza condicionsreglamentáries,
pelque se a la normativavigent.
•

•

-

A partir.de demá

Festadela bicicleta
al
vsitesprograrnad
a
Camp
-deis
EngiñyersEsfaran
J. M. B. y.

plex residencial.
L’itinerariprevistpassaráper
L’associacióde veYnsde la Vilafant, Avinyonet de Puig
urbanització del Camp deis ventós, Llera,Figueresi Camp
Enginyersde Vilafant ha orga- deis Enginyers.Amigcamíestá
nitzat la 1•aFestade labicicleta, previstauna paradapéresmor
que secelebraráavul,a partirde zar:Tambéesfará unsorteigde
les noudel matí,arnbsortidade diferentsobsequisencombina
tots els participants des del cióambelsnúmerosqueporten
camp de futbol d’aquestcom- eisbanderinsdetotselsinscrits.

rambulatori
deFigueres

Afecten deu especialitats
médiques
J.M.°.B.V. aquest nouserveide visitesprogra
Amb i’objectiu de donar ,una mades són les següents: cor ¡
millor qualitat d’assisténciaals pu Imó, «otorrino»,neuropsiquia
pacients de la seguretatSocial,a tria, ginecologia,aparelidigestiu,
partir de demádillunsesposaráen dermatologia,urologia,traumato
práctica al Centre d’Assisténcia logia, oftalmologia1cirurgiai estan
Primária «Alt Empordá»de Figue a cárrecdesetzeespecialistesdife
res la recepcióde pacients,per a rents —normalmentdos per cada
consultes d’especia-litat,mitjarl área—quetenenhoresdeconsulta
çant el procedimentde visitapro
gramada..
Aquest procedimentja ha estat
assajat en altres centres1parcial
ment desdel passatdia u d’abril,a
l’ambulatori figuerenc,amb resul
tats totairnentsatisfactoris.
.

.111
Concert
a muNtanya
a
SañtLloreflç
deSous
Es commemorael deséaniversaridel
Centre ExcursionistaEmpórdanés
J.M.a.B.V.

-

Avul, a partirde lessis de la
tarda, es fará al monestir de
Sant Llorençde Sous,situat al
terme municiial altemporda
nés d’Albanyá,malgrattrobar
se a fa serraladagarrotxinade
Bassegoda, el lii Concert a
muntanva.

rra, que interpretaranobresde
Couperin,Valensin,Beethoven,
C. Saint-Saénsi Manuelde Fa
ha.

L’acte está organitzat pel
grup d’art 1 treball del Centre
ExCursionista Empordanés i
compta amb la col.laboraació
de Joventuts Musicals de
La vetllada musical anirá a Figueres.Estracta de comme
cárrec d’AnnaMora,violonceL morar el deséaniversaride i’es
lista, i Joan Garrobé,a la quita- mentada entitat excursionista.
-

Sitios de Gerona, Los, 1985-06-02, p. 8.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

-

«El sistemaes basa, segonsha
explicat el directordelcentre,en el
fet queels pacientehan de sot.lici
tar préviamentdia 1hora de visita,
bé personalment,presentant-seal
servei d’admissióde l’ambulatori,o
bé telefónicament, trucant al
511308(2 línies)de 9 a 14 hores,
excepte dissabtesi diumenges.En
qualsevolcas, perópera les visites
inicials, cal que siguienenviats.pel
metge generalo altresespecialista,
mitjançant volant en el qual s’ex
pressi l’estat del pacienti el motiu
de la consulta».
Les especialitats incloses en

al llargde lajornada,habitualmen
te repartidesen horaris de matí 1
migdiao primerajora de la tarda,
tet que elsfa compatiblesambles
activitats laborals.
Pel que fa a la recepció de
pacients per medicina general,
pediatria, a dir,directáment,sense
cap tipus de programació.

Ahir,aCastéllód’Empúries

Cloeñda
delcursde
monitors
juveniis
•

J.M.B.V.

Ahir tinguélloc a Castehló
d’Empúriesl’actede clausuradel
curs de monitorsjuvenilsque, organitzatpelsserveissocialsdeIs
ajuntaments de Figueres,Roses,l’Escala1Casteliód’Empúries,
s’ha vingut desenvolupant
desdel mesde febrer¡ al llargde setze
dissabtes.
Al curshi hanassistit58 alumnesprocedentsdeIsesmentats
municipis i de Portbou,Cadaqués,la Jonquera,Llançá¡ Vilafant.
A h’actedecloendahiassistirenrepresentatsdetots eisajun
taments delacomarca,eldirectori coordinadordeI’EscolaTraç—a
qui esva encarregarla realitzaciódel curs—i un representant
de la
Direcció GeneraldeJoventutde laGeneralitat.

