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Ahir al vespre es reuní la co
missió de govern de l’Ajunta
rent de Girona en la sevaprime
ra trobada després de ¡‘interval
de les vacances.

REDACCIÓ
Demá, a les vuit de la tar
da,tindrá llocal centre parro
quial Can Panxut de Salt la
presentació del Col.lectiu
Nacionalista saltenc, A l’acte
intervindran Salvador Bal
cells, del Moviment de
Defensa de la Terra; Jordi
Sánchez, de la Crida ala Soli
daritat;Jordi Vera, de la Uni
tat Nacionalista de la Catalu
nya Nord; i Jaume Sitjá, del
Col.lectiu Nacionalista de la
Baixa Garrotxa. Més tard hi
haurá un col.loqui entre els
oradors i els convidats i
assistents a l’acte, tot aixó
regat amb unes ampolles de
bon cava.
Membres del Col.lectiu
Nacionalista de Salt ens han
fet arribar la seva denúncia
pels fets ocorreguts dimecres passat, quan alguns
nacionalistes pertanyents al
seu col.lectiu ¡ al Moviment
de Defensa de la Terra foren
traslladats a la comissaria ¡
retinguts allí durant dues
hores. Segons manifesten
els independentistes sal
tencs, aquests nois estaven
enganxant cartells que feien
referéncia a la Diada de l’On
ze de Setembre 1a la presen
tació del Col.lectiu Naciona
lista de Salt. «Malgrat les
explicacionsque varendonar
aclarint que els dos actes
estaven perfectament auto
ritzats, foren condults a
comissaria on se’s va requi
sar tot el materia!de propa
ganda que pórtaveni, a més,
s’escorcollá el cotxe d’un
d’ells». Ens informen.
Els nacionalistes de Salt
acaben dient que «feis com
aquest ensratifiquenque l’o
cupació als Paises Catalans
persisteix ¡ que la repressió
contra l’independentismeva
en augment Esperemque el
poble catalá sápiga mostrar
el seu rebuig a aquestes
accions, que considerem¡1.legais i arbitráries,i participi
en els actesque elsque varen
ser retingutsanunciaven».

En la reunió, a mésde les rati
ficacions deIs diversos decrets
d’Alcaldia del passat mes d’a
gost, s’aprová la concessió a
l’associació MIFAS de I’aparca
ment del costat de la nova esta
ció d’autobusos.

A la fotografia, eis guanyadors d’un deis concursos obsequi-sorpreSa.
Amb una manca evident de
Amb unaescassaparticipaciódeturistes,tinguéIIocahira
Girona la celebració del Dia del turista, organitzadaper turistes, a quarts de sis de la tarda
l’Ajuntament de la ciutat i I’Associaciód’hostaleria,en es varen cloure les activitats amb
audició desardanesa cárrecde
col.Iaboració amb el Patronat de turisme i l’Associacióuna
la cobla Catalunya 2000.
professionald’informadorsturístics.
M. JOSEP BOUIS
Foto DAVID QUINTANA
Les activitats programades es
varen anar desenvolupant al llarg
de tot el dia sense entrebancs 1els
voltants d’Hotelinform, a la Deve
Sa, es varen veure durant tota lajor
nada amb molta animació de gent,
tant turistes com gentdel país.
Unes llargues taules plenes de
productes típics de les nostres
comarques oferien als visitants la
possibilitat de conéixer ¡ tastar els
menjars ¡ els vms i caves de la nos
tra terra. L’exposició d’artesariia ¡
les visites als diferents museus
varen donar la nota cultural ¡ serio
sa a la diada.
L’acte més popular fou I’obse
qui-sorpresa. A les dotze del migdia,
els primers turistes que fotografia
ren la Catedral, que foren fotogra
fiats a la vegada per membres de
l’equip organitzador del Dia del
turista i guanyaren,per aquest soIs
fet, un obsequl de l’Ajuntament
gironí consistent en una col.lecció
de fotografies de Girona, un llibr
sobre l’exposició de Carlemany ¡
algunes guies de Girona. Els gua
nyadors foren el matrimoni italiá
Domdoli Gracia, que marxaven ahir
mateix depressa 1corrents, cap al
seu país i que acolliren, de molt bon

Ajuntamentde

Durant tota la jornada dedicada
al turisme, es varen poder veure
pels voltants del local d’Hotelin
form membres de l’Associació
d’hostaleria de Girona, així com el
regidor de turisme de l’Ajunta
ment, Xavier Gassiot,i cal destacar
també una visita del director gene
ral, recentment nomenat, de la ms
titució firal gironina, Alexandre
Jean Mairet.
És de suposarque, a la vista deis
resultats daquesta diada, amb l’e
vident mancança de turistes, tant
lAjuntament com els hotelersgiro
nins preguin les mesures necessá
ries de cares a l’any vinent, una de
les quals mesures podria ser la ce
lebració del Dia del turista en unes
altres dates.

El Consistori
saltenctambé
es
reuneix
en
comissió
R.
El Consistori de Salt reuní
ahir la seva comissió de govern ¡
també hoféudesprésd’unlapse
de vacances.
Un deIs acords mésrémarca
blesde la reunió fou laprovació
del pressupost per a les obres
durbanització del carrer Agustí
Cabruja. A més, es renovaren
per una mitjana de dos mesos
els contractes de personal
municipal, s’atorgaren diverses
llicéncies dobres i certifica
cions i, finalment, sinformé
favorablement sobre algunes
obertures d’establiments.

Girona
La gran majoria de visitants als taulelis de la Devesa fou gent del país.

RECAPTACIÓMUNICIPAL

UGTesretira
dela
convocatória
de
l’l 1 deSetembre
R.

ANUNCI
El proper dia 30 de setembre finaiitza el termini de.
pagament deis impostas municipais. Per tal d’evitar
molésties. s’aconsella no demorar el pagament fins ais
darrers dies, o bé efectuar la domidiiació bancária deis
seus impostos abans del dia 15.
Recordi
que aquest
any la CONTRIBUCIÓ
TERRITORIAL URBANA i la LLICNCIA FISCAL s’hauran
de pagar a la RECAPTACIÓMUNICIPAL, Piaça dei Vi n.° 1.
L’horari de caixa durant el mes de setembre será de
les 9 dei matí a les 7 de la tarda, sense interrupció.

Avuis’acaha
I’Escola
d’Estiu
de Girona
.

Avui esclou a Girona laXIli Escolad’Estiuque,clurantduessetma
nes, ha desenvolupat la sevatasca pedagógica per als mestres de les co
marques.
Al matítindrá lloc a i’lnstitut Santiago Sobrequés la cloenda acadé
mica amb la intervenció de Iesdiferents autoritats institucionals gironines.

A la tarda se celebrará la cloenda festiva i «marxosa»,també a ‘1nsti
tut Santiago Sobrequés i amb l’actuació del grup de teatre «Eltalleret de
L’ALCALDESalt».

Girona, 3 de setembre de 1985
•

grat i una mica sorpresos,la inicia
tiva.
A les cinc de la tarda, l’altre
obsequi-sorpresa programat fou
per als turistes que en aquell
moment es trobessin fotografiant
les cases del riu Onyar. Els.afortu
nats foren un matrimoni alemany,
amb un amic i que, d’entrada, no
varen comprendre el sentit de l’ac
te ¡ volien marxar. «Hem hagut
d’anar-los a buscar»,manifestava
divertida lmma Fuyá, responsable
del bon funcionament de la cele
bració. Un cop aclarit el malentés,
els turistes alemanys acceptaren
molt contents els obsequis de l’As
sociació d’hostaleria consistents
en un sopar per ahir mateix al ves
pre i una estada d’una nit al BelI
Mira II.

També cal remarcar l’apro
yació de la cessió al Servei
gironí de pedagogia social,
SERGI, d’uns locals a l’edifici
Cent Llars del carrerde la RutIla.
Com a contrapartida, l’esmen
tada associació SERGI haurá
d’abandonar els locals que ocu
pa actualment davant l’església
de Sant Joep. Laseu actual del
SERGI podrá, finalment, ser
enderrocada per a procedir a
l’ordenació definitiva de la plaça
deIs PaísosCatalans,1,a més, el
Servei gironí de pedagogia
social comptará amb els espe
rats i necessaris locals nous,
que ti permetran de desenvolu
par molt més cómodament i efi
caç la sevatasca social,ja que el
pis que ara ocupaven ja shavia
quedat petit per allotjar-hi les
diverses activitats ¡ grups que
les desenvolupen.
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Fonts de la central sindical
Unió GeneraldeTreballadorsde
Girona informaren ahir de la
seva retirada de la convocatória
unitária per a la Diada Nacional
de l’Onze de Setembre.
«Els canvisde criterisd’algu
nos forces polítiques arreu de
Catalunya, amb eslógans polé
mies, han fet que la UGT es
retirés de la convocatária a
nivetl de tot Catalunya i, per
tant, també ens retiremels uge
tistes gironins».

