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DIARI

Actes culturals i esportius durant tot ei dia

La Rambla i el
carrer de
TArgenteria
tindran Papa
Noél i patge
GIRONA.— L'Associació de
Veïns de la Rambla I l'Argenteria han llogat el seu Papa
Noèl per rebre, aquestes festes, els ciutadans que es passegin per aquests carrers. El
Papa Noèl està disposat a felicitar el Nadal a tothom i a re-'
partir per postres sacs de caramels. A més, l'associació
farà venir també el patge dels
Tres Reis, el senyor Argemí,
que s'encarregarà de recollir
totes les cartes que els nens i
les nenes li donin des del dia
vint-i-set de desembre fins al
cinc de gener.

Recollida de
sang al col·legi
Migdia
GIRONA.— La Germandat de
Donadors de Sang de la Seguretat Social de Girona ha
convocat per a dilluns que ve
una jornada de recollida de
sang. La sang es podrà donar
al col.legi Migdia,

Càritas demana
sobrietat per les
festes de Nadal
GIRONA.— «No t'enganyis.
Tu saps que hi ha pobresa»
és el lema del cartell que Càritas ha publicat aquest Nadal.
Càritas Diocesana reclania
una celebració conscient i
digna de les festes nadalenques i apunta que actualment
la pobresa és també un greu
problema a la CEE.

MIFAS celebra el Nadal ampliant
el taller per a minusvàlids
GIRONA (De la nostra Redacció).— Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS) inaugurà ahir l'ampliació del taller de
confecció TADIFI on, des de fa aproximadament un
any, treballen tretze minusvàlids físics. La inauguració

va ser l'acte central de la festa que cada any celebren
ets socis de MIFAS per Nadal, amb activitats esportives
i culturals que van des d'exposicions a competicions de
tennis de taula o billar.

MIFAS celebrà ahir la festa que
cada any. organitza per als seus
associats pels voltants de Nadal.
Els actes ja començaren al matí,
amb una exposició dels treballs
manuals, fotografies, pintures i
dibuixos que els minusvàlids han
anat realitzant al llarg de l'any.
De la mateixa manera, durant el
matí va haver-hi competicions
de tennis de taula, escacs i billar.
A la tarda, Xavier Soy, delegat
territorial de la Generalitat, va
presidir el lliurament de premis
de les competicions matinals i,
posteriorment, s'inaugurà l'ampliació del taller de Confecció
TADIFI, situat al carrer Empúries.
Aquest taller de confecció per
a minusvàlids ha estat declarat
recentment —segons informava
un portaveu de MIFAS— centre
especial d'educació, la qual cosa
permet que els que hi treballen
ho puguin fer amb iiontracte laboral i Seguretat Social. «Aquesta ampliació l'hem pogut fer grà- •
cies a una subvenció de la Caixa
de Barcelona, ja que, a més del
local, es necessita maquinària de
tecnologia avançada», explicava
un portaveu de Minusvàlids Físics Associats. «Des de fa aproximadament un any hi treballen
tretze persones —afegia— i ara
ja estem pensat en una propera
ampliació del taller».

MIFAS'acaba d'inaugurar l'ampliació i ja està pensant en una altra. Foto: Jofre

Des de MIFAS es valora molt
positivament que el taller hagi
assolit la declaració de centre es
pecial d'educació: «És molt important que els disminuïts físics

siguin acceptats en el món del
treball I per això mateix ho és
també que l'Administració s'encarregui de fer complir la llei de
reserva de places laborals per a

minusvàlids I que faciliti igualment als empresaris que se'ns
contracti sense tanta burocràcia».

Seguda pacífica davant
el Govern Civil.— La mani

Carrer de la Forca, 9
Girona
Per aquestes festes i amb motiu de la
nostra inauguració, tenim regals per a
tothom.

festació il.legal convocada anit
pels Comitès de Solidaritat amb
els Pariotes Catalans en «homenatge a Mikel Zabaltza i Quim
Sànchez» va acabar sense incidents. Efectius de la Policia Nacional varen acordonar l'edifici
oficial i varen impedir que els
manifestats tallessin el trànsit de
la Gran Via. L'acte va acabar
amb una seguda pacífica. Foto:
Castro

Segons la compra. Despengin un detall
del n o s t r e arbre de Nadal

Àlvarez

EDICTE
Per Decret d'aquesta Alcaidia-Presidència de data 11 de Desembre del
present, fou disposat l'Inici d'expedient per a la declaració de caducitat de la
concessió de la sepultura que a continuació s'expressa:
Departament
«Dreta Capella»

N" ntoxol
83-2n.

Titular
Dolors de Puig i de Batlle

Nom I cognoms ultima persona Inhumada
Miquel Batlle

Data inhumació
15.11.1871

L'eupedient està exposat al públic a l'Oficina del Negociat de Cementiris
d'aquest Ajuntament, per tal que les persones interessades al·leguin i presentin
en el referit Negociat, els documents i justificacions que estimin pertinents en
defensa de llurs interessos, en el termini de 30 dies hàbils a partir del següent al
de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i en compliment d'allò que disposa l'article 34.2 del Reglament dels Cementiris municipals de Girona.
Transcorregut el termini assenyalat sense haver-se realitzat cap gestió per
part interessada, serà dispoeada la declaració de caducitat d'acord amb el que
prescriu l'esmentat Reglament, i revertirà a favor de l'Ajuntament el dret funerari.
Girona 11 de desembre de 1985
L'ALCALDE ACCTAL.
Ajuntament

Girona

Punt, El, 1985-12-22, p. 12.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Solís,

contra

r O T A N . — , t l periodista Antonio Àlvarez Solís pronuncià divendres a Figueres una.conferència sobre COTAN i la CEE.
L'acte s'emmarcà dins del cicle
de conferències que CC.OO. de
l'Alt Empordà ha organitzat per
abonar la seva campanya contra
l'Organització atlàntica. La conferència es féu a l'antic sindicat
AISS i serví, també, perquè Solís
advertís de les repercussions de
la integració a l'Europa Comunitària. Foto: M.R.

PERRUQUERA FINA. de l'avinguda Sant Francesc i C/ Nou, us desitja unes bones festes de Nadal
i pròsper any 1986. Al mateix temps us assabentem
que a partir del Ir. de gener serà regentada per
PERRUQUERtA'ííÈÒ^, on tindrà cura dels millors
serveis ja existents al C/ La Salle, 6.

O M N I U M CULTURAL
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE LA
CULTURA CATALANA
Del·gació da l'Alt Empordà:
Rda. Rector Arolas,4. Figueres
Dalagaeió da la GarrotNa:
Pça M o f a . l , ler, Olot
Dalagació dal Gironàs:
Ciutadans, 1 5 pral. 2 * , Girona

