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Poca incidència
de la vaga a
l'hospital de
Girona
GIRONA.— La convocatòria
de vaga en protesta per la reconversió sanitària va tenir
ahir molt poca incidència a
l'Hospital de Girona i, segons
van confirmar f o n t s de la gerència, no va alterar el funcionament de cap dels serveis
mèdics. Una cinquantena de
treballadors varen protagonitzar una assemblea al matí.

Conferència
mèdica sobre el
càncer prostàtic
G I R O N A . - A m b el títol de
«Diagnòstic precoç del càncer prostàtic i el seu tractament actual», J . Gironella i
Coll, uròleg de la clínica Girona, donarà una conferència
avui divendres, a dos quarts
de nou del vespre, a la seu del
col·legi oficial de metges de
Girona.

Aprovades les
obres del carrer
Caldes de
Montbui
GIRONA.— La comissió de
govern va aprovar ahir l'execució de les obres de condicionament i millora del paviment del carrer Marquès de
Caldes de M o n t b u i , amb un
pressupost de 9 0 0 . 0 0 0 pessetes. Aquest pressupost cobrirà només les despeses del
material que s'utilitzarà, ja
que l'obra anirà a càrrec de la
brigada municipal.
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Primer pla del ple
La sessió se celebrà a la nova Casa de la Vila

Préstec de 36 milions per pagar
el pavelló i el nou ajuntament
SALT (De la nostra Redacció).— L'Ajuntament de Salt
ha contractat un préstec de 3 6 . 1 6 7 . 0 0 0 pessetes per
acabar de pagar, entre altres coses, les despeses corresponents als annexos d'obres del pavelló polisportiu i
de la nova casa de la vila. Per altra banda, sol·licità la
subvenció de tres programes de caire social i altres set
projectes d'obres públiques, a través del conveni INEMCoVporacions Locals.
El Ple es va celebrar a l'entrada de la segona planta de la nova
Casa de la Vila ja que l'actual sala de sessions ha quedat al mig
de la seu de la policia municipal.
Tots els regidors van estar
d'acord en la contractació d'un
préstec de 3 6 . 1 6 7 . 0 0 0 pessetes amb el Banco de Crédito Local de Espana a tornar amb 1 0
anys i amb un interès del
1 2 ' 1 5 % , que ha de servir, bàsicament, per acabar de pagar el
nou ajuntament i el pavelló polisportiu. El crèdit servirà, també,
per finançar en part les obres de
pavimentació del camí del Sitjar,
les obres del Mas M o t a , la compra d'un solar, el pagament
d'una part de la finca de Can
Panxut, i per fer els darrers pagaments d'un camió, la centraleta
telefònica, la nova moto de la
policia municipal i equip d'informàtica.
Per un altre costat, la demanda d'inclusió de programes socials i obres públiques en el con-

Sintonitzi cada dia d ' l 1 a 1 2 ,
a RÀDIO GIRONA, i el
dissabte, de 2/4 d ' l a 2/4 de 2

veni INEM-Corporacions Locals,
va ser la nota gairebé constant
de la sessió. Així, se sol·licità
que r i N E M , a través d'aquest
conveni, subvencioni el taller de
fusteria per a nois de 1 4 a 18
anys amb problemes socials, el
programa de recollida de dades
per tal de conèixer els dèficits i
necessitats dels 2 . 5 0 0 jubilats
de Salt i dels pensionistes de
més de 5 5 anys i el programa
d'aplicació de l'estudi psicosocial de la població infantil i juvenil de la vila.
També se sol·licitaren subvencions a l'organisme estatal per a

De manera provisional, es va haver d'habilitar l'entrada a la segona planta del
nou ajuntament per celebrar la sessió. Foto: Rafel Bosch
obres públiques puntuals que,
segons manifestà el mateix t i nent d'alcalde d'Obres Públiques, Josep Vicenç Alhambres,
hauran
d'acabar
de
ser
finançades pel mateix ajuntament en cas que sigui acceptada
per l'INEM la sol·licitud. Obres
com la construcció d'una vorera

i desguàs al carrer Major, entre
Isaac Albéniz i Salvat Papasseit;
la pavimentació d'una zona al
voltant de la piscina municipal i
la reforma del parterre del Passeig Marquès de Camps, davant
del garatge Sport, amb la finalit a t que no hi aparquin els cotxes.

Corominas no respon a Isabel Casal
La interpel·lació que, en la
darrera sessió ordinària, va
fer la regidora convergent
Maria Isabel Casal respecte a
l'actuació de la Policia Municipal no va ser contestada en
el Ple d'ahir. El tinent d'alcalde de Govern Local i Participació, Xavier Corominas, llegí un informe curtíssim en el
qual exposava que no donava
cap resposta per no haver re-

but, d'aleshores ençà, cap
escrit de la regidora exposant
la seva crítica amb noms i
fets concrets. Corominas lamentà, però, que s'hagués
utilitzat el Ple per fer les crítiques, «ja que hi ha una bona
relació entre els regidors», i
exposà que considerava qüe
la Comissió Informativa de
Govern Locai era el marc adequat per fer-les. Per la seva

banda, l'alcalde Salvador Sunyer indicà que havia tramès
una carta a tots els membres
de la policia local demanant
que «s'esmercin en el bon
tracte a tots els ciutadans».
Ni Maria Isabel Casal ni cap
altre regidor no van intervenir
després de les paraules de
Xavier Corominas i Salvador
Sunyer.
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On és la immortalitat?

Retalli a q u e s t
c o t x e i porti'l a
J O R D I GELI
Pot tenir premi!!

irona acapara títols, distincions i públics reconeixements a

Gcèlebres proeses. Entre tantes recognicions, n'hi ha una de
profunda i transcendent: ser Immortal. Aquesta grandiosa inves-

Vives

prepara els seus concursos entre col·legis amb la sèrie escolar
Deifín i els obsequia amb tots
els productes de la televisiva
Memole.
EL NOSTRE PROGRAMA
CADA DISSABTE EN
DIRECTE, DEDICAT ALS
NENS DES DEL MÀGIC
PARK DE PLATJA D'ARO
A M B IMPORTANTS
CONCURSOS

VASIP

DISSABTES,
ESPECTACLE
INFANTIL

Empresa líder de seguretat
C/ Sant Antoni, n ° 5, 1r.de Blanes.
Tel. 3 3 4 6 7 5 , ofereix els seus serveis als empresaris de Girona.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

UDS smos
DIARI DE GIRONA

PUNT
DIARI

DIRIGIT I REALITZAT PER
GABY FERNANDEZ
A M B L O C U C I O N S DE S O N I A F . M .
Sintonitzi'ns!! En el nostre programa pot passar...
Qualsevol cosa!

Punt, El, 1986-03-21, p. 8.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Les peces de formigó de la plaça de
Catalunya ja han estat substituïdes.
Foto: Rafel Bosch

Canvi estètic en
les obres de la
plaça de Catalunya
GIRONA.— Les peces de formigó -—d'uns trenta centímetres
d'alçada— que configuren el sardinell que delimita l'aparcament
de MIFAS a la plaça de Catalunya ja han estat substituïdes per
una doble filera de peces, molt
més baixes i menys antiestètiques que Is anteriors. Segons informa el tinent d'alcalde de Planificació i Ordenació de la Ciutat, Joan Maria Gelada, ha estat
la mateixa empresa que fa les
obres que s'ha fet càrrec de les
despeses de substitució.

tidura ultrapassa, en categoria, allò de Fidelíssima, Molt Noble i
Molt Lleial, que no deixen de ser meres actituds fins i t o t discutibles. Ara, ser immortal ja és una altra cosa. Ser immortal implica
disposar d'una qualitat eternitzant que convindria no malbaratar,
i ho dic amb tots els respectes per una determinada marca de gasosa. Ser immortal significa no morir mai, encara que el govern
hagi guanyat el referèndum i un dia qualsevol els russos ens fregeixin a cop de coet atòmic. A m b la premissa d'Immortal, Girona
no necessita desnuclearitzar-se, ni fer cadenes humanes, ni manifestar públicament cap repulsa antimilitarista. Girona s'equipara a Déu tenint aquesta facultat extraordinària, i els gironins hauríem d'assumir-la plenament i fer-la valdré. La gent de Barcelona,
que sempre ens ha tingut una enveja visceral, encara augmentaria el pecat si sabés que sabem que som immortals, i potser alguna capçalera de diari important diria coses així: «En su brutal y
provinciano orgullo, los gerundenses se niegan a morir», o bé
«Después de guerras perdidas, trégicas inundaciones y corridas
de toros sin picadores, Gerona se cree eterna». Seria el preu fàcil
i de molt bon pagar a una patent de cors deliciosa i única; seria
donar als xaves el justificat i natural dret a la rebequeria impotent, i no m'estranyaria que algun barceloní que gosés passar pel
pont de les Peixateries i mirés el riu, aquest li reflectís una cara de
carpa. De moment, els gavians argentats que abans ens visitaven durant els mesos d'hiverns, ara els tenim t o t l'any, embellint
amb el seu vol l'atmosfera quotidiana del nostre paisatge urbà.
Alguna cosa hi deuen haver trobat aquests animals per fundar
una colònia i deixar de ser aus de passada. L'extremada sensibilitat de les gavines els ha permès detectar el misteri i
aprofitar-se'n, mentre nosaltres, embolicats, teledirigits, manipulats i amb un immens sac de problemes a la carcanada, naixem,
creixem, ens reproduïm i morim a Girona sense saber que som
immortals.

