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Conferència
sobre el factor
humà en
l'hostaleria, pel
professor Kibedi
GIRONA.— Dijous vinent, dia
1 7, el professor George Kibedi farà una conferència sobre
el factor hunnà a l'hostaleria,
a la. sala d'actes de l'Escola
de Turisme de Girona, ubicada a la Casa de Cultura Tomàs de Lorenzana. La lliçó
magistral, que començarà a
dos quarts de dotze del'matí,
va dirigida al claustre de professors de l'Escola, als alumnes i a t o t s els professionals
que estiguin interessats per
aquest tema. El conferenciant, professor George Kibedi, és economista, llicenciat
per les universitats de Budapest, Ginebra i Bruges, director d'estudis del programa
«Master of Bussines A d m i nistration» de la Universitat
de Northiand, professor del
Canadian Hospitality Institute.

Exàmens de
francès comercial
de la Cambra
francesa
GIRONA.— La Cambra de
Comerç de Girona té cura de
rebre i canalitzar les inscripcions dels gironins que es volen presentar al reconegut i
acreditat examen de francès
comercial per a la vida professional que convoca |a Cambra de Comerç i Indústria
F r a n c é s ,a a B a r c e l o n a .
Aquest examen tindrà lloc a
Barcelona el dia 2 4 de maig,
de 9 a 2 del matí. Els gironins
que s'hi vulguin presentar poden adreçar-se a la Cambra
de Comerç de Girona, on rebran informació detallada sobre les característiques de ia
prova.
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El ministre
Majó
inaugurarà
Cosmo-86
G I R O N A . - El ministre d'indústria Joan Majó inaugurarà
el dia vint-i-dos la fira Cosmc - 8 6 a l'aeroport Girona
Costa Brava. Està previst
també que el dia vint-i-tres visiti la fira l'ambaixador d'Israel Samuel Haddas i l'endemà el ministre de defensa
Narcís Serra. Per la seva banda l'empresa Grup Augusta
ha anunciat ja la presència de
quatre models diferents a
l ' e x p o s i c i ó de C o s m o :
l ' A - 1 0 9 sanitari, l'AB-206
amb equip dé TV, l'avió SIAISF-260 «canguro» de transport i de les Turbines Allison
per a helicòpters.
La matinada de dissabte a diumenge la plaça de Catalunya oferia un aspecte insòlit. Havien col.locat un llantió damunt de cada una de les boles de formigó. Foto: Rafel Bosch

La matinada del dissabte al diumenge

ILluminen amb Uantions
la plaça de Catalunya
GIRONA (De la nostra Redacció).— La matinada de dissabte
a diumenge uns desconeguts
col.locaren un llantió al damunt
de cada una de les boles de formigó instal·lades a la vedruna
que delimita el nou aparcament
dé la,plaça de Catalunya. Per a
Joan Maria Gelada, tinent d'alcàlde de Planificació i Ordenació
de la Ciutat, aquest f e t és un signe que a Girona hi ha «gent amb
sentit de l'humor».
:Des de les dotze de la nit de
dissabte fins a la una de la matinada de diumenge, la plaça de
Catalunya va oferir un aspecte
realment insòlit. Va aparèixer

QUATRE CANTONS
Pere Madrenys

Un Pla massa barat
an mal redactat estava el Pla General de Girona que l'ajuntament s'hagi vist obligat a embeinar-se'l i tornar-lo a posar a
informació pública? Doncs, pel que ha dit l'alcalde, sembla que
sí, que no hi ha hagut més remei que fer marxa enrera per tal de
corregir els greus defectes formals i els seus plantejaments econòmics. Però, c o m s'explica que l'equip redactor hagi pogut elaborar un Pla tan mal girbat? Doncs, segons I'B entès en aquesta
matèria, l'explicació és ben senzilla: ha mancat pressupost.
És a dir, s'ha v o l g u t redactar un Pla General amb la mínima
despesa, uns cinc milions de pessetes, quan segons l'entès
n'haurien calgut de deu a quinze. 1 així els estalvis s'han menjat
les estovalles. Sense oblidar, també, que els plantejaments polítics poden haver destarotat en algun moment el treball dels tècnics, o a l'inrevés.
El resultat, doncs, ha estat que ara cal repetir la lliçó, almenys en bona part. Si això ha de servir perquè Girona tingui el
Pla General que necesita i no un «Pla propi d'una ciutat del Tercer
M ó n » , com deia l'entès que era el d'abans, en bona hora tornem
t o t s a estudiar mapes, papers i plànols.
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Els manaies,a Albi
Els que varen veure desfilar els manaies gironines per la ciut a t d ' A l b i , a l'altra banda dels Pirineus, diuen que varen causar
sensació. I és fàcil de creure perquè realment fan goig aquest
centenar de «soldats», guarnits amb faldilles de coloraines i lluint
cuirasses de pell i llautó.
Esperem que l'anada a la França hagi servit als més repatànis
per aprendre una mica de la «politesse» i el «savoir faire» del que
diuen que són mestres els habitants d'aquell país. 1 que l'any v i nent es deixin retrapar per davant, per darrera i pels costats, tant
si van en autobús c o m si van a peu.
Que això d'agredir els fotògrafs de premsa no està gens bé,
ni a Girona, ni a Andorra, ni enlloc. D'acord, senyors manaies,
que torneu t r i o m f a n t s de la França?
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il·luminada per gran quantitat de
Uantions curosament col·locats
damunt les boles de formigó que
han de servir, segons indicava
Joan Maria Gelada, «perquè els
cotxes no travessin d'un costat
a l'altre» quan comenci a funcionar el nou aparcament. El tinent
d'alcalde no dóna gaire importància al fet: «Demostra que hi
ha persones amb sentit de l'humor». Explicava, per altra banda, per què s'han posat les esferes de formigó: «Són per evitar
que els cotxes alts passin d'un
costat a l'altre». El responsable
de l'urbanisme a Girona considera que la instal·lació d'aquesta
mena d'impediments per als ve-

hicles «és una solució inevitable i
indiscutible, que, a més a més,
s'està aplicant a moltes ciutats
d'arreu d'Europa». Malgrat t o t .
Gelada insisteix en la provisionalitat de l'aparcament de la plaça
de Catalunya. La insòlita il·luminació de la plaça va ser molt efímera. No durà gaire més d'una
hora.
Els Uantions, més propis
d'altres indrets, van ser retirats
pels mateixos que els havien posat i el fet no passà de ser una
anècdota més. Sigui com sigui,
el nou aparcament començarà a
ser explotat per MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) aquesta
mateixa setmana.

Sala de lectura
polivalent i
oberta a l'escola
d'adults de Salt
SALT.— L'escola d'adults de
Salt posa a disposició de tots
els saltencs, i especialment
als estudiants i estudiosos a
partir del cicle superior de
l'E.G.B., la sala de lectura
inaugurada a finals de l'any
passat, ubicada al centre cívic La Cooperativa, al veïnat.
És un espai de l'escola
d'adults que, amb la col·laboració de l'Ajuntament es destinarà a la consulta i estudi
del fons bibliogràfic i documental existent, especialitzat
en els temes d'educació permanent, drets humans i cooperativisme a Salt. Hi funcionarà un servei de préstec
amb condicions especials per
a centres educatius i entitats.
La sala de lectura està acondicionada per portar-hi a terme exposicions, mostres,
conferències, i altres actes
públics.

Arrossada al Migdia.—
Prop de 6 0 0 persones van prendre part diumenge en una festa
popular per a pares, mestres i
alumnes de l'Escola pública Migdia de Girona. Durant t o t el matí
hi va haver partits de f u t b o l , bàsquet, handbol... amb participació de petits i grans d'ambdós
sexes. Les cuineres de l'escola
van preparar l'arròs que es va fer
en dues grans cassoles al mateix
pati. Després de dinar es van
passar diapositives i vídeos dels
actes celebrats en l'escola els
darrers mesos. La jornada, organitzada per l'Associació de Parers, va ser un èxit total gràcies a
laicol.laboració de t o t h o m . Foto:
Pep Collen

Excursió del GEiEG.—
Uhes dues-centes persones van
participar, abans d'ahir, en la VI
excursió pels voltants de Girona,
organitzada pel Grup Excursionista i Esportiu Gironí. Tal com
estava previst, després de voltar
Girona per Sant Daniel, la Font
d'en Fita, Vila-roja i la Creueta,
es va fer l'estassada als terrenys
que té el Grup a Palau-sacosta.
Al mateix lloc va haver-hi una
arrossada per a t o t h o m i, mentre
s'esperava que es fes, s'organitzaren t o t a mena de jocs per a la
mainada. Foto: F. Terrades

