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Ja es paga per
aparcar a la
plaça de
Catalunya
GIRONA.A h i r es v a
començar a pagar per aparcar
a la plaça de Catalunya. Mlnusvàlids Físics Associats
(MIFAS) ja ha començat a fer
efectiva l'explotació del pàrquing, després de la concessió feta per l'Ajuntament de
Girona. Tenen cura de l'aparcament cinc minusvàlids i els
preus per estacionar són els
següents: la primera hora, de
franc; 7 0 pessetes la segona
hora; 1 0 5 la tercera; 1 4 0
pessetes de 4 a 12 hores i
2 3 0 pessetes les 2 4 hores.
Els residents al voltant de la
, plaça tindran un preu especial. L'explotació de l'aparcament ha estat concedida provisionalment.

Sessions
informatives
sobre els
funcionaris a la
CEE
G I R O N A . - L'Escola d ' A d m i nistració Pública del Departament de Governació de la Generalitat ha organitzat a Girona unes sessions informatives sobre el funcionarat de la
Comunitat Econòmica Europea i el seu procés de selecció que se celebraran els dies
2 1 , 2 2 i 2 3 d'aquest mes, a
la seu del Col.legi Oficial de
Perits i Enginyers Tècnics.
Les sessions tindran lloc de 4
a 8 de la tarda, llevat del dia
2 2 , que començaran a les 2
de la tarda i acabaran a les 8.
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Concurs organitzat per l'Ajuntament

Els joves de Sarrià diran
com ha de ser el seu local
Els joves sarrianencs marcaran les
pautes de funcionament del Casal de la
Joventut, situat ais números 2 i 4 del carrer de la Rasa, a través d'un concurs
d'idees convocat per l'Ajuntament. Des
SARRIÀ DE TER (De la nostra
Redacció).— L'ajuntament de
Sarrià de Ter ha organitzat un
concurs sobre el condicionament i el funcionament del local
dels joves del poble, cedit al consistori, ara fa un any, per l'Instit u t Català de Serveis a la Joventut. En el concurs hi podrà participar tot jove resident a Sarrià
d'edat compresa entre els 14 i
els 2 5 anys, perquè «siguin els
mateixos joVes que marquin les
pautes í donin Idees que creguin
convenients per adequar-lo».
Segons el concurs, els treballs
s'hauran de presentar a les oficines municipals abans del 3 1 de
maig, dividits en dues parts:
condicionament del local i f u n cionament. En la primera part
s'haurà d'especificar la distribució, disseny, decoració i mobiliari i en la segona t o t allò que fa referència a la gestió i direcció, organització, activitats a realitzarhi i horari.
El primer premi està dotat amb
1 5 . 0 0 0 pessetes i el jurat contempla la possibilitat de concedir
els accèssits que calguin, si ho
considera oportú.
Des de l'Ajuntament sarrianenc es considera que les idees
que s'aportin en el concurs «han
de ser la base del futur casal de

del consistori es considera que han de ser
els mateixos joves els qui han de proposar «les característiques que ha de tenir el
centre perquè pugui ser un servei útil a tota la població'que viu en el poble».

Acte acadèmic
per la preparació
del Simposi de
Dret Civil Català
G I R O N A . - Avui a partir de
tres quarts de set de la tarda
tindrà lloc un acte acadèmic
al saló de sessions de l'Ajuntament de Girona, emmarcat
dins la preparació del Simposi
de Dret Civil Català amb motiu del XXV aniversari de la
Compilació. Començarà amb
la presentació i parlament
d'autoritats. Posteriorment hi
haurà t r e s c o n f e r è n c i e s :
«L'alienació de béns subjectés a fideïcomissos» a càrrec
d'Enric Brancons, notari de
Girona; «L'accessió» a càrrec
del jutge Josep Juanola i Soler, titular del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Girona, i «La multipropietat» per Rafael Arnaiz
Eguren, registrador de la propietat de Girona número 1 .
Abans de la clausura pel conseller de justícia, Agustí Bassols, s'obrirà un col.loqui entre els assistents.

Dimarts vinent,
Ple ordinari a
Girona
L'ajuntament de Sarrià disposa de local per a la joventut i vol que siguin els
mateixos joves que decideixin com ha de funcionar. Foto: Joan Castro.
la Joventut, juntament amb les
possibilitats del consistori».
El local objecte del concurs té
una superfície global de 1 3 5 metres quadrats i està situat als números 2 i 4 del carrer de la Rasa.
L'insitut català de serveis a la joventut de la Generalitat va cedir
l'ús del local a l'Ajuntament pel

termini de cinc anys, prorrogables a anualitats successives. La
cessió de la Generalitat a l'Ajuntament es va fér efectiva després que es produís una certa
pressió dels veïns. Ara, seran els
veïns més joves els que marcaran les directrius de condicionament i funcionament del local.

GIRONA.—
L'adquisició
d'una finca a Montilivi i la
permuta amb terrenys del Departament de Justícia per
construir-hi el centre de tutela de menors i la construcció i
posterior explotació, en règim de concessió administrativa, d'un aparcament soterrani a la plaça de la Constitució són les principal propostes que es presenten al Ple
Ordinari de l'Ajuntament de
Girona, que se celebrarà dimarts vinent.

PERIODISME!!
RÀDIO!!
Feria de BarcehMia

RADIO

Saló Internacional Aeroespacial i de la Defensa
2 2 - 2 5 abril 1 9 8 6 visitants professionals
COSTA BRAVA

FESTIVAL INTERNACIONAL AEROESPACIAL
26-27 abril 1986 públic. Obert cada dia de 10 del matí a 8 del vespre, ininterrompudament.

í - ^ l Aeroport
1^ GIrona-Costa Brava
22-27 Abril, 1986

Si aquestes paraules et diuen quelcom,
pots ser la persona que busquem.
Necessitem un periodista professional o. vocacional capaç
d'acceptar el repte de dinamisme de la Ràdio.
Haurà d'ésser una persona responsable i prou madura per
enfrontar-se als temes de l'activitat local i comarcal, amb comprensió del seu entrellat.
Volem algú que entengui i cregui en el periodisme comarcal.
Som una emissora legal i volem cobrir aquest treball de forma estable.
Podeu adreçar-vos per escrit a RÀDIO MARINA,
Apartat de Correus 2 3 4 , BLANES.

LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINÀRIA S.A.

CONVOCATÒRIA
Per acord del Consell d'Administració, es convoca Junta General
Ordinària a celebrar el proper dia 31 de maig de 1986, al local social
del carrer Les Prades d'Amer, a les 10 del matí en 1* Convocatòria, i
en 2^ convocatòria'el dia 1 de juny a les 10.
Oidre del dia
Ir.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la Junta anterior.
2n.- Presentació per a la seva aprovació, si s'escau, del Balanç,
Compte de Resultats i Memòria corresponents a l'exercici tancat el 31
de desembre de 1985.
3r.- Presentació, per a la seva aprovació, si s'escau, del programa
per a l'exercici 1986.
4rt.- Nomenament Censors de Comptes per a l'exercici 1986.- ,
5è.- Precs i preguntes.
Amer, 15 d'abril de 1985
Vist-i-plau
El Secretari
Sr. President
Sr. Juan Nogareda Gifre
Sr. Luis Ferrés Salavedra
Punt, El, 1986-04-18, p. 10.
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