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S'hi han recollit peces metàl.liques.que poden indicar-ne l'antiguitat

H cementiri descobert a Montilivi
té uns cent metres de llargada

MIFAS ha fet
més d'un milió
explotant
pàrkings
G I R O N A . - L'entitat Minusvàlids Físics Associats, SA,
MIFAS, ha facturat un milió
noranta-dues mil sis-centes
noranta sis pessetes expio-,
tant els pàrkings de la plaça
de Catalunya, de la terminal
d'autobusos i de la plaça d'enJosep Pla. El pàrking, més
rendible ha resultat ser el de
la. plaça de Catalunya, on
,s!han recaptat quatre-centes
nou^mtl cinc-cèntes seixanta
cinc pessetes. L'ajuntament
ha prorrogat fins al trenta de
setembre la concessió d'explotació a MIFAS.

Cent quarantanou milions més
pel pressupost
girpní
GIRONA.— Segons la modificació de crèdits aprovada per
l'Ajuntament, el pressupost
municipal de Girona s'incrementarà amb una nova partida de cent quaranta-nou milions de pessetes, que serviran per finançar els projectes
que s'han quedat sense di.ners. Per tal de poder tirar endavant els d'execució més
- urgent, la corporació ha sol.lí. citat ja al banc de crèdit local
cent cinc milions dues-centes
noranta-cinc mii pessetes.
•

GIRONA.— (Deia nostra Redacció). Josep Faus, antropòleg d'un museu de Barcelona, vindrà a estudiar els ossos trobats recentnnent a Montilivi i determinarà a quin
tipus de persones pertanyen. A més, l'ajuntament realitzarà prospeccions pels voltants de l'excavació, feta per
una empresa particular, a fi d'esbrinar la superfície tptal
del cementiri, que podria fer un centenar de metres de
llargada per una trentena d'amplada.
El cap del Patrimoni Municipal,
Joan Vila, ha manifestat que «en
aquest rnoment ja tenirri tots els
ossos, trobats per una empresa
constructora a Montilivi, en unes
dependències del cementiri tot
esperant que arribi l'antropòleg
de Barcelona per classifii:ar-los».
Aquest antropòleg serà el del
museu d'aquesta ciutat, Josep
Faus, segons ha indicat el^president del Centre de Recerques,
Eudald Carbonell.
Joan Vila ha afegit: «Cal determinar la procedència dels ossos, tema pel qual sens dubte
estan interessats els gironins i
també volem saber l'àmbit possible d'aquest cementiri de Montilivi». £>egons els primers càlculs,-la seva superfície podria ser
d'uns 1 0 0 metres de llargada
per 3 0 d'amplada.
El cap del-Patrimoni ha indicat
que «es faran unes prospeccions
pels voltants de l'excavació a fi

de conèixer la superfície total del
cementiri, ja que sabem que en
anteriors excavacions fetes amb
motiu de realitzar altres obres de
construcció també s'han trobat
ossos». Les restes trobades últimament s'han anat recollint per
la mateixa empresa, d'acord
amb les previsions del jutjat i
amb la col.laboració de les brigades municipals. Per altra banda,
Joan Vila, ha afirmat que «tenim
notícies que alguns veïns tenen
utensilis i peces recollides en
aquest cementiri i si aconseguim
que ens les deixin examinar podrem determinar més fàcilment
de quina època són els ossos».
El cap del Patrimoni ha assenyalat: «No sé exactament la
quantitat d'ossos recollits fins
ara, però els guardem en unes
caixes tal com cal tractar sempre
les restes humans. També ha dit
que és possible que alguns veïns
de pels voltants de les excava-

GIRONA.—
L'Ajuntament
d'Albi ha inclòs"en la seva revista un reportatge sobre la
darrera visita de la delegació
gironina ertcapçalada-per l'alcalde Joaquim Nadal. L'Ajuntament gironí ha rebut un
exemplar d'aquesta publicació, que destaca la importància que l'agermanament té
davant la construcció .d'un
futur europeu.

ria eren a una profunditat de gai-,
rebé un-metre. Eduald Carbonell
ha manifestat per la seva part
que «és molt probable que pel
mes de setembre ja es tinguin
dades científiques sobre la procedència, antigor i característiques d'aquèstes restés humanes».
Per altra banda, l'arqueòleg gironí ha recordat que «es tracta
d'un dipòsit primari, en el sentit
qiie les persones foren enterrà-<
des directament en aquell lloc i
probablement tòtems a la mateixa
època».

Pere Madrenys

Què passa amb la Caixa Rural?

A

200 persones veieren «l'animalada»

Un porquet va fer
córrer ahir els saltencs
Girona surt a la
revista d'Albi

cions en tinguin alguns i farien
ben fet si els portessin al cementiri».
^
' Joan Vila.ha indicat finalment
que «sembla probable que ja altres empreses i particulars hagin
trobat ossos en aquest mateix
lloc
en
obres
fetes
anteriorment». Aquesta vegada
no es va pas manarque es paressin les obres, sinó simplement es
va demanar a l'èmpresa que^ les
alentís i procurés destriar bé les
restes que anés trobant.
Algunes de les restes es trobaven a molt pocs centímetres de
la superfície, encara que la majo-

QUATRE CANTONS

750.000 pessetes
d'ajut als pobres
GIRONA!La Fundació
«Centre d'acolliment I serveis
socials»~'de Girona serà subvencionada amb set-centes
cinquanta, mil pessetes per
l'Ajuntament.
D'aquestes
ajudes municipals als pobres',
és destinaran cent cinquanta
mil pessetes per . manteniment de serveis i sis-centes
mil a despeses de menjadors
d'EGB.

t&ts els ossos ja es troben recollits en una dependència del cementin munici• pal. Foto: Jordi Soler

SALT (De.la nostra Redacció).—
Més de dues-centes persones
varen concentrar-se ahir al migdia a la plaça de la Llibertat de
Salt per assistir en directe a
«l'animalada». Un porquet untat
de cap a urpes amb oli va ser
l'estrella d'aquest esborrajat acte inclèis' en' el programa de la
Festa Major .86.
L'objectiu.í el premi d'aquesta
mena de concurs-éra tan simple
c o m costós: qui agafava el porquet se l'endúia de regal. El problema és que la bèstia si'escorria
entre les mans i el riure i les bromes de la concurrència no contribuïen pas gaire a fer pujar la
moral dels participants. Per
acabar-hò d'arrodonir l'organit-
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zació va.detidir lligar els concursants de dos en dos: el braç d'un
amb el braç de l'altre i la cama
del primer amb la carna dél segon. Tot i les dificultats que
plantejava el repte l'organització
hagué de fer córrer un rera l'altre
ni més ni menys que dotze porquets, a hores d'ara, rostiís-i
païts a casa dels guanyadors.
S'ha de dir, però, que al capdavall alguns afortunats pogueren^
provar sort sense necessitat de
ser lligat de mans. Avui continuarà el programa entre d'altres
coses amb les sardanes de La
Principal d'Olot a les sis del vespre, a la plaça del carrer Sant A n t o n i , i èl bail del conjunt Cimarrón a dos quarts dè dotze al pati
del col·legi la Farga.

viat farà un mes que la Caixa d'Estalvis de Catalunya va
anunciar a la premsa que abéorbiria ràpidament la Caixa Rural de Girona": Pocs dies després l'operació quedava suspesa sense que es donessin unes explicacions massa convincents.
Llavors la Caixa de Barcelona va agafar el relleu, anunciant
que també estava molt interessada a absorbir l'entitat gironina.
Però van passant els dies i mai no acaba d'arribar la notícia que ja
s'han signat els documents.
Com és natural, aquest estira i arronsa està despertant alguns interrogants entre els gironins. Per què es tarda tant a tancar l'operació? Els responsables diuen que no hi ha cap gat amegat, que t o t és qüestió del lògic regateig a l'hora de concretar algunes xifres amb eJ Fons de Garanties. Molt bé; doncs que regategin tot el que sigiii necessari, però ques'afanyin a arribar aviat
a un acord perquè aquests situacions no solen ser mai gaire positives per ningú. Que ja se sap qüe el diner és molt temorenc i no li
agrada cap rnena d'incertesa.

Un carrer massa esportiu
El carrer de l'Esport, entre l'Hospital «Àlvarez de Castpo» i
les intal.lacions del «GEiEG», al barri de Sant Ponç, continua sense urbanitzar-se. Això fa que resulti fins i tot massa «esportiu»
circular-hi eri cotxe, ja que els.sots, rocs i pols el converteixen
més aviat en una pista de «cross».
- .
Luna vegada més cal menar la presa als responsables de la
urbanització'd'aquest vial, siguin qui siguin. Perquè resulta que
l'ajuntament es treu les puces de sobre dient que s'ha d& negociar amb les entitats que hi confronten, és dir, Generalitat, Patronat d'Habitatges, el Grup,'el Bisbat i potser encara algú altre.
Doncs, au: que negociïn t o t et que faci falta i com més aviat
millor, perquè entretant hi ha molts conductors qüe surten directament a la Nacional-ll, infringint les normes de trànsit. I els de
MIFAS fan més badalls que rots, perquè són pocs els que aparquen dins l'edifici.

^ Per guanyar terreny sobre el mar, avanci amb BMW.
Una àmplia i completíssima gamma de motors sòlids de la més alta tecnologia, que
votè pot conèixer en aquesta Concessió. La impressionant .potència turbodiesel dels
'
- nous P530 i D636. Els diesel lleugers d'altes prestacions.
I també l'economia dels motors gasolina. Conegui'ls en aquesta Concessió. I avanci a
í
-tota màquina.
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