PUNT

Girona • Política

DIARI

El bisbe de
Girona advoca
per la no
violència

Diumenge, 21 de desembre de 1986

Fou elegit al·iir en una reunió celebrada a Girona

GIRONA.— Amb motiu de les
festes de Nadal, el bisbe de
Girona, Jaume Camprodon,
ha fet públic un missatge en
el qual comença afirmant que
aquestes dates «seran pràcticament la cloenda de l'Any
Internacional de la pau promogut per les Nacions Unides. El Nadal d'enguany,
doncs, haurà d'ajudar-nos especialment a aprofundir en
l'anhel i en els camins pràctics per construir la pau. Ja
que, encara que l'Any Internacional arribi al seu terme, la
pau és una necessitat constant». Per a Jaume Camprodon, «l'acte que durant l'any
ha cridat més l'atenció ha estat sens dubte la trobada
d'Assís dels caps de les principals religions del món, convocats per Joan Pau II, per
pregar per la pau i la resposta
de treva que donaren aquell
dia molt països èn guerra. La
jornada posà de manifest dos
aspectes relacionats amb la
pau: que la pau és un anhel
uriiversal i que per aconseguir-la la humanitat necessita
quelcom que ella mateixa no
es pot donar». De la mateixa
manera convida especialment els joves a celebrar el
Nadal en pau «vosaltres que
cerqueu camins de pau, que
parint o no de l'Església fan
olor d'evangeli: el camí de la
natura i de la simplicitat de la
vida, de la fraternitat i del servei del desarmament i de la
no violència». El bisbe de Girona acaba desitjant una festa completa a tots els ciutadans de les comarques gironines.

Bagué, president del Consell
de Joventut Nacionalista
GIRONA (De la nostra-Redacció,
per P.M.).— Joan Bagué i Roure
va ser elegit ahir president del
Consell Nacional de la Joventut
Nacionalista de Catalunya en la
primera reunió que ha celebrat
aquesta agrupació després del
seu congrés. En la mateixa reunió, que va tenir lloc a la seu de
Convergència de Girona, es varen elegir els altres càrrecs del
Consell que es repartiren així: VIce-presldents: Josep Pera, de
Barcelona i Carles Rexach, de
Lleida; Secretaris: Dolors Chillón, de Barcelona i Empar Sans,
de Cabrils.
Joan Bagué havia desenvolupat diferents tasques dins les joventuts nacionalistes de les comarques gironines, essent últimament el delegat de premsa del
partit. Per altra banda, també
ahir es va presentar al local de
Convergència la campanya que
porta per lema «Catalunya, veu i
vot al parlament Europeu», organitzat per la mateixa JNC.
El President de la Joventut Nacionalista, Enric TIcó, va afirmar
que «la campanya es. basarà fonamentalment en l'esforç dels
militants, però es compta amb la
resposta de tots els catalans».
TIcó va afegir que «creiem que
s'està creant una Europa que no
respon a la realitat dels seus po. bles i cal posar-hi remei».
Per la seva part, el secretari
general de JNC, Lluís Recoder,
va afirmar que «estem convençuts que el camí de la nostra llibertat passa per Europa, una
Europa dels pobles i de les na-
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El sanejament
ramader
preocupa
Terradellas
GIRONA.- El diputat del
grup socialista Daniel Terradellas ha elevat dues preguntes al Consell Executiu de la
Generalitat en les quals s'interessa pels pagaments de
les subvencions contra la tuberculosi i pel deteriorament
del pont del Querol a Bolvir.
Concretament el diputat socialista vol saber «quines
raons expliquen el retard de la
Conselleria d'Agricultura a
fer efectives les ajudes pel
sanejarnent ramader». Igualment per quines raons «encara no s'ha pagat el dèficit progressiu del pont del Querol a
Bolvir».

Presentació d'un
vídeo sobre
MIFAS
El diputat Pere Casals i el Secretari i el President de JNC, Lluís Recoder i Enric
Ticó, presentaren la campanya «Catalunya, una veu al Parlament Europeu».
Foto: Manuel Lladó.
cions, i no dels Estats». Recoder
va afegir que «cal sensibilitzar
l'opinió pública catalana perquè
aviat es presentarà una llei al
parlament Espanyol que sembla
que preveu una sola circumscripció electoral per les eleccions al
parlament Europeu i amb la qual
lògicament no estem d'acord,
perquè creiem que Catalunya ha
de tenir els seus propis representants».
Lluís Recoder va negar que es
tractés d'un «victimisme, com
han dit els socialistes en altres
ocasions similars, sinó que recla-
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mem senzillament un dret que té
Catalunya». La campanya preveu el repartiment de cinquanta
mil cartells, tríptics i adhesius a
tot Catalunya i una recollida de
signatures que si resultés molt
nombrosa s'enviarien al parlament Europeu i al de Madrid.
Fins I tot no es descarta que es
realitzin algunes accions de pressió al carrer, d'acord amb el desenvolupament de la campanya.
Per últim, es preveu que pel mes
de març s'organitzi una marxa a
Brussel·les per reforçar la campanya.

GIRONA.- Ahir a la tarda
tingué lloc la presentació
d'un vídeo sobre les activitats que realitza l'organització d'ajuda als minusvàllds
—MIFAS— al seu local del
carrer Empúries. A continuació es repartiren els premis
corresponents a aquest any,
especialment pel que fa a la
secció de bàsquet.

Demà es tanca el
trànsit a
Ciutadans
GIRONA.— Demà, dilluns, es
tancarà al trànsit el carrer
Ciutadans per tal de poder
realitzar els treballs de reposi- .
cló de bombetes de l'enllumenat públic. El tancament
es farà de les 8 del matí a les dues de la tarda.
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El vostre coche val molt
més del que us penseu...

c / . Bonastruc de Porta, 10 Tel. 2 1 3 8 20 17001
GIRONA
Local climatitzat

REVETLLA DE CAP D'ANY
Menú
Còctel de benvinguda al 1987
Crema de marisc
Llagosta gratinada «Jockey»
Sorbet de fruites tropicals
Turnedós marchand de vins
Omelette suprise
Cafè i tota mena de licors
Vins blancs i negres
Cava Brut
Aigües minerals
Raïms de la sort

Si voleu gaudir d'uría revetlla tranquil·la
i agradable, feu les vostres reserves

al telèfon 21 38 20

...Sí, molt més. Incrementem la valoració normal del vostre
cotxe usat en:

110.000 Ptes.
En canviar per un
Volkswagen Passat CL-1.8 Gasolina.

Volkswagen
VISITEU-NOS A:
Passat
Automóviles y Suministms, S.A. | Proauto
Ctra. Santa Coloma, s/n. • GIRONA
Pg.Olot (cantonada Agudes) GIRONA

Barcelona, 39 -GIRONA
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