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El Govern aprova
la revalorització de
les pensions

L'ültiih emperador
Hiró Hito celebra els
seixanta anys en el
tron del Japó

Un «fill del cel»
afeccionat a la
biologia marina

Punt Diari. EFE coronat japonès que visita l'estranger. En el vell continent es
El 29 d'abril del 1.901, el
converteix en un apassionat de
Japó era una festa. Acabava
l'estudi de les ciències natude néixer el 124è. represenrals, principalment la zoologia,
tant d'una dinastia fundada
la botànica i l'oceanografia,
l'any 660 abans de Crist per
matèria
aquesta darrera de la
Jimmu Tenno, nét d'Amateraqual és una autèntica autoritat.
su, la deessa del sol. Hiro Hito,
La seva feliç estada a Europa
«dignitat present i viva», «fill
s'acaba aviat, però. Hiro Hito
del cel», «mestre suprem»,
es converteix en príncep re«estela celeste», «sublim porta», es convertiria, amb el pas gent el 25 de novembre del
1.921, quan abdica el seu pare
del temps i amb la càrrega de la
a causa d'una malaltia mental.
humiliació de la derrota, en
En el 1.924, el jove príncep rel'únic supervivent del ventall
gent pren una decisió que pro^
de governants que van portar
voca polèmica i trenca la tradiel món a la II Guerra Mundial.
ció de la Cort imperial: es casa
Avui, 25 de desembre, celebra
per amor amb la filla del prínel seu seixantè aniversari com
cej} Kuniyoshi Kuni, una família
a emperador del Japó.
que no pertany àl cercle dels
El príncep imperial va iniciar
nobles cortesans:
els seus estudis a l'escola dels
nobles, sakushuin, als set
Amb la mort del seu pare, el
anys, i hi va continuar fins al
25 de febrer del 1.926, Hiro
1.914. A partir d'aquesta daHitó es converteix en emperata, I complint la tradició impedor i assumeix el càrrec el 25
rial d'educar-se lluny dels pade desembre, avui fa seixanta
res, la instrucció de Hiro Hito
anys.
va passar a mans d'un equip de
Rodejat de clans militaristes
tutors. El seu preceptor, el
amb deliris expansionístes,
comte Kawamura, li va enseconvençuts que l'Imperi del Sol
nyar a suportar les dificultats;
Naixement està cridat a regir
el general Nogi el va instruir en
els destins d'Àsia, Hiro Hito es
les arts marcials, i l'almirall Toveu arrossegat a una agressiva
go, el guanyador de Tsushima,
política exterior. És l'època de
el va imbuir en els ideals del
l'ocupació de Manxúria i la inbushido, ei codi d'honor del catervenció militar a la Xina, amb
valler japonès, la bíblia del sal'ocüpació del Nanquín, Canmurai.
ton i Hainan. Més tard vindria
la participació del Japó a la II
L'any 1.921, el futur empeGuerra Mundial i les bombes
rador viatja a Europa, i es conatòmiques sobre Hiroshima i
verteix així en el primer príncep

La botànica és un dels principals entreteniments de l'emperador.
Nagasaki, El 10 d'agost del
1.945, un dia després del desastre de Nagasaki, i davant la
incapacitat del gabinet d'arribar a un acord, Hiro Hito decideix la capitulació del Japó per
«estalviar més patiments al poble qüe m'ha servit amb tanta
lleialtat». A partir d'aquell moment, l'emperador compta
amb el ple suport dels Estats
Units per continuar el seu regnat, i fracassen els intents de la

resta dels aliats per jutjar-lo
com a criminal de guerra.
L'única condició de Washington fou acceptada per Hiro Hito: la renúncia a la seva condició divina.
Avui Hiro Hito, als seus 85
anys, viu a palau dedicant-se
als seus treballs sobre biologia
marina, a la poesia i a les tasques protocol·làries de l'Estat.
L'actual camp de. batalla del
Japó són els mercats del món.

MADRID.- El Consell de Ministres va aprovar ahir dimecres un
reial decret pel qual es revalori tzen les pensions per damunt del
cinc per cent de la inflació prevista pel 1987. La mesura beneficiarà el 7 0 % de les pensions de
la Seguretat Social i un total de
cinc milions i mig de pensionistes.
Aquesta revalorització per damunt del cinc per cent de la inflació prevista pel 1987 en els
pressupostos generals de l'Estat
significarà una millora de la capacitat adquisitiva de la gran majoria dels pensionistes i compleix
així el compromís del govern
d'incrementar la protecció social
de manera progressiva, afavorint més aquells beneficiaris de
pensions més baixes.
La revalorització no afecta tan
sols les pensions del sistema de
la Seguretat Social, sinó també
les anomenades «pensions assistencials» —prestacions als
vells i als malalts o als incapacitats pel treball^ així com també
els subsidis atorgats sota la Llei
d'Integració Social del Mlnusvàlid.
D'altra banda, l'executiu va
aprovar també él projecte de llei
d'adopció i acordà el nomenament de José Cuenca com a nou
ambaixador a Moscou i de José
Antonio López Zatón com a ambaixador davant l'OCDE.
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URBANITZACIÓ MAS PRATS II
PARCEL·LES A CASSÀ DE LA SELVA
Zona molt assolellada i de bones comunicacions (a 10 minuts de Girona)
Pla Parcial aprovat 28-3-84

Parcel·les des de 3 0 0 fins a 5 0 0 m 2 .
Projecte d'urbanització aprovat 16-4-86
INFORMI-SE'N

m

NOU CASSÀ, S.A.

c/. Mel, 8 baixos - Tel. 4 6 14 56

MOBLES

B L A S I
Desitgfem als nostres

CASSÀ DE LA SELVA

AVIS
D'acord amb l'article 10 de l'Estatut Ordenador d'Empreses i Activitats Turístiques, es posa en
coneixença del públic que l'establiment anomenat Restaurant «EL
CISNE», situat en el terme municipal de Banyoles, fins ara de la senyora; Gregorià Ramon Varela,
passarà a ser del senyor: Francesc
Masdevall Ventura. .

clients i amics unes
BONES FESTES!

M.I.F.A.S.
MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS
Desitgen bones festes als seus simpatitzants i col·laboradors
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PI. Independòncia, 7
Pujada St. Fèlix, 21-23
Telèfon 2 0 0 9 38
Telèfon 21 49 11
Ciutadans, 20 - GIRONA
Àngel Guimerà, 4 0 - SALT

AVIS
D'acord amb l'article 10 de l'Estatut Ordenador d'Empreses i Activitats Turístiques, es posa en
coneixença del públic que l'establiment anomenat Snack Bar «JOCAMA», situat en el terme municipgl
de Banyoles, fins ara de la senyora:
Carme Isern Grau, passarà a ser del
senyor: Salvador Soler Olivé.

