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Nous càrrecs a la
junta de MIFAS
GIRONA.— En una reunió celebrada dissabte passat a la
tarda, la junta directiva de Minusvàlids Físics Associats
(MIFAS) va acordar repartir
les àrees de responsabilitat i
treball de la manera següent:
Pere Tubert, president; Narcís Pons, vice-president; Marina Marmol, secretària; Manel Valle, tresorer; Carles
Món, vocalia de mentalització; Joan Gonzàlez, esports;
Diego Porras, assistència social; Josep Miquel Ramos,
delegacions comarcals; Pere
Rannírez, oficina local i propaganda; Rosario Vargas, treball; Narcís Pons, coordinació; Manel Calle, aparcaments; Pere Tubert, personal; Marina Marmol, ensenyament i cultura; Francisco
Martínez, miniresidència.
Aquesta junta és la que ha de
posar en pràctica els setze
punts de treball aprovats per
l'assemblea general, celebrada fa dues setmanes.

Xerrada sobre
l'església i les
arrels de
Catalunya
SALT.— Avui a dos quarts de
deu del vespre tindrà lloc una
xerrada-col.loqui sobre l'església i les arrels de Catalunya a la sala-bar del Casal de
Jubilats de Salt. La xerrada
anirà a càrrec de Joan Carreres i Pera, es passarà un àudio-visual i, posteriorment,
s'obrirà un debat entre els assistents a l'acte, que s'emmarca dins el cicle «Col·loquis d'avui», organitzat pel
Patronat Parroquial Saltenc.

PUNT

Girona • Política

Dimarts, 10 de març de 1987

Es faran entre el 23 i el 27 d'aquest mes

Ultimàtum
de Martí per
ser cap de
llista de Cill
a Palamós

Girona acull unes jornades
sobre disseny d'avantguarda
GIRONA (De la nostra Redacció).— Girona serà seu, del dilluns 2 3 al d i v e n d r e s
27
d'aquest mes de març, d'unes
importants jornades de disseny
en les quals participaran algunes
de les personalitats més significatives d'aquesta disciplina a
Catalunya. Les sessions es duran a terme a l'Institut de Formació Professional Industrial de
Sant Narcís.

P A L A M Ó S . - Una llista d'independents, encapçalada per
«Kelu» Martí, disputarà l'alcaldia de Palamós a Josep
Ferrer, si avui CiU no accepta
l'ultimàtum que el seu número 1 sigui el president del
Club de Futbol. Com es deu
recordar, fa mesos que un
grup d'independents —entre
ells Francesc Cargol i el president del Centre d'Iniciatives i
Turisme, Toni Bachiller— està intentant negociar una llista conjunta amb CiU. Mentre
l'actual alcalde de Palamós,
Josep Ferrer, era confirmat
per l'Agrupació local de Convergència per continuar, «Kelu» Martí es presentava com
l'home independent, però
amb declarades simpaties
convergents, que intentava
una entesa entre els dos sectors, i manifestava que si no
s'arribava a un acord, s'ho
deixaria córrer.

El programa d'actes s'obrirà el
dilluns 2 3 amb una conferència
sobre la història del disseny a
càrrec de l'arquitecte Josep Maria Montaner i del dissenyador
industrial Enric Franch.
Els directors de la prestigiosa
revista «De Disefio», Juli Capella
i Quim Larrea, protagonitzaran la
segona jornada, el dimarts 2 4 ,
amb una dissertació sobre el disseny actual.
El dimecres 2 5 , a les set de la
tarda —hora en què se celebraran totes les sessions—, es durà
a terme un debat sobre les tendències del disseny actual, amb
la participació de l'artista Xavier
Mariscal —grafista catalogat
dins l'avantguarda— i el dissenyador Josep Lluscà-, que defensarà la tesi del disseny de producte entès des de la perspectiva més estrictament professional.
El binomi empresa-disseny serà el tema que tractaran el dijous
2 6 l'empresari de calçat familiar
Antoni Castanyer i l'arquitecte
Joan Fornós, director del depart a m e n t de Serveis de Disseny de
la fundació Barcelona Centre de
Disseny (BCD).
Les jornades es clouran el divendres 2 7 amb una explicació

El departament de Delineació i Metall de l'I.F.P. Industrial de Sant Narcís promou unes jornades sobre disseny. Foto: Joan Comalat.
del projectista industrial selvatà
Antoni Flores sobre la seva experiència en el món' del disseny,
especialment en relació amb el
tipus d'estudis que ha cursat.
.
Exposició dels premis Delta
Paral.lelament a la celebració
de les jornades, hi haurà també a
l'I.F.P. Industrial de Sant Narcís
una exposició sobre el 2 5 è . aniversari dels premis Delta de disseny industrial, de l'ADI FAD.
En la conferència de premsa
celebrada ahir per explicar els
motius que van impulsar a l'organització de les j o r n a d e s ,
l'equip organitzador va voler posar de manifest que aquestes activitats «han de servir per posar
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en contacte els alumnes i els
professors del centre amb ei
món tècnic del disseny». Segons
els promotors de les jornades,
s'ha pretès també «oferir una
mostra del disseny d'avantguarda a l'Estat espanyol dins el conjunt d'activitats culturals ciutadanes que es f a n a Girona».

Però les coses han canviat i
ahir els independents estaven
esperant que les altes instàncies de Convergència donessin una contestació al seu ultimàtum en el sentit que si no
s'acceptava Martí com a cap
de llista de CiU es presentava
a part. A darrera hora, la resposta ho s'havia donat i en
t o t cas els independents donen de temps fins avui. Josep
Ferrer, per la seva banda, declarava que no té cap intenció
de renunciar al primer lloc de
la llista convergent, entenent
que «la immensa majoria dels
m i l i t a n t s li ha d o n a t la
confiança».

L'esperit de les jornades va
encaminat, així mateix, segons
els organitzadors a apropar el
•centre d'ensenyament de Sant
Narcís a la realitat dels empresaris, els tècnics i els estudiosos
relacionats amb el disseny.
L'I.F.P. Industrial de Sant Narcís ha organitzat en els dos darrers anys unes jornades sobre la
supressió de barreres arquitectòniques i unes altres sobre delineació i informàtica.
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EN TEMES DE SALUT... CAL ANAR BEN COBERT

mL·àL·,§.J^.
Fàbrica de Persianes de fusta, alumini i plàstic.
Enrotllables, llibret, fixa i mòbil.
Ctra. Sant Jordi, 2 2

TORROELLA DE MONTGRÍ

PREVISIÓN POPULAR ^^^ '^'^ ^ ° ° ° associats
DE SEGUROS, S.A.
AVANTATGES:
• Ampli quadre mèdic
C/. PERE III. 41
TELS: 501750/501754
FIGUERES

• Clínica Sta. Creu

Tels. 7 5 8 3 4 2 / 7 5 7 0 11
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MAGATZEMS A L'ENGRÓS
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Us ofereix un gran assortiment en:
Souvenirs, joguines i objectes de regal, que podreu
visitar a la seva sala d'exposició permanent, a

5fs^.

c/. Maluquer Salvador, 1 7 . Tel. 2 0 3 6 8 9
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ELECTRÒNICA

GIRONA

ELECTRÓ SERVEIS
Sonorització de locals •
Reparació ràdio TV.C
Venda d'electrodomèstics
PI. Espanya, 7. Tel. 50 85 28 Josep Ripoll, 13
SANT PERE PESCADOR
CAMALLERA

Carretera Barcelona, 4 7 entol. A. GIRONA
Tels: 21 10 00 - 20 86
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Muntatge d'antenes-alarmes
Reparació d'electrodomèstics

ARTESANIA - TURISME
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• Consultes personalitzades
• Urgències les 24 hores
• Telèfon urgències
50 36 50

• Estalvis en desplaçaments

ÀRTESANIA-TURISME
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