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Nou butlletí de
rassociació'
d'amics deia mar
GIRONA.— Dimecres vinent,
dia 2 9 , l'Associacíi^ Gironina
d'Amics de la Mar presentarà
el primer número del butlletí^
de divulgació de temes relacionats amb la mar I la navegació, que serà publicat conjuntament amb «l'Association des A m i s de la Mer et
des Eaux^, de Banyuls de la
Marenda, "al Rosselló. L'acte
tindrà lloc a 2 / 4 de 9 del vespre a la seu de ['associació gironina, al carrer Premsa, 2 .

Aplec dels
equips de
matrimonis
de Catalunya
GIRONA.— Demà, diumenge, els" equips de matrimonis
de la Mare de Déu de Catalunya celebraran el seu aplec
a Girona. A les 11 del matí
celebraran l'Eucaristia a la
Catedral i, posteriorment, visitaran el barri vell de la ciut a t . Hi assistiran els responsables internacionals de París
i els de l'estat espanyol, que
faran diverses intervencions
després del dinar que faran a
Banyoles.
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Coincidència en el debat de l'ADAC

«La delinqüència juvenil
és un pilar del sistema»
GÍRONA (De la nostra Redacció).— Una cinquantena de persones — educadors i mestres,
majoritàriament— van participar
ahir en el debat que se celebrà a
l'ADAC sobre delinqüència juvenil. L'advocat Manel Mir, el regidor de serveis socials de l'ajuntament de Girona, Sebastià Salellas, i Francesc Rodríguez, en representació dels serveis territorials de Protecció i Tutela de
Menors, en foren els ponents.
Manel Mir sostingué que és el
sistema social establert el que
crea els delinqüents, per separar
aquelles persones que el molest e n . En aquest sentit, afirmà que
«el dret penal està f e t per la gent
que^domina amb la intenció de
rebutjar aquells que els molest e n » . L'advocat es preguntava
«què passaria si el sistema ajudés el delinqüent», tenint en
compte que, segons la seva experiència personal, «el delinqüent és molt entregat a la persona que el vol ajudar».
Sebastià Salellas, que, segons
les seves paraules, va fer el paper «d'home dolent», creu, al
contrari, que «el delinqüent rece-

la de t o t el que se II ofereix des
de les institucions». El regidor
opina que «hi ha una gran disgregació d'esforços de les institucions que intervenen en el tractament del menor», i assegura
que «cal un replantejament global d'aquest tractament». En
aquest sentit, indicà que «les
institucions han de buscar camins generals i possibilitats, i
allunyar-nos de les utopies».
Una de les intervencions més

assumides pels assístens f o u la
de Jaume Curbet, que exposà
que la delinqüència «no és només un defecte del sistema, sinó
que és un pilar del sistema».
Curbet diferencià el que és el discurs utilitzat pel poder i la realitat: «les presons van néjxer per
prevenir i reinserir, ara els polítics continuen amb el mateix discurs, però la veritat és que les
presons són autèntiques fàbriques de delinqüents».

Salt dedicà dotze hores
intensives al català
durant les 1 2 hores es van mun^
tar uns estadans al passeig Ciutat de Girona on es van corregir i
traduir textos gratuïtament, es
van organitzar jocs i concursos
així c o m una exposició de documents comercials i vocabularis
especialitzats. Si bé les «12 hores per la llengua» va ser l'acte
més popular de la campanya »A
Salt, en català. No costa res»,
l'acte central tindrà lloc a mig
mes vinent quan cada entitat
saltenca farà balanç del seu grau
de normalització lingüística en
un debat públic.

GIRONA.— La comissió de
govern de l'Ajuntament de
Girona va acordar, en la reunió celebrada ahir, prorrogar
fins al dia 31 de juny l'autorització provisional a MIFAS
per a explotar l'aparcament
horari de la plaça de Catalunya. De la mateixa manera,
va aprovar la liquidació de
l'associació de minusvàlids
per l'explotació del pàrquing
d e l ' l de gener al 3 1 de març
d ' e n g u a n y , que puja a
6 4 8 . 7 7 4 pessetes.

Vuit milions per
a informar els
consumidors de
Girona

Manel Mir —a l'esquerra- i Sebastià Salellas van interpretar papers diferents
en èl debat.

Amb actes populars al carrer

SALT (De la nostra Redacció).—
Ahir Salt va celebrar les primeres
«12 hores per la llengua», emmarcades dins la campanya de
sensibilització
lingüística
adreçada als comerciants <<A
Salt, en català. No costa res»,
organitzada pel servei de català
de la vila. Durant t o t el dia, grups
de nois i noies passaren pels diversos establiments per recollir
documents comercials i els van
tornar a la tarda corregits o traduïts, I van informar de l'existència i les funcions del servei municipal de català. Per altra banda.

Prorrogada la
concessió del
pàiguií^ de la plaça
Catalunya

GIRONA.— L'Ajuntament de
Girona ha aprovat el projecte
d'activitats de l'oficina municipal de salult pública amb un
pressupost
global
de
8.158.695
pessetes.
Aquest pressupost es desglossa en 4 . 4 9 0 . 9 9 5 pessetes per funcionament del servei d'informació al consumidor i en 3 . 6 6 7 . 7 0 0 pessetes
per la presa d e mostres i anàlisis de productes alimentaris.
La corporació ha demanat, de
la mateixa manera, una subvenció de 4 . 0 7 9 . 3 4 8 pesset e s al D e p a r t a m e n t
de
Comerç, Consum i Turisme
per a finançar parcialment el
projecte.

Cinc milions per
asfaltar carrers

Els concursos i jocs van ser una part important de les «12 hores per la llengua». Foto: Manel Lladó.

GIRONA.— La comissió de
govern de l'Ajuntament de
Girona ha aprovat la pavimentació de tres carrers de la
ciutat que es trobaven en
força mal estat. Es tracta del
passeig del general Mendoza,
entre la plaça de Catalunya i
el carrer de la Rutlla, l'avinguda de Sant Francesc i el carrer Migdia, entre el carrer de
la Creu i el carrer Ultònia. El
pressupost de les obres puja
a uns cinc milions i mig de
pessetes.

Pmuto ü g W r ^ ® MamUln y^i»iiiiliin. SA fanal» S B K T ^ ^ ® Aiik]iiiò*anySoiMi>liiit,SA

A AUTOMOVILES
Y SUMINISTROS, SA
i PROAUTO
ESTALVIEU:
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500.000 Ptes. sense interessos durant ei primer any en finançació
de 24 a 48 mesos (estalvi 60,000 Ptes.) i
• Mínim de 50.000 Ptes. pel seu cotxe usat, TAL COM ESTIGUI

U n p e t i t r o b o t r e v o l u c i o n à l a R a m b l a . — Durant t o t ei dia d a h l r els comerciants de la
Rambla i l'Argenteria van treure les respectives botigues al carrer. Mentre l'activitat comercial es realitzava de portes enfora un curiós personatge es passejava Rambla amunt i Rambla avall cridant l'atenció de grans i petits.Era el popular R2D2 (el robot de la guerra de les galàxies) que, a través d ' u n comandament a distància, es va moure com si fos a casa seva. Més d'un polític i personatge conegut de
la ciutat va patir alguna «petita indiscreció» de l ' a n d r ^ i n a mecànica prevista d'una veu metàl.lica
forca estrident. Foto: Joan Comalat.
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VEIEU ELS NOUS SEAT A:

Automóviles v Suministros, S.A.
Ctra. Santa Coloma, s n. • GIRONA
Pg.Olot (cantonada Agudes) GIRONA
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