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DIARI DE G I R O N A

Nadal recomana que es posin senyeres als balcons per rebre la flama el dia 14

Vint voluntaris, atletes i olitics
portaran la torxa olímpica a Girona
D A V I D CÉSPEDES
Girona.— La torxa olímpica arribarà a Girona el dia 14, a les nou
del vespre, i serà portada per vint
voluntaris, atletes i polítics gironins, segons va anunciar ahir l'alcalde, Joaquim Nadal, el qual va
recomanar als ciutadans posar senyeres i domassos als balcons per
rebre el pas de la flama. La torxa
serà portada per deu persones
que ha escollit directament l'Ajuntament com són Cristina Agustí,
atleta del GEíEG; Rafel Bruguera,
alcalde de l'Escala; Joan Cardona, membre de les expedicions del
Kanchenchunga i Makaiú; Núria
Domingo, monitora d'esports de
l'Ajuntament; Montse Fernàndez,
atleta del GEiEG; Pilar Fernàndez,
ex-patinadora de Girona; Glòria
Gauchia, olímpica de tennis taula;
Francesc Martín, atleta de Mifas;
Joan Pujolràs, regidor delegat
d'Esports de l'Ajuntament, i Ferran Ruiz, participant dels Jocs Esportius Intermunicipals.
Els voluntaris olímpics del Centre de Formació dè Girona que
portaran la flama seran Núria Cuadrat, voluntària olímpica; Àngel
Gonzàlez, voluntari olímpic; Susanna Gonzàlez, voluntària olímpica; Irene Herrero, voluntària
olímpica; Llorenç Lozano, professor del Centre de Formació de
Voluntaris Olímpics; Ramon Llausas, voluntari olímpic; Enric Olcina, voluntari olímpic; Jaume Pol,
voluntari olímpic; Joan Solano,
coordinador d'activitats esportives de l'Ajuntament i ex-olímpic
de rem a Moscou 1980 i Xènia
Torras, entrenadora de gimnàstica rítmica i voluntària olímpica.
Narcís Casassa, del Servei Municipal d'Esports, va explicar que
a l'hora de fer la selecció s'ha
respectat «el percentatge de cinquanta per cent per a homes i
dones i s'han seguit també les
directrius marcades pel COOB.
També s'ha evitat concentrar
les edats i s'inclou una persona

Joaquim Nadal —en primer terme—, Miquel Fananàs i Narcís Casassa van presentar ahir l'arribada de la
torxa. (Foto MARISA MORILLO).
representativa dels esports per
a minusvàlids». Pel que fa als
voluntaris, Casassa va comentar
que han estat escollits per la seva
col.laboració activa des de l'any
1990 en diferents activitats com
ara la cursa del carrer Nou, l'arribada de la Volta ciclista a Catalunya i altres esdeveniments.
A Girona estan censats 1.102
voluntaris olímipics, dels quals la
meitat són menors de vint-i-tres
anys. 187 voluntaris van realitzar
el curs de formació bàsica i d'aquest grup s'ha escollit els deu
portadors. A més, 250 voluntaris
gironins estaran a Banyoles durant les proves de rem i el COOB
també ha demanat a l'Ajuntament
que assisteixin a la cerimònia d'arribada de la flama a Empúries.

P

AS DE ZEBRA

Fèlix BOUSO MARES

A l'entorn de les flors
Ja ha passat i, per tant, ara podrem, amb més claredat i
tranquil·litat, analitzar els fets. Ens referim —ja hem tocat el
tema en altres ocasions— a l'nitinerari floral» que s'ha organitzat com a substitutiu de la perduda —i encara recuperable— Exposició de Flors.
Volen ser aquestes unes consideracions finals enfocades a
un objectiu que —entenem— ha de ser c o m ú . Som-hi. Primer, l'itinerari ha estat un èxit. No és el mateix l'itinerari que
l'exposició. Però analitzat sense comparar —malgrat que
sigui molt difícil separar una cosa de l'altra—, la nota que es
pot donar a la nova fórmula és alta i satisfactòria.
Tal vegada hauríem d'apuntar algun aspecte negatiu que —
s'ha de dir— han reconegut els mateixos responsables municipals. I és que faltava senyalització. No t o t h o m que ha
realitzat l'itinerari de les flors era de Girona. M o l t a gent de
fora l'ha recorreguda. I no tots coneixien un camí que —fins i
t o t a m b els p l à n o l s — es f e i a d i f í c i l . Per t a n t , m é s
senyalització.
Una tercera puntualització. Que no és altra que la de la
participació de la gent particular. De la gent que havia estat
a m b l'exposició i que ha tornat a estar treballant a m b la
mateixa il·lusió. Pràcticament tothom hi ha estat i això s'ha
de reconèixer públicament, ja que sense el seu treball —
abans i ara— no hauria estat possible el que s'ha fet.
I, finalment, cal dir que està bé l'itinerari dels patis com un
substitutiu. Però fa falta —i es pot fer— l'impacte floral. La
traca final de les flors i les pedres. Sembla que es va en
aquesta direcció. És el que s'ha de fer. Girona no mereix
quedar-se sense allò que tant esforç va costar aixecar.
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Narcís Casassa va afegir que els
voluntaris designats per l'Ajuntament s'han escollit perquè són
persones «rellevants en el món
esprtiu gironí. També vam demanar-ho a l'atleta Encarna
Granados i a l'aixecador Josep
Lluís Martínez però tenen compromisos esportius aquest dia i
no hi podran ser presents».
Sobre la rebuda de la flama,
Joaquim Nadal va manifestar que
cal que Girona «sigui una festa i
que a la Catedral la gent esclati
de satisfacció davant la compareixença de Catalunya davant
de tot el món». L'alcalde també
va demanar que la gent col.loqui
senyeres catalanes i domassos als
balcons en senyal de rebuda. L'Ajuntament de Girona ha contactat

IMMOBILIÀRIA
PÉREZ XIFRA, S.A.
Girona
Es convoca els senyors Accionistes
d'aquesta companyia mercantil à la
Junta General Extraordinària que se
celebrarà al domicili social, carrer
Joan IVIaragall, 17-pral.-1a, de Girona,
el proper dia 22 de juny, a les 20
hores, en primera convocatòria, i si
calgués, l'endemà dia 23 al mateix
domicili i hora, en segona
convocatòria, sota el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Adaptació dels Estatuts Socials al
text refós de la l l e i de Societats
Anònimes,
Reial-Decret
Llei
1564/1989 de 22 de desembre,
mitjançant un nou redactat que
s'atengui a la nova situació legal.
2. Ampliació del capital social, segons
1a normativa vigent.
3. Facultar àmpliament ei Consell
d'Administració o la persona que ell
delegui, per a l'execució de tots els
acords de la Junta, així com la
resolució i rectificació de les
omissions i errors, fins assolir la seva
pertinent inscripció.
4. Aprovació si s'escau de l'Aeta de la
Junta,
o nomentament
dels
interventors segons art. 113 de
l'esmentada Llei.
Es recorda als senyors accionistes el
compliment d'allò que disposa l'art. 16
dels Estatuts en relació a l'assistència
a les Juntes.
Girona, maig del 1992.
El
President
del
Consell
d'Administració, Josep Perxes i
Santomà.

amb totes les entitats i clubs esportius de la ciutat perquè s'hi
afegeixin, amb la indumentària
del seu equip, i corrin entorn del
portador de la torxa.
Exposició a l'Ajuntament
El llum de seguretat de la torxa
olímpica serà custodiat durant la
nit ai saló de sessions de l'Ajuntament i els ciutadans podran visitar-lo i realitzar-ne fotografies
d'onze de la nit a una de la matinada. La custòdia la realitzarà la Policia Municipal, voluntaris olímpics
i membres d'entitats esportives.
D'altra banda, durant tot el diumenge dia 14 un cobi volumètric
de deu metres d'ajçada estarà instal.iat a la plaça Catalunya.

AJUNTAMENT
DE VIDRERES
EDICTE
El pie de la Corporació
municipal ha acordat convocar concurs per proveir
una plaça de Dinamitzador Cultural a l'Ajuntament de Vidreres, d'acord
amb les bases que figuren
a l'expedient.
Contracte laboral.
Retribució
150.000 PTA.

mensual:

Els interessats podran
presentar sol·licituds fins
al dia 20 de juny de 1992,
a la 1 del migdia, a les oficines municipals.
El que es fa públic per a
general coneixement.
Vidreres, 29 de maig
de 1992
L'Alcalde
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Recorregut de fa
flama a Girona
D.C.
Girona.— La flama olímpica
entrarà a Girona a les nou del
vespre, procedent de Banyoles,
pel Pont Major i recorrerà diferents carrers passant per Pedret, avinguda Ramon Folc,
Jaume I, plaça Marquès de
Camps, carrer Santa Eugènia,
plaça Santa Eugènia, passeig
d'Olot, -plaça d'Europa, Emili
Grahit, plaça Països Catalans;
carrer del Carme, pujada de les
Pedreres, carrer Caputxins, plaça Sant Domènec, carrer Alemanys, carrer Bellmirall, plaça
dels Apòstols, escales de la Catedral i plaça de la Catedral, on
s'instal.larà un escenari. Des
d'aquest punt, i segons el programa, Joaquim Nadal farà una
salutació i sonarà l'hime olímpic.
Un cop finalitzi l'acte institucional s'iniciarà la benvinguda
organitzada per l'Ajuntament de
Girona i que consistirà en un
espectacle piro-musical a càrrec
del grup gironí Tripijoc i posteriorment tindrà lloc l'actuació
musical de la Vella Dixieland. Un
pebeter presidirà la cerimònia i
durant tot l'acte estarà encès
per la flama. Aquest acte es
portarà a terme al peu de les
escales de la Catedral.
Els portadors hauran de dur la
torxa en un espai de cinc-cents
metres que hauran de recórrer
en tres minuts. La sortida de la
flama olímpica de Girona tindrà
lloc dilluns, a dos quarts de sis
del matí i el recorregut previst
serà el de plaça del Vi, carrer
Ciutadans, plaça de.l'Oli, carrer
Argenteria, Baílesteries, Calderers, plaça Sant Feliu, carrer de
la Barca, plaça Sant Pere, carrer
Pedret i Pont Major èn direcció a
Palamós.
Per commemorar el pas de la
flama, la Societat Filatèlica de
Girona organitza pel mateix dia
una exposició de segells olímpics i amb motius de l'Olimpíada
de Barcelona, que s'ubicarà a la
sala d'entrada al saló de sessions de l'Ajuntament. Així mateix, la direcció general de Correus ha concedit el matasegells
commemoratiu que s'havia sol·licitat per aquest dia.

«BQIITIQUE DE PA, S.I..»
Se hace publico que en la Junta General
Extraordinària y Universal celebrada el dia 2 '
de febrero de 1992 se acordo modificar el
Objeto Social, que serà en adelante y tal
como consta en el Art. 2n de los Estatutos
Sociales adaptades a la nueva Ley:
- La fabricación y comercialización, al menor
0 al mayor, de todo tipo de pan, bolleria,
pasteleria, productos congelades y pre-cocinados.
En Figueres, a 2 de febrero de 1992.
El Administrador.

CREOHIPOTECA, SA.
En Junta General Extraordinària y
Universal, celebrada el dia 22 de
mayo de 1992, se tomo el acuerdo de trasladar el domicilio social
de Avenida Generalitat, 87, en
Tortosa, a carretera Santa Cristina, Edificlo Banco de Madrid,
entresuelo 4-, en Platja d'Aro.
Tortosa, 22 de Mayo de 1992
El

Administrador

LABORATORIOS DE SANIDAD
VETERINÀRIA HIPRA, S.A.
(Cambio de denominación)
En Junta General Extraordinària y Universal de Accionistas, celebrada el dia
30 de Mayo de 1992, se acordo por
unanimidad cambiar la denominación
social por la de LABORATORIOS
HIPRA, S.A
Amer, a4dejuniode1992
El Consejero-Delegado

