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DIARI DE G I R O N A

D i j o u s , 18 de març de 1993

Inscrites en el registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament

Girona compta amb 168 associacions
de veïns i entitats sense ànim de lucre
R. PONSATÍ
Girona.— Girona compta amb
un total de 168 associacions i entitats sense ànim de lucre inscrites al
registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament, segons el
llistat aprovat en la comissió de
govern celebrada el passat 4 de
maig.
En aquest registre, que ha estat
actualitzat pel personal de l'Oficina
d'Informació Ciutadana de l'Ajuntament, hi figuren entitats culturals, esportives i humanitàries, associacions de veïns, jubilats i
professionals, i un gremi.
Del total d'entitats inscrites en el
registre de l'Ajuntament, n'hi ha 41
de caràcter cultural, 56 d'esportives
i 14 d'humanitàries, i pel que fa a
associacions, n'hi ha 45 de veïns, 7
de professionals i 4 de jubilats.
Entre les entitats culturals es troben les Joventuts Musicals de Girona, l'Associació de Naturalistes de
Girona, Òmnium Cultural, l'Associació d'Acció Cultural (ADAC), la
Jove Cambra de Girona, l'Associació Amics de les Gavarres i del
Massís de Cadiretes i l'Associació
d'Amics de la Vall de Sant Daniel,
Pel que fa a les humanitàries,
figuren inscrites al registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament
l'Associació Àngelus, Minusvàlids
Físics Associats (Mifas), Unicef,
Justícia i Pau, Front d'Alliberament
Gai (FAG), Associació Mater Dei,
Associació d'Usuaris de les Comarques Gironines (Usagi), Associació
per a la Síndrome de Down (Astrid21), Associació de Marroquins de
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Joaquim Casal
seràeipendonista
d'honor de la
Confraria de Jesús
Crucificat
DdeG
Girona.-Joaquim Casal Ortiz
serà el pendonista d'honor d'aquest any de la Confraria de
Jesús Crucificat-Manaies de Girona. Casal, que ja havia estat
l'abanderat del maniple fins a
l'any passat, va sortir durant
cinquanta anys consecutivament a la processó de Girona.
Precisament, l'any passat, Joaquim Casal va lliurar el maniple a
Joan Gauçhi, en el decurs d'un
acte que va tenir lloc el dimecres
sant al Castrum dels Manaies de
Sant Lluc.
Casal substituirà d'aquesta
manera el pendonista d'honor
de l'any passat, José Luis Oliver
Martínez. La junta dels Manaies
vol prerniar i reconèixer cada
any la tasca realitzada per totes
aquelles persones que han contribuït al desenvolupament i activitats de la confraria sense
afany de protagonisme.

• Curs d'asseguranceSi

El registre municipal d'entitats ciutadanes ha estat actualitzat recentment pel personal de l'Oficina d'Informació
Ciutadana. (Foto MARISA MORILLO).
ment o la millora dels interessos
específics dels ciutadans», mentre que no poden fer-ho les que
tinguin objectius anticpn.stit«cionals, les que es regeixin per normes
antidemocràtiques, les que no estiguin prou implantades a la ciutat i
les que utilitzen mitjans violents.
Per formalitzar la inscripció d'una
entitat en el registre municipal

Girona, Col·lectiu Antimilitarista de
Girona, Comitè per la Pau i el Desarmament, Associació de Malalts Renals (Amarg) i Organització de Consumidors i Usuaris.
Segons el reglament orgànic municipal (ROM) vigent, es poden inscriure al registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament totes aquelles
l'objectiu de les quals sigui «el fo-

s'han d'aportar les següents dades:
els estatuts de l'entitat, el nombre
d'inscripció en el registre general
d'entitats de la Generalitat de Catalunya, el nom de les persones que
ocupen els càrrecs directius, la seu
social de l'entitat, el pressupost i el
programa d'activitats de l'any en
curs, i una certificació del nombre
de socis que té l'entitat.
,

El Col.legi oficial d'agents i corredors d'assegurances de Girona ha organitzat pels dies 29,30 i
31 d'aquest mes un curs d'assegurança de crèdit i caució, que
s'inclou en el curs de preparació
per a l'obtenció del diploma de
mitjancer d'assegurances titulat. Aquest curs, que es desenvoluparà de sis a vuit de la tarda
a la seu del col.legi, tindrà un
total de sis hores lectives i el
preu de la matriculació serà de
cinc mil pessetes. El curs està
limitat a quinze alumnesj la inscripció es pot formalitzar fins a
cinc dies abans de l'inici.

El regidor d'Urbanisme considera que no s'ha de fer amb precipitació
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Generalitat de Catalunya
D e p a r t a m e n t d e Política Territorial
i Obres Públiques

Pallàs diu que no hi ha pressa per
trobar el substitut de Quintanas

RESOLUCIÓ
d ' l de febrer de 1993, per la qual s'assenyalen dies per a la
redacció i a c t e s prèyies a rocupació de les finques afectades
per a l'execució del projecte M-G-9127, dels termes municipals de Platja d'aro i Sant Feliu de Guíxols.
Atès que ha estat publicada la relació dels béns i els drets
afectats per l'execució del projecte M-G-9127, «Millora local.
Glorieta a l'encreuament de Sant Pol. Cra. C-253 de Santa
Coloma de Farners a Palamós; pk. SS'IOO. Tram: Sant Feliu de
Guíxols-Platja d'Aro», al BÒE de 26-6-1992, al DOGC de 25-51992 i al Punt Diari de 29-5-1992, d'acord annb ei que estableix
l'article 56 deÍReglament de 26 d'abril de 1957 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada-la
urgència en l'ocupació per l'Acord del Govern de ia Generalitat de 4 d'agostde 1992,
He resolt:

,

D.C.
Girona.- El regidor d'Urbanisme
de l'Ajuntament de Girona, Joan
Pallàs, va manifestar ahir que no
«hi ha pressa» a trobar el substitut
de Josep Quintanas que, el proper
31 de març, deixarà el seu càrrec de
cap dels serveis d'urbanisme, segons es va anunciar la setmana
passada. Pallàs va explicar que la
vacant que ocupava fins ara Quintanas no es cobrirà «fins que es
trobi la persona adequada» i va
insistir que no hi ha «d'haver-hi
precipitació. L^ feina que fa Josep Quintanas vol una certa dedi-

D'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2, de
la Llei esmentada, assenyalar el dia 29 de març de 1993 a Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols per procedir a la redacció de
les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.
,
Aquest assenyalament serà notificat individualment ais interessats convocats, que són els que figuren a la relació exposada ais taulers d'anuncis de les alcaldies i en aquest Departament (c. del Dr. Roux, núm. 80, planta baixa, Barcelona).
Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada, que aportaran els documents acreditatius
de la seva t i t u l a r i t a t i l'últim rebut de la contribució que
correspon al bé afectat, i poden fer-se acom'panyar, pel seu
compte, de perits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències dels ajuntaments de
Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Tot seguit, els assistents
es traslladaran, si s'escau, als terrenys afectats, per tal de procedirà la redacció de les actes.

cació especialment en alguns temes que no són feina pròpiament
del regidor».
Pallàs va asseguràir que fins al
m o m e n t no s'havia c o n t a c t a t
«amb cap persona en concret»,
encara que va reconèixer que ja
s'ha pensat en algunes persones
que podrien ocupar el càrrec de
Quintanas. «De moment, no hem
mantingut cap conversa amb
ningú», va apuntar.
D'altra banda, el regidor d'Urbanisme va ariunciar ahir que l'Ajuntament de Girona ha contractat pel
període d'un any l'arquitecte Mi-
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Barcelona, 1 de febrer de 1993
Enrique Velasco Vargas
Cap del Servei d'Expropiació, en funcions

L'escultura de Pia
Crozet dedicada a
l'escriptor Josep Pla
es deteriora

7^.
C'l

•=-£•

'li

quel Ferrer, que ocuparà la plaça
d'arquitecte municipal que ha deixat Josep Duixans, que l'I de març
passat va jubilar-se. D'aquesta manera, l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament queda integrada per Pallàs,
com a regidor; Miquel Aurmí, que
ocupa el càrrec de cap d'àrea, i
l'arquitecte municipal, Miquel Ferrer, que va ser qui va guanyar el
concurs d'oposició, segons Pallàs.
A l'organigrama d'Urbanisme ença-,
ra hi ha una plaça vacant, que sorti-i
rà a concurs properament, segons
va anunciar el regidor d'Urbanisme
de l'Ajuntament de Girona.

DdeG
Girona.- L'eScultura situada a la
plaça Josep Pla de Girona i que
l'Ajuntament de Girona va dedicar a
aquest escriptor gironí, es troba
molt deteriorada i el text que reproduïa un fragment literari del llibre
Girona ja no es pot llegir'. Aquesta
escultura, que va ser creada per
l'artista Pia Crozet i reprodueix en
tres blocs una sèrie de llibres que
representen tota l'obra completa de
Pla, va ser inaugurada el maig de
l'any 1991 i en poc temps s'ha anat
deteriorant fins al punt de perdre
quasi totes les lletres que s'hi havien inscrit, tal com es pot apreciar
en aquesta fotografia. (Foto PEP
IGLESIAS).

