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LA FINESTRA

Lluís Maria de Puig
rep pressions
internacionals
Segons un comunicat de
premsa del PSC, el diputat gironí i membre del Consell d'Europa, Lluís Maria de Puig «s'ha
vist sotmès a moltes pressions»
dels governs grec, búlgar i macedoni per la seva defensa de la
minoria arumenà. Pels que no
ho saben, direm que la minoria
arumena està desperdigada en
diversos països: Romania,
Bulgària, Albània, Macedònia i
Grècia. De Puig fa anys que treballa en la defensa dels drets
üngüístics i culturals d'aquesta
minoria. De moment, les pressions no.han anat a més.

La crisi financera
de la Generalitat
afecta Mifas

SÍLVIA SERRAT

Pasqual Maragall, ingressat al Trueta
L'alcalde de Barcelona, Pasqual MaragaU, va romandre tot el dia
d'ahir ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona a causa d'un
còlic neírític que havia patit la nit anterior. Pasqual MaragaU va
entrar en el centre hospitalari a primeres hores del matí afectat pels
intensos dolors de l'atac de pedra mentre passava el cap de setmana,
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com acostuma a fer tot sovint, a la seva casa de la localitat baixempordanesa de Rupià. Els metges del centre van creure oportú que
quedés ingressat. Maragall va abandonar l'hospital a última hora de
la tarda, moment que recull la fotografia, acompanyat de l'alcalde de
Girona, Joaquim Nadal, que havia anat a visitar-lo.

GERONA TÈXTIL. S.A.
Junta General Ordinària
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los senores accionistas de la
Sociedad a la Junta General Ordinària, que se celebrarà, en primera convocatòria, el dia 27
de junio de 1996, a las diecisiete horas, en la sede social, calla de Baix, 2, de Girona, y en
su defecto, en segunda convocatòria, el siguiente dia 28 del propio mes y aüo, en el mismo
lugar y hora, y con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA
Primero- Examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995, la Memòria, el Informe de gestión, el
informe de los Auditores, y la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.
Tercero.-Cese de Consejeros por expiración de su mandato; nombramiento o reelección, en
sucaso.
Quinto- Delegación de facultades para la cumplimentación y elevación a públicos de los
precedentes acuerdos.
• Sexto- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.
Los accionistas podran examinar, en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuïta, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, de conformidad, todo ello, con el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Girona, 21 de mayo de 1996.
El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Benet Camps.

Es fa públic que la Junta General del dia 17 d'abril de 1996,
va acordar traslladar el domicili s o c i a l , diritre del m a t e i x
municipi de Girona, del carrer
Sèquia, núm. 9,1r, 2a, al carrer
Sèquia, núm. 3, 2n.
El Secretari

ESCOLA DE GESTIÓ
EMPRESARIAL, S A
Es fa públic que la Junta tíeneral
del dia 13 de febrer de 1996, va
acordar traslladar el domicili social,
dintre del mateix municipi de Girona, de la Plaça Marquès de Camps,
núm. 9-10 al.carrer Falgàs, ctra. Sta.
Coloma, Km. 2.
L'Administrador

El funcionament de Mifas,
una entitat d'atenció als minusvàlids, pot quedar seriosament afectat a causa de la crisi
financera que pateix la Generalitat de Catalunya, la qual ha
retardat el pagament de les subvencions ordinàries, que són
imprescindibles per al manteniment d'algun dels serveis que
ofereix. Actualment, el deute
acumulat puja als deu milions
de pessetes. Es de tots conegut
que la Generalitat paga amb un
enorme retard, però no és
menys cert que Mifas hauria de
ser tma de les prioritats.

«Gol a Gol» ignora
la promoció per
pujar a Segona A
En tres hores i mitja de programa («Gol a Gol» -I- «L'última
jugada»), l'equip d'esports de la
Televisió de Catalunya no va
trobar diumenge passat ni un
petit forat per a un breu resum
dels partits de la promoció d'as-.
cens a Segona A que van jugar
dos eqtiips catalans: el Figueres
i el Gitiínàstic de Tarragona. Ja
sabem que enguany no la
juguen ni el Sant Andreu, ni la
Gramenet, però un raconet, ara
que a més ja no juguen els de
Segona A, tampoc no és demanar massa. Ja hem perdut la
capacitat de sorpresa, però...
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A partir d'ara, anunciar-se gratuïtament al
Diari de Girona ésfàcIL Retalli aquesta
butlleta i enviï-la amb les seves dades i el
text que desitgi que aparegui a la secció
d'anuncis per paraules.
També pot entregar-la personalment a:
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