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Josep Vila deixa Joventut per rellevar
Joan Olóriz^gin a síndic de la IJdG
í

Ocuparà efecti?ament%l·ii0ücà|r^c el 16 de
TINA CASADEMONT

H Girona.^ El pedagog Josep Vila (la Ce^
llera de Ter, 1959), cap de serveis de la
Representació Territorial de Joventut de
la Generalitat a Girona, ha estat nomenat

síndic de la Universitat de Girona, càrrec
que ocuparà efectivament a partir del 16
de setembre; Vila prélidrà el relleu a Joan
Olóriz, que ha estat el cap visible d'aquest
òrgan des de la seva creació, fa cinc anys.

El nóu smdie es va presentat ahir als mitjans
de comunicació, Tèndehià que, havent estat
proposat pel rector, Josep M. Nadal, hagués
rebut un informe unànimement favorable
de la jxmta del consell social de la UdG.

«Em ve molt de gust
Aleshores va fer arricontinuar el camí enbar la proposta al concetat per Joan Olóriz;
sell social i aquest, que
els precedents marcats
dijous va quedar ofiem facilitaran mòltíscialment constituït, va
sim la-feina.» Així es
votar unànimement a
va expressar ahir el nou
favor de la proposta.
síndic de la UdG. De
Així, el nou síndic ha
fet, tot i que Josep Vila
rebut tant l'aprovació
no farà l'ingrés efectiu
interna com l'externa
en el nou càrrec fins
de la universitat.
al 16 de setembre, ja
Josep Vila va fer una
fa quatre mesos que
ferma defensa de la necol·labora amb Joan
cessitat de la figura del
Olóriz, el temps que,
síndic en la comunitat
des que aquest va esuniversitària, especialgotar el termini del seu
ment per la seva indemandat, actua com a
pendència i imparciasíndic en funcions.
litat —no forma part
ni dels òrgans de goJoan Olóriz ha estat
vern, ni els administrael primer síndic de la
tius, ni del professorat.
UdG, una figura que
El nou síndic va afegir
es va crear ara fa cinc
que la principal aporanys amb l'objectiu
tació que espera fer a
d'actuar com a mediala UdG és, amés del
dor en els conflictes
Per l'esquerra, Josep Vila, Josep M. Nadal, Jaume Casademont i Joan Olóriz. Foto: TONI MULA.
dinamisme requerit pel
que sorgeixen en el si
rector, «humanitat.»
de la comunitat univerEl
mandat
del síndic de la
sitària. «Discreció, confidencia- fet una excel·lent elecció.»
pròpia. Nadal va precisar que
litat, tenacitat i voluntat de reL'elecció en qüestió va comen- aquest càrrec comporta, a més UdG és de 2 anys, prorrogables
forçar la democràcia, la qualitat çar quan el rector de la UdG, d'una «dedicació exclusiva a la a 2 més, però en el pròxim clausi el prestigi de la universitat a Josep M. Nadal, es va afrontar UdG, im tarannà especial, amb tre es proposarà canviar-ho per
la qual se serveix» són les virtuts a la «preocupació per la subs- sensibilitat en els problemes, ca- tres anys. El president del consell
que Olóriz considera imprescin- titució de Joan Olóriz.» En la pacitat de diàleg i també ima social, Jaume Casademont, tamdibles en la figura que ha d'estar seva "Opinió, la figura del síndic certa intransigència.» El rector bé va afegir la intenció d'incoral front de la sindicatura. En ha de respondre a un perfil actiu va consultar al consell d'estu- porar la figura del síndic, amb
tot cas, el síndic én funcions va i dinàmic que, a més de rebre diants i els seus membres li van veu però sense vot, en aquest
apuntar: «Estic segur que hem queixes, en formuU per iniciativa proposar el nom de Josep Vila. òrgan col·lectiu.

La nova associació de teatre
empordanès TREEMP programa
mi cicle d'estiu a Figueres
de la Sra. Clito Mestres i La Tuia
i la Ramoneta de la Inestable
de LLampaies —1 de setemb r e ^ . Totes les representacions
són d'entrada gratuïta.
I ^ programació del cicle d'estiu és la primera activitat conjunta que porten a terme els
membres de TREEMP, una associació nascuda per iniciativa
de les companyies i alguna gent
independent del món teatral de
de l'Alt Empordà amb l'objectiu
de coordinar les seves activitats
—compartir equips i personal—
i de dinamitzar la vida teatral
a la comarca. «L'objectiu és que
totes les poblacions d ela comarca programin quatre representacions cada any —explica
J a u m e Alsina, vocal de
TREEMP—. Una desena d'ajuntaments ja ens han confirmat
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de la setmana que ve. /EL PUNT

Música catalana, de
preludi del Festival
de Peralada
• Peralada.— L'Orfeó Català,
la Cobla Mediterrània i la Cobla
la Principal de la Bisbal protagonitzaran a dos quarts d'onze
d'aquesta nit, a l'auditori del castell, el concert preinaugural del
Festival de Música de Peralada,
que comença oficialment dissabte que ve. Per avui, els preus
de les entrades són de 1.800,
les anticipades, i" 2.000, a taquilla./ELPUNT
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16 juliol • 22,30 h
informació: 972 40 20 04

Cinc grups actuaran als jardins de Puig Pujades
PEREPUIG

I Celrà.— Els Pets, Komando
Moriles i Ossian formen el cartell
del Concert x les 35 hores que
la JERC ha organitzat per a les
deu d'aquest nit al camp de de
futbol de Celrà. Els preus són
1.500 pessetes si es çprdpra l'entrada anticipadament, i 1.800 si
s'adquireix a taquilla. Els llocs
on es pot comprar són el Museu
de la Gabella, d'Arbúcies; MusicWorld, de Blanes; la llibreria
Faristol, de Calella; MobyDisc,
PartizanoDisc i JERC, de Girona; El Puntet, de Lloret; Discbauxa, d'Olot; el cafè de la Plaça,
de Pineda de Mar; l'ajuntament
de Celrà i els locals de JERC
de la Bisbal i Banyoles. Amb
el tiquet hi va un descompte per
a l'Acampada Jove d'Arbúcies

Suavesito

TEATRE

I Figueres.— La nova associació de t e a t r e e m p o r d a n è s ,
TREEMP, fundada per deu
companyies de l'Alt Empordà
amb l'objectiu de coordinar i revitahtzar l'activitat teatral a la
comarca, ha assumit la gestió
de la mostra de teatre independent a l'aire lliure que, fins l'any
passat, organitzava MIFAS a la
ciutat de Figueres. La programació d'aquest estiu, que es portarà a terme als jardins de Puig
Pujades, consta de cinc espectacles: A.P. T. de la companyia
La Perduda —22 de juliol—;
Aquí no paga ni déu de Ventus
Teatre —5 d'agost—; Ai mare,
quina nit de la companyia Atrezzo —19 d'agost—; Una d'espases
II úe la companyia Capa i Espasa
—^26 d'agost—; i Reivindicació
Punt, El, 1999-07-10, p. 30.

Els Pets, caps de cartell
del concert de Celrà
d'aquesta nit

Club Nàutic Port d'Aro
CONVOCATÒRIA
Es convoca a vostè a l'Assemblea
General Ordinària del Club Nàutic
Port d'Aro, que tindrà lloc en el nostre
Edifici Social, el proper dia 25 de juliol
de 1999, a les 10 hores en primera
convocatòria i a les 10.30 hores en
segona, per tractar els assumptes
indicats a l'Ordre del dia.

La companyia L^ Perduda inaugura el cicle el 22 de juliol.

que estan disposats a contractar
representacions, com a mínim,
per a les dues festes, d'estiu i
d'hivern. També volem oferir
professors de teatre a les escoles.

organitzar cursos de formació
per a les nostres companyies, i
muntar dos o tres espais teatrals
d'àmbit comarcal, que programin habitualment.»

ORDRE DEL DIA
1r - Lectura i aprovació, en el seu cas,
de l'acta anterior.
2n - Informe del President, gestió
1998 i objectius 1999.
3r - Informe de l'auditoria.
4t - Presentació i liquidació del
pressupost exercici 1998.
5è - Presentació i aprovació, en el seu
cas, del pressupost exercici 1999 I
proposta d'activitats.
6è. Precs i qüestions.
Platja d'Aro, 7 de juliol de 1999
El secretari - El president

