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Després que presentes els informes que li sol.licitava

Aquest mes de gener

III Seminan d'autors
hispanoamericans a SaH
REDACCIÓ
Salt.— Aquest mes de gener
s'inicjará él tercer seminari
d'autors hispanoamericans a la
casa de cultura les Bernardes.
Silvia Adela Kohan i Ariel Lucas Rivadeneira, coordinadors
deis tallers d'escriptura i lletra
de la Universitat de Bons Aires,
han decidit repetir per tercera
vegada consecutiva l'experiéncia, vista la bona acceptació
del que havia de ser un seminari amb carácter experimental.
«I mentre hi' hagi interés,
n'organitzarem tots els que
calgui», indiquen.
El segon seminari, que se celebra el passat mes de desembre, dona continuítat al de presentado, seguint la iniciativa
deis mateixosalumnes. Aquest'
tercer está obert a nova participado.
L'objectiu del seminari está

en l'estudi d'escriptors llatinoamericans com son Borges, Vargas Llosa i García Márquez entre d'altres. «Es tráete de
llegir a través d'experléncies
col.lectives de lectura. Es
busca la Intimitat individual i
social a través de la literatura. Aportará a mes a mes —
indica S. Adela Kohan— la interpretació de textos literarls
' contemporanis, els problemes que plantegen, estructura i relació entre text i con. text literari i histórico-social,
etc.».

L'Ajuntament dona Ilicencia a
l'ICS per construir el CAP

Ambdós coordinadors es
tinostren oberts a qualsevol altre suggeriment de possibles
alumhes. «Considerem important que aqu^lls que vulguin participar-hi diguin la
seva i ens facin conéixer quines son les seves necessitats».

Segohs l'expeclient de Girona, S.A.

informa favorablement
sobre les tarifes d'aigua
REDACCIÓ
Sarria de Ter.— L'Ajuntament
de Sarria acordá informar favorablement l'expedient tramitat
per l'aprovació de les tarifes del
servei d'abastamet d'aigua potable per a l'exercici de 1988
promógut per l'empresa Girona, S.A., concessionária a más
a más del servei i de la seva
aplicado dintre de l'ámbit territorial deis municipis de Girona i
Salt.
Segons aquest expedient
s'estableix com a consum mí-

nim de cada abonat el de sis
metres' cúbics al mes. Els abonats que consumeixin menys
d'aquesta quantitat pagaran
mensualment 30,5 ptes.; els
que vagiij de set a dotze metres cúbics, 40,í ptes. i els que
superin aquesta quantitat, 49,5
ptes. El consum industrial figura amb 43,75 ptes.
Quant ais drets de connexió,
es pagaran 32 ptes./m2 sobre
la superficie edificada; 2.835
ptes./ud per provisional d'obra
i 1.260 ptes./ud per a nous
abonats.

Aquesta passará a ser una imatgé d'arxiu un cop es construeixi el centre, (Foto CARLOS SANS).
L'Ajuntament de Salt ha concedit l'oportuna Ilicencia d'obres a l'lnstitut Cátala de la Salut per a la construcció del
Centre d'Assisténcia Primaria. D'aquesta manera es dona
llunñ verda a l'ICS per construir en els terrenys cedits peí
Consistori, situats al costat mateix de la Casa de la Vila, un
cop presenté el projecte detallat sobre el compliment del
centre de totes les ordenances referides a vessaments de
productes industriáis. Així mateix, l'Ajuntament sol.licita a
la Generalitat un informe deis bombers provant l'eficácia
deis sistemes d'evacuació de l'edifici en cas d'incendi. Ara
ñomés resta per saber quina será la data en qué es comencin les obres...
GEMMAVILA
Salt.— Després que l'ICS presentés a l'Ajuntament de Salt els dos
informes que li sol.licitava, referits
a la seguretat de l'edifici i ais que
hi hábitin^ l'Ajuntament de Salt li
ha concedit la Ilicencia d'obres per
iniciar la construcció del CAP
—Centre d'Assisténcia Sanitaria—

quan ho cregui mes oportú.
El primefóinforme sol.licitat feia
referencia al corripliment de les ordenances estipulados sobre vessament de productes industriáis i el
segon era el vist-i-piau deis bombers sobre les mesures contraincendis que s'adoptin en un futur
en aquest edifici sanitari.
El cost total de l'obra puja a

66.133.000 de pessetes i és a cá-rrec de la Generalitat. L'Ajuntament saltenc contribueix en el
gruix del projecte amb l'aportació
del terreny, situat en la cantonada
deis carrers Manuel de Falla i Ángel Quimera —al costat mateix dela Casa de la Vila—.
L'edifici del CAP constará de
planta i dos pisos, amb 642 m2 de
planta, i es preveu que tingui forma d'U, amb un pati interior que
permeti l'accés a diferents árees
mediques. A la planta baixa es trobaran la recepció, arxiu, despatxos d'administració, servéis d'assisténcia continuada i aula
d'educació sanitaria. En el primer i
segon pis es repartirán les consultes i sales d'espera. L'entrada principal será al carrer Manuel de Falla
i la porta d'emergéncia a l'Ángel
Quimera.
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Una mitjana de cent cinquanta persones diáries

-c.1-'

\
Surt al carrer el calendar! de les activltats de Rialles peí 88.- Lorganització cultural saitenca, Rialles, ha tret al carrer un cartell-calendari on s'informa de totes les activltats previstas per aquest
récent comenpat any 1988. Les propostes de Rialles per aquest mes de gener comencen el proper dia deu, amb
una sessió de cinema, i continúen l'últim dia del mes, amb un espectade de titelles.
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a i s « P a s t o r e t S » d e C a n P a n x u t . - Quan resta encara
una última representado, avui a dos quarts de sis de la tarda, els
organitzadors deis «Pastorets» a Can Panxut ja han fet números i
saben que l'assisténcia diaria a l'espectacle ha estat d'unes cent
cinquanta persones. El grup de teatre el Safareig porta a Salt uns
pastorets amb nou contingut, tot i respectant les escenes mes divertidos de l'obra de Josep M° Folch i Torres com son «El somni
de Rabada», «L'estel de Natzaret», «El primer Nadal deis pastors»... Segons indica l'organització, «l'opinió generalítzada deis
assistents ha estat unánime en el sentit que les dues hores que
dura l'espectacle se'ls fan curtes. Llástima que Salt no pugui
disposar d'una sala i d'uns decorats a l'altura deis actors».

