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GIRONA

CATALUNYA NORD

Institut: per un director representatiu

Possibles noves indústries espanyoles

L'assemblea democràtica del centre contesta el sistema actual de terna
L'assemblea democràtica de
l'institut d e Girona ha fet públic
un comunicat en què protesta pel
sistema d'elecció per part del
claustre d'una terna per al nomenament del nou director que
va tenir lloc el passat vint-i-vuit
d'abril.

AGENDA
AGRAMUNT. — 22 hores. Conferència Joaquim Arana (RSDC)
al Casal Agramunti sobre "Una
política al servei de Catalunya'".
ALACANT. — 19,45 A l'aula
de Cultura de la Caixa d'Estalvis
d'Alacant i Múrcia, Manuel Sanchis i Guarner parlarà del tema
"Problemàtica actual de la nostra
Hengua".
ARBÚCIES. — A la Casa de
Cultura de "La Caixa" Josep Beaei parlarà sobre "Catalunya,
present i futur".
ARENYS DE MAR. — 22 hores
Casal de la Joventud Seràfica conferència de Josep Maria Figueras
(ADC) sobre "Política i Economia
i Catalunya". Organitza Cau Excursionista San Francesc.
22 hores al Casal Parroquial»
Taula Rodona sobre "Els drets dí
la dona" amb Anna Mercader
Magda Oranich i Maria Josep Aubet.
BARCELONA. — 11.30: A l'Escola d'Arquitectura, "L'ordenació
del territori a Catalunya", per
Manuel de Solà-Morales Rubio,
Manuel Ribas i Piera, Enric Lluch
i Francesc Roca.
18: Seminari de Filosofia Oriental, a la Biblioteca de Catalunya,
què s'allargarà fins el dia 8.
19: Xerrada sobre Reencarnació. al Bar Velódromo, Muntaner
213. per J. A. Gonzàlez de Orense.
19: Conferència del professor
François Daumas, a l'auditori del
Museu Marítim, sobre "Le Nouvel Empire et l'époque d'Akhenaton".
19.30: "Per una democràcia econòmica i social", per Carles A..
Gasòliba. al Col·legi d'Arquitectes.
19,30: Conferència de Josep Pallach. Amadeu Cuitó. Joan Majc
i Fabià Estapé dins el cicle "Programes econòmics en Talternativa democràtica", a la Facultal
d'Econòmiques.
19.30: Homenatge(a Machado, a
l'Ateneu Barcelonès, amb Auroi * de Albornoz, Josep M. Castellet 1 Lluí* Izquierdo.
20: A l'Aula Magna
la Universitat "L'accés de les classe»
populars a la cultura", per Francesc Frutos i Rafael Gisbert.
22; Al Col·legi de Farmacèutics,
Via Laietana, 94, "Del risc individual davant la malaltia, al serr«í nacional de la salut", pels doctors Nolasc Acarin 1 Ramon E«^ B E R G A — 22,15: a la Biblioteca de "La Caixa ', conferència dej
dr Frederic Boix sobre "La sexualitat en l'infant".
CASTELLÓ. — 19: a la Llibreria Garbell, presentació dels llibres de Joan Francesc Mira i Josep Piera, "El bou de foc" i "Kfenoud".
30: a la sala d'actes de la Caixa
d'Estalvis, Taula Rodona sobre
"Narrativa al País Valencià" amb
la intervenció de Rafael Ventura,J Francesc Mira i Josep Piera.
' IGUALADA. — 20: Conferènciaeol·loqui de Josep Maria Carbonell sobre "Literatura catalana"
a "La Caixa".
MATARÓ. — 22: a la Sala del
Casal cinema amateur català. Organitza l'Agrupació eientifieo-exïursionista.
PRAT DE LLOBREGAT. — ZZ.
al Casal Municipal de Cultura,
conferència de Jordi Pupol (CDC)
sobre "Problema i perspectiva del
moment".
TARRAGONA — 20: a la Sala
d'Art de la Llibreria presentació
del llibre "La revolta del 1936 a
Barcelona" pel seu autor Manuel
Cru ells.
„ „.
,
TERRASSA. — 20 30: a la Fttmacoteca —Cine Catalunya^- projecció de "Desfile de Candileja^
de Lloyd Bacob.
TORTOSA. - 19: a l'Hotel Berenguer IV. Quarta jornada de la
Setmana vocacionaL Parlaran M.
Mufioz, F. Panisell. C. Jornet,
Simó i M. Maldonado.

Segons aquest comunicat, el procediment actual seguit per a l'elecció d'aquesta terna és profundament
antidemocràtic: "a) perquè el claustre no és representatiu del centre en
tant que no en formen part ni els
alumnes ni el personal no docent,
b) perquè el director ha de ser per
força un catedràtic essent exclosos
d'altres professors numeraris i no numeraris, c) perquè el claustre no elegeix directament un directo sinó solament una terna, ja que el director
és designat, pel Ministeri d'Educació
i Ciència sense tenir en compte el
nombre de vots que ha obtingut cada
persona pertanyent a ia terna, d)
perquè encara fa més antidemocràtica l'elecció el fet que no es respecti
la decisió personal dels interessats,
ja que no es presenten candidatures
i el nomenament no es pot rebutjar".
L'assemblea democràtica de l'institut creu que l'elecció democràtica
d'un director ha de ser feta directament per un claustre on siguin representats tots els estaments de la
vida del centre (professors numeraris, professors no numeraris, personal no docent j alumnes).
L'elecció de nou director té una
transcendència especial si tenim en
compte que els darrers anys l'institut de Girona ha estat completament
allunyant de la problemàtica de la
ciutat i amb prou feines ha contribuït a l'activitat cultural d'aquesta.
La prohibició recent del títol "Homenatge a Catalunya", que havia de
dur- un festival de poesia celebrat
al saló d'actes de l'institut és un reflex de la política seguida fins ara
al centre més important de batxillerat de Girona.
CONSTITUÏT L'AMBIT DOCENT
DEL CONGRES DE CULTURA
En una reunió celebrada recentment al Col·legi Universitari de Lletres, ha estat constituït l'àmbit docent del Congrés de Cultura Catalana de les comarques de Girona. Van
assistir-hi representants, entre professors i alumnes, d'EGB, del BUP i
de la Universitat així com d'altres
entitats relacionades amb l'ensenyament adherides al Congrés: Col·legi
de Llicenciats, ICE, Antics Alumnes
de la Normal, etc.
En el curs de la reunió va restar
clara la necessitat de constituir
aquest àmbit, ja que semblava que
des de la situació particular de les
comarques gironines es podia fer una
aportació positiva a l'alternatlva profosada pel Congrés.
Va cer acordada, després de debat,
l'elecció de dos temes ampits de treball: "coneixement de hi nostra realitat educativa 1 escolar" i "concepte
d'escola catalana", sens perjudici de,
més endavant, precisar més els objectius. Amb aquests punts de partença es prepara una nova reunió
per al pròxim vint-í-dos de maig ai
Col·legi esmentat Es de destacar que
l'ICE s'ha ofert com a centre de recollida de tota mena de dades sobre
la realitat educativa de les comarques de Girona.
CREACIÓ DE L'INSTITUT DE LA
PETITA I MITJANA EMPRESA
El pròxim divendres 7 de maig serà anunciada la creació a l'Estat espanyol de l'Institut de la Petita i
Mitjana Empresa, en el transcurs
d'una taula rodona que tindrà lloc
al Centre d'Estudis Empresarials de
la Cambra de Comerç i Indústria de
Girona dirigida pel senyor Tomàs
Duplà i Abadal i Salvador Moncoro
i de Castilla, caps respectivament
de la secció d'estructures industrials
i de la secció de la petita i mitjana
empresa de la Direcció General de
Promoció Industrial i Tecnologiea.
Apart l'anunci de la creació del
nou Institut esmentat, els dos alts
càrrecs del Ministeri d'Indústria parlaran sota el títol "Problemàtica sobre el petit i mitjà empresari", sobre
concentració i associacio d'empreses
i es tractarà de les possibles solucions administratives i de les ajudes
que el Govern pensa facilitar a les
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empreses que s'integrin i estableixin
uils serveis comuns.
Prosseguint amb la intensa activitat de la comissió de cultura de la
Cambra de Comerç, el mateix divendres i al saló d'actes de ia corporació, Joan Renart i Cava, director general d'EFMA. parlarà sobre 'quines eren a Espanya les indústries
d'avançada del futur'' i analitzarà els
sectors d'un creixement més alt i
amb més capacitat d'expansió futura.
També la nit del mateix divendres,
tindrà lloc a la Casa de Cultura d'Olot el setè dels col·loquis sobre exportació que celebren a totes les comarques de Girona organitzats per
les Cambres d e Girona, Palamós i
Sant Feliu de Guíxols. En aquest
col·loqui es tractaran tots aquells temes que afecten el comerç exterior:
crèdits i ajudes oficials, promoció de
mercat, operativa bancaria en el finançament de les operacions, etc.

JUSTÍCIA I PAU A FAVOR DE
DOS DETINGUTS
El grup de Drets Humans del secretariat diocesà Justícia i Pau de
Girona, arran de les detencions de
l'obrer de la construcció Felipe Martínez Ayala (que ha passat a jurisdicció militar acusat d'agressió a la
força pública) i del mestre Sebastiàn
Parra Núnez (acusat de propaganda
il·legal), ha fet pública una nota en
què manifesta una vegada més la
seva enèrgica repulsa
davant
aquests fets que afecten els més elementals drets de la persona contingunts als articles dinou, vint i vini-tres de la Declaració Universal dels
Drets de l'Home, com són els drets
a la lliure expressió, a l'associació,
a la sindicació, etc.
RAFAEL NADAL

la formació d'un nombre més gran
de treballàdors i contra ies sancions
(consell de disciplina) que amenacen
ara vint-i-un treballadors del centre.

Sembla que el Ministeri espanyol de Finances ha decidit
de prendre en consideració tres
dossiers aprovant projectes d'implantació d'unitats industrials
al Rosselló i al Llenguadoc.

El míting serà seguit d'un espectacle dona pel grup Guillem de Cabestany de nova cançó catalana i
—probablement— per la cantant Teresa Rebull, que permetran així ais
treballadors en lluita de beneficiarse de l'ajuda econòmica que els cal.

"Midi Press Service", setmanari
econòmic del Midi de França, precisa que es tractaria:
— D'una societat sub-catalana de
joguines que instal·laria una unitat
de producció dins la zona industrial
de Ribesaltes
(Catalunya
Nord)
creant així una trentena de llocs de
treball.

VAGA ESTUDIANTIL

—D'una segona socíeat sub-catalana d'electromeeànica; els • seus cinquanta nous llocs de treball beneficiarien igualment a la Catalunya
Nord.

La majoria dels estudiants en vaga contra la reforma del segon cicle
de l'ensenyament superior van vota*
abans-d'ahir, dia 4, en el curs d'una
assemblea general extraordinària, la
continuació de la vaga general. L'assistència corresponia a la importància dels temes discutits i de les decisions a prendre.

— Per fi, el tercer projecte concerneix la primera empresa espanyola especialitzada en la talla de ferro
segons la demanda del client, empresa que podria instal·larse a prop de
Montpeller.

Aquest vot ha fet que el consell
donat pel Sindicat Nationale de l'Enseignement Supérieur (animat per
militants pròxims al partit comunista francès), Union Nationale d'Etudiants de France (igualment animat
per militants pròxims al partit comunista francès) —favorables a la represa de l'activitat universitària—
no s'hagi seguit.

El Ministeri francès de Finances
i la DATAR estudien actualment els
dossiers d'aquestes empreses
Recordem que la darrera empresa
de l'Estat espanyol qu e va instal·larse a Catalunya Nord es la fàbrica <fe
Licor 43 de Cartagena.
LLUÍS RIBES
MÍTING SINDICAL

Després de votar la vaga general,
l'assemblea s'ha declarat per vots
com a únic instrument dels estudiants en lluita i sigui a nivell deliberatiu, sigui a nivell executiu

Un míting-espectacle organitzat
pels sindicats CGT i CFDT del centre pgicoterapèutic de Tuïr, tindrà
lloc al teatre municipal de Perpinyà
divendres vinent, dia set de maig a
les nou del vespre.

Per fi. els estudiants varen decidí»
que passarien llurs exàmens, i deixaren clar que farien, com administrativament els textos ho demanen,
un oral.
Les decisions de l'assemblea general contrasten amb les informacions
que donen els mitjans de comunicació sobre la represa general de l'activitat universitària.

L'objectiu d'aqüesta manifestació
és informar als treballadors de Perpinyà sobre la lluita ja llarga del
personal del centre psicoterapèutic
de Tuïr per millorar la qualitat de
l'assistència als malalts —amenaçada per la direcció—. per aconseguir

JORDI D U R A *

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Preparació del Debat Costa Brava
David Marca i Joan Cals, adscrits a la Comissió organitzado.
ra del Debat Costa Brava, h »
explicat a Sant Feliu com està configurant aquesta gran taula rodona que es prepara per
a la tardor vinent.
Hom vol aconseguir que el debat
sigui una reflexió i una discussió
crítica i intencionalment creadora
de la vida tota dels pobles i la gent
del litoral gironí; per a ser-ho efectivament, haurà d'emmarcar-se en
un àmbit prou ample perquè enclogui el marc físic territorial, el marc
econòmic —tot i interrogar-se si encara és vàlid el model econòmic
actual on hom viu d'una manera
força inerta—, i el marc social i collectiu a nivells comarcal, supracomarcal i municipal. Tres vectors tan
íntimament lligats que la descuran-

Directe de constructor
A urbanització de primera categoria a 20 minuts de Lloret
Torres des de 450.000 pessetes.
Donaria facilitats.
Informació: 381-06-27

ça de qualsevol d'ells comporta
inevitablement la degradació dels
altres
DEBAT DEMOCRÀTIC I OBERT
Un debat, dones, que per la seva
pròpia naturalesa haurà de ser ampli, democràtic i obert, en el sentit
que ha de donar oportunitat a diverses veus perquè es facin sentir,
fea d'evitar caure en oficialismes
sei
empre distants o en determinats
lmteressos, i ha d'intentar inserir
l'aire net de la discussió en la problemàtica <X)l·lectiva, bé que diferenciada d » Portbou a Blanes, de les
oent cinquanta mil persones que
fam la nostra vida en aquesta reaMtat física, però ara com ara entelèquia social, que és la Costa Brava.
Amb el debat, un espai territorial
peculiar, per tal com és lineal, pretendrà de fer la crítica, que haurà
de ser dura, de la seva pròpia crònica i, alhora, cercar els camins,
ta Improvisació que ha segregat uns
forçosament imaginatius i audaços,
per a reconstruir-se després de tancosts físics i humans gravíssims. El
debat pot arribar a ser una primera
oportunitat democràtica per al litoral de Girona i. perquè ho sigui, cal
irrevocablement que el seu plante-

jament i la seva gestió es facin des
d'unes bases democràtiques.
Un col·loqui viu seguí l'exposició
de Marca i Cals. Semblava que hom
tenia ganes de començar ja la discussió El debat ha començat.
SOLIUS

BREU
FIGUERES.
El proper diumenge i dins el marc de ies festes fíguerenques hi ba prevista la setzena
edició de la Fira del Dibuix i la
Pintura, ens informa Emili Casademont. L'edició d'enguany compta
amb la participació de cent trenta
artistes que s'instal·laran a la Sambla Sara Jordà, a l'aire lliure. La
Musa dels Artistes, senyoreta Mercè
Fina i Rodeja presidirà tots els actes que se celebrin, entre ells la cavalcada que presentarà un nov ninot dalinià.
LLORET DE MAR. — Amb una
espasa un lladre va amenaçar tres
empleats d'un hotei d'aquesta ciutat costabravenca, indica l'agència
Cifra, demanant-los els diners de la
caixa. Aquest robatori no va ésser
possible car la guàrdia civil va retenir l'individu.

TRIEU I REMENEU
SABATES A BON PREU

Calçats de Mallorca
Creu Coberta. 17
(Tocant a la PI. d'Espanya)

PROBLEMES SEXUALS

Psicològics de la parella. Impotència. Frigidesa. Ejaculació
avançada. Anorgasmia. Dispareunia. Vaginisme. Orientació sexual prematrimonial. Psicoteràpia i relaxació de la parella.
Equips de psicòlegs i metges
d'ambdós sexes.
Centre de Sexologia. CA Eseoies
Pies, 50, entresol l.\
Telèfon: 212 89 OS

Dissabte tinent, dia 8, de les 5 a les 7 de la tarda

G A S T O N

R E B U F F A T

el cèlebre muntanyenc francès
«gnarà exemplars dels seu» llibres, el darrer dels qual*

HORIZONTES

CONQUISTADOS
a la

LLIBRERIA

GABERNET

Passatge Dae de kt Victòria, 7. Telí. SW-00-8S. Barcelona t

