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Al setvei
de . . .

Al servei
de .. .

Hi ha real itzacions, obres,
que mirades o tingudes en
cornpte només des de laperspec
tiva aülada de r obra en sí, gai
rebé podríem afirmar que no
justificarien la seva realitzaci ó
tant si es tracta de la inversió
com de la propia 'siruaci ó geo

.grafica i de contexto
'Ircballar per tal d'aconseguir

al n.áxim possible l'eguiJibri te
ITi t(·nal del país d 'una manera
integral , que vol dir veure de
coordinar rotes i cada unade les
inversions per[al que totes elles
coincideixin en l'acomplimem
d'aquest . objectiu és mirar
d'a ssolir un objectiu global pero
fer-Io de manera que sense dei
xar de posar peces d' aquest , es
vagin resolent problernes con-o
crets, que és possible que ferit
ha Olés enllá ja no tinguessin so
lució , és filarmoltprim , i cercar
un gruu Olés d'esforc en la reina
quotidiana . .

Hi ha mclr s exemples
d'aquesta equilibradora políti
ca, pero citem un exernple moh
significatiu. La. carretera Flix
Maials; hom es podría preguntar

p r t:1l1 '" !:lt:1I1P....t fr"'n~ i n r.o ",1 d"..I.I. ~

Hi ha realitzacions, obres,
que mirades o tingudes en
comprenornésdesde laperspec
tiva amada de l' obra en sí, gai
reb é podrfem afirmar que 0 0 

justificarien la seva realització
tant si es tracta de la inversi6
com de la propia 'situacié geo

.gráfica i de context.
Trcballar pertal d'aconseguir

al n.áxim I?Ossible l'eguiJibrite
ITiu ·nal del país d'una manera
mtegra l. que vol dír veure de
coordinarrotes i cada una de les
inversions per tal que tates elles
coincideixin en l'acomplimem
d'aquest . objectiu és mirar
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bé són la Ca talu nya moderna i europea que desitgern .
En els pocs exernples qu 'e s'acaben de donar es de mostra que la

tascaés feixuga i amb una gran amplitud de mires i d'horitzons pero
també queda ciar que s'ha portat a terme des del treball quotidi á dei s
diferents bepartarnents de la Géneralitat en base a uns objec tius co
muns i sota la coordinaci ói l'aglutinat figura del Delegar Territorial
del Govern de la Ge neralitat a Lleida, senyor Manuel O ronicn , que
és.oui ha fet oossiblea.Lleida,l'~(': c.ió r-oo.innta e n ::u lIIP-.<:. ta d i\l.~J:~it~t
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Exemplar gratuito

El Sr. Manuel Oronich i Miravét, Delegat del Govem de la Generalitat a Lleida.

La feina de cada día

En aquests darrers ariys la Ge neralitat de Catalunya ha anat rea lit
zant una feixuga i silenciosa tasca de desenvolupament dela nostra
autotÍomia , entesa com la tasca de desenvo I-upament polític , social
i econó rnic d'una rea litat nacional. En aquest sentit, i en les terres
de Lleida de la plana al cim , es pot con statarla realitat d ' aqu esta tas
ca. Les obres i inversions en la infrastructura viari a, les millares ru
rals , les. res idencies d'avis , la co nstrucció de nous hab itatges i mi
'llores en a uells tras assats el Govern Ce ntral, la xa rxª-.d_e mini,

. ,
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tenen també una varietat important
amb el pas del dram a a la comedia i
en bona part d ' autors catalans. Un
deis que ha ting ut més acceptaci6 ha
estar Josep M' Segarra, de qui el
Grup Teatral de l' Albi, ofereix "Ro
ser Florit" i el Grup de Maials
"L' hostalde la Gloria" , mentrestant
l' Esclar dé Juneda va als clássics
com l'obra de Aristofanes "Lisrstra
ta" .

Aquesta "Roda de Teatre" de les
Terres de Pon_ent , amb.les seves cin
quanta representacions constitueix
una fita notable per afirmar el desen
vc lupament del teatre en tots els ni
vells a les nostres comarques.
Aquests deus grups teatraJs tenen
ara la seva oportun itat, com els al
tres que ja participe n en altres activi
tars i altres que poden néixer en un
futur immediat amb un horitz ó,
quant a actuacions, més rosat qué
fins ara.. .

I si vi bibliobús i La Roda de Lea
tre de les Terres de Ponent, tenen ja
un crédit i l 'a val del poble , hi ha un
altre cicle en un altr e aspect écultu
ral que ja esta al cap dam unt de la
pop ularitat per als amant s del cine
ma . La Filmoteca de la Generalitat
de Catalunya , que tots els dilluns al
clnetna Bonaire, ofereix pel-Iícules
molt notable dintre d 'un cicle . En
aquest moment és el cicle modero

_4ue des de gener fins el rnarc, acapa
ra l'atenci ó deis amanrs del septim
.art. Fins al 16 de mar" rots els di
lIuns aquest cicle amb pellícules,
moltes d 'el les inedites a les nostres
carte lleres i en altres auten tiques'
jo íes, d 'una gra n qualitat artí stica ,
pOC' comercials, pero amb un gan xo
eX!1 :¡nrdinari. Milers de lleidatans
scgicixen aqnest cicle cínemato di-
·1 Cfot T1

I,
Els grups leatrals que pendran

part en aquestes representacions que .
s ' iniciaren el 20 de gener a Mai als ,
són els següents: Brot escenic de
Cervera; Teatre de butxaca de Mo
Ilerussa; Area de Teatre de P alau
d'Anglesola; Cabós Teatre de Llei
da; Grup de Tealre del Palau Cultu
ral de l' Albi; Grup de ·Tealre de
Maials; Grup ¡le Tealre ARCA
d' Almaeelles; l' Eselal de Juneda;
Grup de Teatre Xerrics-Xe rrics de
Puigverd de L1eida, i l'Agrupació
Artística Cultural de Verdú. .

600 llibres
incorporats
enguanyal
bibliobús

Roda de Teatre de les Terres de Po
nent , tempora da 87. Co l' laboraren
en aque sta important iniciativa , el
Departament de Cu ltura de la Gene
ralitat , la Diput ació P rovincial de
L1eida i els Ajuntaments de Molle
russa , L leida , Maials , Verdú , Cer
vera, Juneda, Almacelles i Puigverd
de Lleid á, sota la tutela de la Coor
dinadora de Grups Amateurs de
Teatre de les Terres de Ponent.

El Departarnent de Cultura de la El desplegament teatral, acarree
Generalitat ha reali tzat una intensa, de companyies teatrals lIeidatanes,
important i trascendental programa- és important . Ademés ofereix un es-
ció cultura l per les nostres comar- pectaéle que esta a l' abast de totes
que so les economies, que va de 200 a 250

La presencia del bibliobús ha ptes. el preu de les entrades, depe-
obert les portes d 'aquest desplega- nent una mica aquesta variació de [a
men!. Está des del dia u de febrer, propia eapacitat deis loeals a utilit-
do nant voltes a vuit loca litats de la zar.
comarca del- Pallars: Isona, 'Conca - De moment la Roda de Teatre de
d 'Allá, Tremp, Talarn, Salas de Pa- les Terres de Ponent té previst fer
lIars , La Pob la de Segur , La Torre ' cinquanta represen tacions. És a dir
de Capdella, Barruera i Vilaller. que cadascun deis 10 grups teatrals
Tots els mesos, exactament els rna-' integrats a la "roda!' haur a de repre-
teixos dies, torna a situar-se a cada s- sentar cinc obres. Aixc suposa , 10-
cuna d 'aquestes localitats , aix í , des gicarnent, un est ímul de superació
de fa cinc anys . El bibli obús: viatja per a tots els ccm ponents de les
per aquest terrirori i per aquests po- agrupacions, i una forma possible

muntanyes i que s6n objec te bIes, deu mesos a I'any . Els altres d ' utilitzar la seva afició amb més
d ' un exhaustiu control i seguí- dos es dediquen a la revisi ódel vehi- eflcácia .
ment. Per a preservar al máxim ele i a la rees truc turac i óde la biblio- Els grups teatra ls que pendran
els seus reductes vitals s ' ha ela- teca . Concretament, aquest any part en aque stes represent acions que .
borat un Pla de Reserves Natu- s ' han incorporat <?OO lIibres més . s' iniciaren el 20 de gener a Maia ls ,
ra ls que servirá per protegir Amb ells, la gen t de l Pal lars , són els següents: Brot escenic de
aquests importantíss ims indrets. d 'aquestes vuit localit ats , disposen Cervera ; Teatre de butxaca de Mo-
Tanmateix s'esra tramitant la d ' un ampli mostrari d 'obres ternáti- lIeru ssa; Area de Teatre de P alau
decl araci 6 d 'espai protegit per ques, Iiteraries , etc . per a increm en- d 'Ang lesola; Cabós Teatre de Llei-
les zones hum ides més impor- tar la cultura. da; Grup deTeatre del Palau Cultu-
tants de Lleida, 1I0cs d'irn por- El bibl iob úsvamb cinc anys d 'ex- ral de I'Albi; Grup de Teatre de
táncia fonamental per les aus periencia a l'esquena , és un estan- Maials; Grup de Teatre ARCA
migrator ies (anecs , oques.. .) í dart cultural important , pero no d 'A lmacelles; l 'Esclat de Juneda;
que properamcnt gaudíran d ' una l ' únic, Din tre del Xll -e Pla d' A cci ó Grup de Teatre Xerrics-Xerrics de
protccci6 espec ífica; entre Cultural de l' Associacisó del Perso- Puigverd de L1eida, i l' Agrupació
aquests indrets cal destacar els nal de la Caixa de Pensions, desta- Artí stica Cultural de Verdú. -
Emba. sarnent: de t. bloren<;,dlC"" " ¡"'-earfem la i5 llll if al'J!a 1 I;e obres 'quec.pesara en-ese .
Mourgui , Utxesa i La Milj ana . ;::: ' -- - . ti . ~Q'J'.I'r: -.r ,y ~- '"~

Altres aus són també objecte ~ ,¡..r1<A' .....,.' ..... , ..~~ '_
d 'una espec ial protecció desta- .._ ~ ._ -.:.r-.......
cunt: les estilitzades cigonyes , _~"''''Y

Tema Iliure

Francesc Cami no , Cap de Serveis del Departament d 'Agricultura .

Protecció de la 'fauna
a les terres de Lleida

Entre les lasques del Departa
rnent d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca es traba la protecci óde la
fauna salvatge. Les (erres de
L1eida , per les sev es caracterfs
tiques geografiques i ecológ i
ques , co rnpten amb una diversi
tal d'espécies zoológiques úni
ques a tot Catalunya; conscients

_ d 'aquesl fct, els Serve is Territo
rials d' Agricultura, Ramaderia i
Pesca de L1cida porten a terme
en cls darrcrsanysunes Iíniesde
treball dirigides a la salvaguarda
i conserv ució d ' uquest patrimo
ni natural.

L . P le rotegides s6n
objecte d 'una espec ial cura i
control, en aquest sentir s'ha
crear el Centre de Recuperació
d'E species Protegides, situar a
l.. n. . I ..... _'J" J I .... l ..-..--4__ I~l~v..... .........

j Pesca es troba la protecc í óde la ment. Per a preservar al máxi rn ele i a la reestructuraci óde la bibli o-
fauna salvatge . Les terres de els seus reductes vitals s 'ha ela- teca. Co ncretament, aquest any
Lleida , per les seves ca racterís - bora t un Pla de Reserves Natu- s' han incorporal <?OO lIibres més.
tiques geografiques i ecologi- rals que servira per protegir Amb ells, la genl del 'Pallars.
ques, compten amb una diversi- aques ts impo nantíssims indrets. d 'aqu estes vuit localitats , d isposen
tat d 'especies zoo logiques úni- Tanmateix s 'esta tramitant la d 'un ampli mostrari d ' obr~s temat i-
ques a tot Catalunya; conscients declaraci6 d 'espai protegit per ques, literari es, etc. per a incremen-

_ d 'aque sl fet, els Serveis Territo- les zones humides més impor- tar la cultura.
ríals d 'Agricultura , Ramaderia i lants de Lleida , 1I0es d 'impor- El bibl lObús, amb cinc anys d 'ex-
Pesca de Llcida porten a terme lancia fonamental per les aus periencia a I'esquena, és un es tan-,
en cls darrers anys unes líni es de migratories (anecs, oques ,.. ) i dan' cultural important , per O' no
treball dirigides a la salvag uarda que properament gaudiran d ' una I'únic , Dintre d~1 XIT-e'Pla d 'Acci6
i conservaci6 d' aqucst patrimo.:. protecció específica ; entre Cultural de l'Associaci só del Pe rso-
ni natural , aquesls lndrets cal destacar els nal de la Caixa de Pensions, desta-

¡; . pe rbt gide 6n mba. ament d t . hieren d.,.. .-t-"';~a~rf~e~m21aij~~~~~a~'~~d~1~a;:;~~~~~~~~~~~~~;.~~~~~~~~~~~~:••~::=1
objccle d 'una espec ial cura i MOlllga i, Utxesa i La Miljana. ~ ;>..".... - -,,,-
conlrol, en aquesl sentit s' ha Altres aus són també objec te
crea l e l CCOl re de Recuperaci6 d ' una es pecial pro tecció desta-
d 'Espe cies Pro tegides , situat a cant: les estilitzades cigo nyes,
la PIda . VallcaleOl de L1eida on que conserven a les nosLres c;:o n-
les especies que es troben feri - trades I' últirn redu cte catala de
des o disminu'ides s6n tractades eria , fet que ens ha portat a rea-
convenienlment i un cop recupe- lilzar unes acc ions més intensi-
radcs. són retomades al seu am- ves , construint- Ios-hi nius ani fi-
bicnt natu ral ~ junt amcnt amb cials pcrque puguin reproduir-se
aquestes instal 'lacions existcix milla r i reali tzant un marcatge
l' Estaci6 de Rep rocl ucci6 d ' Es- del ~ pollets per controlar la sev a
pccies en Perill d 'Ex linci6 (vol- e vollléió; les aus carronyaires
toni, aligues dama des, gats ( t renca l ó~, volto rs... ) que són
fers .. .), 1I0c on es realitza e l objec Le eI ' un control exhaustiu
pro.grama de cria en captivilat realitza nt-se un aport pcriodic
d'aqucst ~ animab , allibcrant-sc d 'a liments; els galls fers relí-
posteriormcnt e ls exc mplars que quies lIels nostres boscos, de l
anualmcnL es prollueixen. Al que es rcalitza un inventari anual

'costat d ' aquc~tcs imaal· lacion s i un pla de repob lad ons perio-
es porta a terme la construcci6 dic .•1 les zo nes on té un pob lació
d 'un Mini Zoo de Fauna Auto<:- lTlé~ feble , amb e ls exe mplars

_____J.-. ttOJJ.a: e oecialmeo ide......""'''''-_ IQr d 'it ' la Gran'a de Cria en



"no perqué no traben el rnitjá d'exis-. .
téncia adequat, sin6 perqué velen
millorar o simplement perqu é els
agrada ria viureen un altre 1I0c. Co m
ja he dit a Maials, jo no us vull pro
rnetre res , simplernent que estudia
rem amb moIt de cari nyo el vostre
problernai mirar la possibilitat de
fer-ho viable".

Bovera fou I' úlfim pob le que el
President de la Generalitat va re
correr en una jorn ada d' intens tre- '
ball i al l í fou rebut per una poblaci ó
volcada arnb el seu Preside nt , que
va inaugurar unes impor~ant s obres
de paviment ació duna placa, ca-

{
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El Sr. Francesc Vilasetrú escoltant atentament les parauJes del Pre sident de la Generalitat acompanyat del Delegar Territorial del Govern a Lleid a, Sr . Ma-
nel Oroních. " "

Per primera vegada a la seva his
toria , les localitats de Maials i Bove

. ra reberen la visita d'un President de
la Generalit at i fou el Mol t Honora
ble Sr. Jordi Pujolqui esdirigiría a
la gent d' aquella comarca donant
los-hi esperanca perqué els seus de
sitjos a un termini més o menys curt
es veg¡n realitzats .

"Durant seixanta o setanta anys
heuesratesperant la con stru cei ó de
la carretera d'enllac amb Fli x i ja Ia
teniu , sense que la Generalitat us
promerés res i durant molt s anys
més heu sofert el malson de la se
quera heu d 'atendre ·les vostres ne- :
cessitats amb I"abastirnent d 'aigua
amb camió-cistema, bé, la Genera
litat no us havia promes que us por
taníem aigua dire cta i dintre de poc s
mesos la tíndreu", així es manlfesta
va el Pre sident de la Generalitat ,
quan des del bale o de l'Ajuntament
de Maials es dinigia a la gent que ha
via rebut el Sr. Jordi Pujo!.

El rnissatge d.esperan ca portat a
- les Garrigues .fou la nota po ssible

ment m és destacada d 'una inten sa
jornada de treba ll del President de la
Generalitat que arriba acompanyat
pel delegat del Govem de la Genera
litat a Lleida, Sr. Manel Oronich i
del Conseller de Política-Territorial ,
Sr. Xav ier Bigatá, éssent rebuts pels
velns de Maials que-s 'havien l1an~-a t:_.~,,=,=:==!i.""""""''';'¡~======='
al carrer aplaudint l'arribada .de la
comitiva .

El Sr. Jordi Pujol es desplacá més
tard , despr és de compartir un-lunch
-amb els vems de Maial s cap a la
zona -en s'está construint la depura-

VISITA LA NOVA DEPURADORA I INAUGURA OBRES A BOVERA

. .

Jordi Pujol tebut a les Garrigues
. .

litat no us havia promes que us por
taníem aigua dire cta i dintre de poc s
mesos la tindreu", així es manlfesta
va el Pre sident de la Generalitat ,
quan des del bale o de l'Ajuntament
de Maials es dinigia a la gent que ha
via rebut el Sr. Jordi Pujo!.

El rnissatge d.esperan ca portat a
- les Garrigues .fou la nota po ssible

ment m és destacada d 'una inten sa
jornada de treba ll del President de la
Generalitat que arriba acompanyat
pel delegat del Govem de la Genera
litat a Lleida, Sr. Manel Oronich i
del Conseller de Política-Territorial ,
Sr. Xav ier Bigatá, éssent rebuts pels
velns de Maials que-s 'havien l1an~-a t:'-~~~=:='=oli."""""",,,;,¡~========
al carrer aplaudint l'arribada .de la
comitiva .

El Sr . Jordi Pujol es desplacá més
tard , despr és de compartir un-lunch
-amb els vems de Maial s cap a la
zona -en s'está construint la depura
dora daigua que sera captada des
del pant á d 'Utxesa i que dintre d'un

" curt espai de temps podrá portar di
rectamenf "aigua a les localit ats de
les Garri gues i que ha suposat un"de
sembossament inicial de
350.000.QGO de pessetes. Dintre
d 'uns mesos s 'adj udicará la segona
fase que completara -el projecte po:
guent arribar I'ai gua a altres pobl a
cions de la zona amb un altre desern
bossarnen t de 370.000.000 de pes
seres.



penitenciaris de Lleida- J i L1eida-2
Srs. Fe lip Marto s i Manel Revuelta,
aix í com el eapellá de Lleida-I Mn.
Llu ís Jiménez.

Lafeina de la Comiss ió d ' Assis
téncia Socia l Penitenciaria es consi
dera básica per l' atenci ó que han de
rebre els intemats, i els fam ilíars
deis rnateixos, així com els seus fills
que rebra n el sopo rt indiscriminatori
d' una educac ió básica, Un altre deis
punts importants que haurá de trae
tar la Comissió és la relació constant
de is centres penitenciaris amb la
coo rdinació deIs directors dels no
menats establiments amb l'objecte
de prestar l' assisténcia social peni
tenciaria necessária.

A quest equip de treball social
adscrif a la Comissi ó esta compost
per deu assistents socials i un dele-:
gat d ' arenci ó post-penitenciaria ,
deis quals, quatre es dedicaran a
aquest treball i set professionals ho
faran al tema social penitenciaria.
Amb 10t aixó, es pensa que tot
aquest conjunt de forces poden rea
litzar una feina considerada com bá
sica d'ajuda aIs intern ats, ex-preso 
ners i als seus famiJiars que fins el
moment no podien rebre aquesta
prestaci ódefinitiva.

L'o ficina de la comissió territo
rial el -Assistencia Social Peni tencia
ria 5> 'ha ubicar al Passeig de Ronda ,
n' 126, on ha muntat les seves ofic i
nes per rebre tot tipus de peticions
encarades als temes~cífics pels
qua ls s 'ha posar en marxa i que el-
Conseller de Just icia Sr. Joaquim
Xicoy , ha considerat de gran impor
tancia pel furur deis interns i deis
seus famili ars . -

cional per un centre de menors a Mollerussa.
Pel que fa referencia al Departament d'Esports, el R epresentant Territo

rial, Sr. Jesús Bartolom é, dona compte de les ges rions que s'estaven realit-'
zant per la compra d'un local nou on instal -la les dependéncies desports,
allotjant a les federacions, aquestes instal-Iacions de nova construcci ó, do
naran un millor servei als esportistes.

El Delegat del Govem de la Generalitat a Lleida. Sr. Manel Oronich , es
colta a cadasc un deis responsables deis dive rsos departaments, prenen nota
de les necessitats Olés imperi oses, les denominades urgenrs, per estudiar la
possibilitat de fer front a un pla d 'execució .

Com a data estadi sticádels depa rtaments que més inversions han realitzat,
estan al cap els d'lndustn a i Energia amb Olés de tretze milmil ions de pesse
tes ¡ una quantitat s imilar el d'Urbanisrne . Un especia l interes ha dedicat la
Generalitat a la joventut Ileidatana en activitats i albe rgs que ha donat com a
resultat un-desembossament de Olésde quaranta rnilions de pesse tes.

El Sr . Manel Oronich esco lta després a tots els caps de serveis sobre prb
blemes ¡ PJ ojectes deIs departaments deis quaJs pl"engué nota pel seu estudi
or.eliminar i de le~ renercuS ,ltiDn~ Cllle: r.'t(.'1dr:i ~ teni.!: d i n~r1A I~ l ín i~ d ", n r.o l iti r.w _

rnent; Sr . Froilá Farrú s, cap deis ser
veis territo rials deis Serve is Socials;
Sra, Maria Burgués, representant de
la DípuracíóProvincial , Sra . Carme
Tobella , representant dé l'Ajunta
ment ; Sr. Gonzalo Serra , cap del
Servei Territorial de Protecció i Tu"
telar demenors; Sra . Magda Purroy.
representan t del collegi Oficial del
Treball i Assistencia Social, i a pro- .
posta de la secretaria-coordinadora
fou aprovada la inclusi ó dins de la
Comissió deis directors deIs. centres"

Minguella com a representant del
Col-Iegi d'Advocats de la nostra.
ciutat. cárrec .que sera elegir cada
dos ~nys pels. membres de la Corni- '.
ssió que ademé s esta form ada per
una secretaria- coo rdinadora Sra . '
Maria Antonia Francés i Mestres,
nomenada directame nt pel Director
General de Serve is Penitenciaris i de
rehabilitaciói els vocals són el Sr,
Francesc Vidal, cap del Servei
Territorial de TrebaÜ, Sr.Tesep Va
rela , cap deis Serv eis d 'Ensenya-

dicaran plenament a resoldre els ca
sos que es vagin presentant. '

Aixo suposa una major modemí
tat dios l'assistencia als que per di
versos motius han estat castigats per
la just ícia i que trob arañ en aquest
departament un centre on podrán
cursar totes les seves peticions per a
ser revisades i ateses per la seva pos
terior investigació .

La Comissi6 Territorial d 'Assis
tencia Social Penitenciar ia de Liei
da, está presidida pel St..!0sep M'

El Delegat del Govem de la Generalitat a Lleida , Sr. Manel Oronich, s 'ha
reunit amb els caps de serve is deis diversos departarnents que la Institucíó té
a la nostra ciutat, per donar compte del nou decret de la creaci ó del Goverp
de la Generalitat a la nostra ciutat, on elDelegat assumeix la máxima respon
sabilitat de represent aci ói coordinació deis serveis, així com tractar amb els
organismes de l'Adminisrració central els temes que poden repercutir a la
General itat .

Aquesta sess ió que porqualificar-se com normal de treball fou aprofita
da per donar compre del batane realitzat al llarg d e I'any passat als departa
ments de la Generalitat que fou exposa tper cadasc un deis caps de serveis,
valorant la e'xecució.de les obres i projectes'engegats; tant a la capital c.0m a
les comarques on la Generalitat esta prestant un especia l interes que es veu
reflect it en les constants millores de tot tipus que suposa una ajuda constant
per zones on havia existit fins fa pocs anys la total marginació .

AIguns depart aments, com el de Just icia , realitzen les seves in:yoersions di
rectament des de Barcelona , explicant el.s r. Serrate les obres i proje ctes rea
litzats en el transcur s de I'ány ja finalitzat; com és el pla de re forrña de I' im
moble del Ca mQde a e URO aria e p-oder condicioJlat...IUl J¿difici ne.

Coordinació de serveis
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sat en funcionament un nou departa- sos que es vagin presentant. . Col -legi d'Advocats de la nostra veis territ orials deIs Serveis Socials; prestar ié defin itiva.
ment ubicat a Lleida per tractar ex- Aixó suposa una major moderni- ciutat, cárrec .que sera elegir cada Sra. Maria Burgués, representanr de L' oficina de la comissió territo-
clusivament de l'assisténcra als pre- tal dins l' assistencia als que per di- dos anys pelsmembres de la Comi- la Diputació Provincial , Sra. Carme rial d"Assistencia Social Penitencia-
sos , ex-presos i als seus' fati1iliars. versos motius han estat castigats per ssi ó-que ademés esta formada per Tobella , representant de l"Ajunta- ria s 'ha ubicat al Passeig de Ronda ,
Una prestac ió Olés que es considera- la justic ia i que trobarañ en aquest una secretaria-coordinadora Sra. ' ment: Sr. Gonzalo Serra , cap del rt ' 126, on ha muntat les seves ofic i-
va imprescindible , per la que s 'ha . departament un centre on podrán Maria Antonia Francés i Mestres, Servei Territo rial de Protecció i Tu" nes per rebre tot tip~e peticio ns
estat treball ant des de fa temps fins cursar rotes les seves petlcíons per a nomenada directament pel Director telar de mencrs; Sra . Magda Purroy. encarades als temes específics pels
que el Conseller de Justicia Sr. Joa- ser revisadesi ateses per la seva pos - General de Serveis Penitenciaris i de representant del col-Iegi Oficial del quals s' ha posa r en marxa i que el........
quim Xicoy procedía la seva inau- terior investigació . rehabilit aciói els vocals són el Sr. Treball i Assistencia Social, i a pro- Conseller de Justicia Sr. Joaqu im
guracíó dies enrera , on destaca la La Comi ssi6 Territorial d ' Assis- Francesc Vidal, cap del Servei posta de la secretaria-coordinadora Xicoy , ha considerat de gran impor-
importancia d 'aquest servei on hi tencía Social Penitenciaria de L1ei- Territorial de Treball , Sr.To sep Va- fou aprovada la inclusi ó dins .de la táncia pel futur deis interns i deis
estan integrades persones que es de- da , esta presidida pel St..!0sep M" rela, cap deis Serveis d 'Ensenya- Comissió deis directors deis. centres" seus fam iliars. -

La Conselleria de Just icia ha po
sal en funcionarnent un nou departa
ment ubicat a L1eida per tractar ex
clusivament de l' assistencra als pre
sos . ex-presos i als seus' farciliars.
Una prestació rnés que es considera
va imprescindib le , per la que s'ha _
estat trebal lant des de fa temps fins
que el Conse ller de Just icia Sr . Joa
quim Xicoy procedía la seva inau
guració dies enrera, 0 0 destaca la
importancia d ' aquest servei on hi
estan integrarles persones que es de-

· . .
El Conseller de Justicia, Sr. Joaquim Xicoy, a l' acte d ' Inaugurac i óde les dependencies 0 0 esta situada la Comissi6 Territorial d 'Assisténcia Social Pen iten
ciarí a de Lleida .

Assistencie sociel penitenciaria


