
Un  total  de  54  nois  i  noies,
-  la  gran  majoria  de  Cardona,

s’han  inscrit  a  l’escola-taller  de
Cardona  que  començarà  a  fer
les  classes a  finals  d’aquest  mes
de  gener  o a principis  de  febrer.
En  aquest  centre  de  nova  crea
ciô  s’ensenyarà,  a joves  d’entre
16  i 25 anys,  oficis  relacionatS
amb  la  rehabi!itaciô  d’edificis.
Actualment,  per  exemple,  en
tot  Cardona  no  hi  ha  cp  per
sona  qùe- es  dediqui  professio
naiment-apicapedrer,  quanpa-”

-      radoxalment  moites:,:çaesdei
-     bâri9 fitic  dè - la  oblàcid  sôn

de:’pedra.  I  aqdests  dies  s’ha
éon.’ôcat  un  concurs  de  inèrits
per  cobrir  les  places  - de-  -dos
coordinadors,  un  de  forrnaciô  :
tin  d’obra,  -aixi com  una  aùxi- -

-  liar  administrâtiva  j  un  profes-
sorlde  teoria.  Amés  a  rués-pro
perarnent  es  côntractaran  - tres
instructors  i tres  oficials  de  pri-.

-   rnera:-T’ambé  es  procedeix  a  la
selecèiô:  de  !‘alumnat  per;àrt
d’una  assistent  social  j -especia-
l’istès  de i’INEM.  -  -

Fa  uns  dies  va  tenir  Iloc la
inauguraciÔ  oficial  del  curs,  a
la  qua!  van assistir  Eduard  Pla
nélis,  -cp  de  la sécciô d’Qcupa-
co  de —arcelona  Beatfiz  Ro
dfitiéz,  directora  de  !‘oficina
de  1’INE M-a! Bes-i’  Isabe1Le-
desma,  coordmadora  de  for-à
rnaciôde  !‘INEM.  -‘  -‘  -

Els  alumnes  han de ser
aturats  -

Eis  joves  que  prenguin  part
a  i’escola-taller  han  de-ser  atu
rats.  La  pianificacié-que  hafet
l’Ajuntament  contempla  que  es
portaran  a terme  tres  cursos.  E!
primer,  que  serà  de  sis  mesos,
es  considera  d’iniciaciô  j  es
comi  per  a  tots.  E!  segon  curs
s’anomena  de  qualificaciô,  en
e!  decurs  de!  quai  els  alumnes
han  desco!!ir  un  deis  diferents
grùps  d’especialitzaciô,  com
poden  er  fusteria,  picapedrer,
pa!eta....  -

Els  ahimnes  que  tinguin  més
de  divuit  anys  cobraran  unes
31 .000,pessetes al nies coma  re
tribuciô  pera  !‘activitat  que
fan,  aixÔ s’ignifica e!  75°7o de!
flou  salari  minim  interprôfes
sionai.  Els  menors  -de  divuit
anys-percebran  16.000 pessetes.

E1  taller  on  s’aprendran-els
diferents  oficis  s’instal  iarà.  ai
que  havia  estat  lagranja  Vic
tor,  moit  a  •prop de!  portai-de
Graeils.  -E!s responsables  munit
cipals  pensen  que-e!s  alumnes
tambépodran  rehabi!itar  algun
edifici  que  pugui  tenir, un  inte
rès  per  al  municipi.  Els horaris
ecolars  sefan. dè  mati  j tarda.,
Les  pàctiqùes  les farâ.n’rnestres
artesans  especialitzats,  meritre
que  a!tres  activitars  les  farai
professors  de  geografia,  art,
etc.  -  -     -  - -.  -

Moià rebaixa
tres- pUnts la
contribuciû

urbana

Dissabte,  

L’Ajuntatnent  de  Moià.
-ha  acordat  en  l’ditim  pie
municipal  rebaixar  la contri
bùciô  territorial  urbana  en
tres  punts,  mentre  que  la,
rûstica  es  queda-  iguai  que
1’any  passat.

E!  consistofi  ,també  va
acordar  acceptar  uns.  ter
renys  de  la  zona  de  Sant
Pere4e—Dalt-de--927  metres
quadrats  que  passarien  a  ser
patrimônimunicipaI;  a-éan
vide  la classificaciô  d’ un  al
tre  terreny  ‘com ‘a  finca  ur

-

E!  ple  v  iiiformar  que  èl
total  dels  ingress’ôspbtri-  -

gutsp’era  1lièènies  d’ôbres
hnestat  de  3.400.00OEpesse-
tes,  la  quai  cosa.  permetrà
môdificàr  diversès  crèdits
de.  les  partides  pressuposta-
des,  que  estaven  exhaurides.

JOAN CAPDEVILA

--

Americanapura ilana
-  —  -‘--  9.975 Ptes.

-  Vestit ‘mida industrial
(obsQqui corbata seda natural)

54 joves de Cardona, interessats a
:apreô’dréa’restaûrar.’-edIIicïs

-   ElsassîstentsaI-curscobrarânunsou ‘menSual

Autoritats  i-una  part  dels futurs aiumnes,  eù1a’joriÏada  inaùgu
rai  davant  de  la  granja  Victor,  iloc  on  es  faran  els  tailers
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-  -  Pantalon o faldilla
3.975 Pts.:

Sallent vol ‘•àùabar amb èls
-  -  abocadors incontrOlats -

L’Ajuntament  de  SaI!ent  -  -    - -

pretén  acabar  la  situaciô  dels  -           —   -
abocadors  descontrolats  que  hi                      - I
ha  dins e! terme,  abocadors  que,
en  principi  eren  només  per  ti
rar-hi  runa  i terra  j que  han es
devingut  un  munt  de  deixai!es
de  quaisevol  tipus.  JordiMol-    -

tô,  alcaide  de  Sa!ient,  ha  fet pd-    - -.  -

blic  un  ban  on  es  fa  saber  ais
sallentins  que  hi ha  un  serei  de
recol!ida  de  mobiliari  veli o  en        -

destis  e!s  primers  di!!uns  de
cada  mes,  i  que  tan  sols  cal

-  anar  a  l’Ajuntament  i posar-se
d’acord  amb  el responsable  de  -

la  recoliida  de  les escombraries.
En  e!  mateix  ban  també  es

donen  uns  conseils  per  utilitzar
com  cal els flou  contenidors  de
vidre  quehi  ha  instal-lats  ac
tuaiment  a  iferents  indrets  de
la  pàbiaciô.  -
•Mercat  de Sa- - :

lient.— Diliuns  el  pie  -

de  i’Ajuntament  de  Sallent          ,                    ARX!U

pot  aprovar  un  nou  canvi     JordiMoité,alcakkdeSalient
d’ubicacio  del  mercat  dels
diumenges,  que  actualment            -

s’instai-ia  ai passeig  del  bar-     amb e!  Pont  de  Marià
ri  de!  Poble  Nou.  Si s’apro-  -.    Freixau’acabât,  ja  hi  ha  ru-
va  el canvi,  el  mercat  de  Sa-     tes alternatives  per  mantenir
lient  tornaria  a  ocupar  e!      la comunicacié  entre  els dos
carrer  Verge  de!  Pilar  com     nuciis de  pobiaciô.
ja  ho  havia  fet  anys  enrera.      El canvi  de  situacid  és degut
E!  primer  canvi  s’havia  fet     a la  protesta  dels  veïns  de!
perquè  les parades  al  carrer     Pobie Nou,  que  voien  tenir
Verge  de!  Pilar  dificultaven      un passeig  en  condicions.
lïinic  accès que  hi havia  per     Actualment els parterreS  es
comunicar  ei Poblé  Mou i el     tan moit  malmesos.
centre  de  la  viia.  Ara,  perà,       -  ENRIC  BADIA

15.975 Ptes.
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-   -  Guimerà, 33.35
Tels. 872 45 13 i872 55 66
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Born,’ 7
Tel.8724798

Arnb la’ qualitat, moda i disseny de sempre


