
La  convocatària  d’enguany
dci  PremiOms  j de  Prat,  de  la
Beca  d’Investigaciô  i de la Beca
d’lnvestigaciô  i  Viatge  de  Re
cerca  a  l’Europa  Comunitària
que  organitza  la  Caixa  d’Estal
vis  de  Manresa  va  tancar  ci  seu
termini  d’admissions  d’origi
nais  j  propostes  de  trebail  di
vendres  passat.

El  Premi  Oms  i  de  Prat  és
dotat  arnb  250.000 pessetes  per
a  cadascun  dels  do  treballs
presentats  dintre  dels àmbits  de
les  ciències  humanes  j  ciències
experimentals  j  aplicades.  La
convocatèria  d’aquesta  edicié
compta  amb  la  participaciô  de
set  candidats  al  premi,  cinc  a
l’apartat  de  ciències  humanes  i
dues  en  el  d’experimentals  j
apiicades,  amb  el  tftol  de  Lis
arbres  de  Manresa  i  Treballem
les  escombraries.

Beques
La  Becad’Investigaciô

Dimecres,  cl  regidor  de  Cul
tura  de  l’Ajuntamentde  Man
resa,  Marcelli  Llobet,  j els res
ponsables  del  flou  Servei  Local
de  Catalàvan  presentar  oficial
ment  en roda  de premsa  la nova
etapa  de  normalitzaciô  lingiif s
tica  que  ha  començat  a  Manre
sa  amb  la  creaciô  de  la  delega
ciô  local  del  Consorci  per  a  la
Normalitzaciô  Linguistica.

Un  equip  de  sis persones  per
metrà  promoure  els  cursos  de
català  per a aduits,  oferir  asses
sorament  lingilistic  i promoure
lïis  dcl  català  amb  campanyes
de  dinamitzaciô  més  ambicio
ses.  Ei  centre  operatiû  dcl  nou
servei  serà  l’Oficina  Municipal
d’Informacié,  perô  de  manera
provisional

De  les sis  persones  que  com—
ponen  I’equip,  tres  es dedicaran
a  fer  cursos  de  català  per  a
aduits,  i  les  altres,  a  les  fun
cions  de  dinamitzaciô  j assesso
rament.  El  dia  15  d’octubre
acabarà  el  termini  per  inscriu
re’s  ais  ciirsos  de  català  per  a
adults  que  organitza  el consor

compta  amb  una  dotaciô  de
500.000  pessetes  j hi  concorren
un  total  de  17 trebalis  que  in
clouen  l’estucli dels àmbits  més
diversos  (dret,  filatures,  litera
tura,  psicologia,  geologia,  his
tôria...).  Pel que  fa al Viatge de
Recerca  a  la  Çomunitat  Euro
pèa,  que  es convoca  per  segona
vegada  i ofereix  dues  dotacions
de  500.000 pessetes  cadascuna,
hi  ha  nou  aspirants  que  prete
nen  reaiitzar  els estudis d’inves
tigacié  ais Països  Baixos,  Gran
Bretanya  (3), França  (4) j la Re
pb1ica  Democràtica  Alema
nya.

El  veredicte  es  farà  pdblic
abans  del  31  d’octubre  d’en
guany  ais mitjans  de comunica
ciô  locals.  El  iliurament  dels
premis  a  les  tres  convocatôries
que  realitza  la  Caixa  de Manre
sa  tindrà  iloc  en  ei  transcurs
dels  actes  que  se  ceiebraran
amb  motiu  dei Dia  Universal  de
i’Estaivi.

ci  amb  la  coHaboraciô  d’Ôm
nium  Cuitural.  Les  classes  es
faran  sobretot  al  local  d’Om
nium  Cultural,  perô també  a  les
associacions  de  veïns,  a  i’Esco
la  d’Adults  j al centre  civic Sel
ves  j Camer.

Com  a  activitats  immediates
amb  repercussié  exterior,  du
rant  e!  mes  que  ve  es  coneixe
ran  els fruits  de la çarnpanya  de
catalanitzaciô  dcl  nom  engega
da  ais• barris  Mion-Puigberen
guer,  la  Font  deis  Capellans  i
Passeig  j  rodalies.  La  campa
nya  ha  onsistit  a  enviar  ais
caps  de  familia  d’aquests  bar
ris  un  fullet  on s’explica  el pro
cés  que  cal seguir  per  tal  de ‘ca
talanitzar  el  nom,  j  posterior
ment  seguir  els resultats  consul
tant  ei  registre  civil.  També
prôximament  s’editarà  un  dos
sier  amb  vint-idos  models  en
català  dels  documents  més  ha
bituais  que  es  fan servir  ais sin
dicats  de  trebaliadors  per  tal
que  els tinguin  a  mà  i  aixà  fa
ciliti  la  difusié  en  cataià  dels
documents  sindicals  coordina
dament  amb  CCOO.

Un  mo
ment  de la
presentacié
del  Bali de
Gitanes al
Teatre de
la  Passié

d’Oiesa

A  punt  de  tancar  la  tempo
rada,  i’Esbart  Dansaire  Santvi
centi  presentarà  aquesta  fit  cl
Bali  de  Gitanes  davant  de! pii
blic  de  Sant  Vicenç.  Després  de
tres  mesos  des  de  i’estrena  al
teatre  de  La  Passié  d’Olesa  de
Montserrat  i de  gires per  Cata
iunya,  cl paveilé  municipal  serà
l’escenari  d’aquesta  estrena  per
a  Sant  Vicenç.

Aquesta  actuaciô,  segons  els
responsables,  «és  un  deure  en
vers  e! nostre pobie.  E! Jet  que
aquest  any  triéssim  el  teatre  de
La  Passiô  d’Olesa  ha estat per
motius  tècncis  I d’espai, fa  que
hem  arribat  a  realitzar  una  de
les  nostres  ii  lusions,  per  ara,
com  és  la recuperaciô  d’una de
les  danses populars  de! poble».
Aspectes  d’aquest  bail  cl situen
al  voltant  deis anys  1910 j  1940,
en  què  cl  ballaren  els  antics
Dansaires  Santvicentins.

Conjuntament  amb  la  repre
sentaciô  de  l’espectacle  folklà
ric  de  I’Esbart  Santvicentf  hi
haurà  la  presentacié  de  i’escola
de  dansa  com  a  grup  ïilial  de
i’entitat  santvicentina,  que  ac

tuaiment’té  uns  50 nens  d’entre
7  i  14 anys  d’edat.

Cal  remarcar  també  que  en
aquest  espectacle  hi  entra  la
mdsica  en  directe  a  càrrec  de  la
cobia  Sabadeil,  la  qual,  com en
l’estrena  d’Olesa,  acompanya

rà  l’Esbart  Dansaire  Santvicen
t!,  sota  la  direccié  de  Joan  Ba
llds.  D’altra  banda,  dcl  12 ai  15
d’octubre  l’Esbart  Santvicentf
realitzarà  una  gira  per  Malior
ca.

NATI  LUNA
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El veredlcte de l’Oms i de
Prat es doflarà a I’octubre
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•El  grup de Sant Vicenç va
estrenar el seu noù espectacle fà
tres  mesos, perô aquesta fit  serà

‘la  primera vegada que el
presentarà al seu pûblic.

L’Esbart Santvicentl ha
La normalitzaçÏô serà més rør.inør2t ‘I  B’II dD Gt

etectîva amb el flou consorci ‘  

,

L.’ORFEÔ MONISTROLENC  S’HA PRESENTAT
EN  PIJBLIC per  primera  vegada  aquests  darrers  dies.  La  nova
formacié  musical  de  Monistrol  de  Montserrat,  i’hereva  de  l’antic
Orfeé  Monistrolenc,  fundat  i’any  1913, és  dirigida  per  Joaquim
Piqué,  ex-escolà  de  Montserrat  que,  tot  i la  seva joventut,  té  una
àmplia  experiència  en  cl  cant  dins  les  masses  corais  i  en ‘la
docència.
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CRÉDITOS
Comerciantes, pequeo
y  mediano industrial,
créditos,  hipotecas y
leasing. Respuesta

inmediata. No importa
RAI.  Sin gastos.

Tel.  725 48 78
(de  9  a  1  y  de  4  a  7  tarde);0]

lnforma’t. Cal que tinguis una opiniô formada sobre els fets més importants que suc
ceeixen cada dia al voltant nostre. Els govems necessiten una opiniô pCiblica, kicida I crea
tiva, que pressioni perquè les coses vagin millor.  -

Vols collaborar arnb nosaltres?

Fundacio per la Pau
La teva opiniô compta. Fes-la piiblîca.

Pau Clans, 72, 3er., 2.  B  08010  Barcelona Tel. (93) 302 51 29  ‘


