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Després  de més de  40 anys tre
ballant  a l’oficina del  carrer  Ma
jor,  els  sis  treballadors  de  Cor
reus  de  Cardona  començaran
avui  el trasllat  del  material  a  la
nova  oficina del  niimero  1 de la
plaça  del Portalet,  que  ja  obrirà
les portes  dilluns.
Les  noves installacions, inaugu

rades  ahir, tenen  una  superficie
de  116 metres  quadrats  (61 més
que  l’oficina anterior)  j han com
portat  una inversiô  de 50 milions
de  pessetes.  Els responsables  de
Correus  han destacat  la situaciô
cèntrica,  l’amplitud, la lluminosi
tat  i la bona  integraciô amb  l’en-
tom  de les noves  dependències, i
s’han  mostrat  convençuts  que
serviran  perquè  els treballadors
facin  la feina niés  cômodarnent  j

Sant Vicenç treu al carrer
et bail de gitanes popular

Dlstrlbuïdor  de pintures  j accessoris
per  a ta fiers de planxa  j pin tura

necessita
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per  a les zones del Bages, Berguedà,Cerdanya I Osona.

S  ofereix:
Cartéra de clients
Alta  5.5.
Sou fix més comissions
Contracte fix
Participaciô a lempresa

BAGES

JAUME  RIBÔ

Correus estrena una
oficina més àmplia I
iluminosa a Cardona

J.  R.  per  millorar l’atenciô al client.
Cardona    L’alcalde de Cardona,  Josep M.

Sala,  ha  comparat  l’antiga  ofici
na,  «on no es veia mai e! sol», amb
la  nova,  i  assegura  que  és  «un
canvi coin de la mort a la vida». Sa
la  també ha  agraït a Correus que
ampliï  i  millori  les  seves
instaFlacions  en  una  poblaciô
que,  en  els ûltims  anys, «ha vist
desaparèixer  serveis d’una forma
dramàtica».
Per  la  seva banda,  el  cap de  la

xara  d’oficines  de  Catalunya,
Xavier  Sonsona, ha  explicat que
la  millora  de  les  installacions
d’aquesta  empresa  respon  a una
voluntat  d’orientar-les  cap  al
mercat  j el client j convertir-les en
«centres  de negoci on espugui ven
dre  qualsevol tipus de producte»,
com  targetes  telefôniques  o pro
ductes  bancaris. Inauguracié  de les noves installacioris. Terien  una superficie  de 116 metres  quadrats

D.  B/Sant Vicenç

Coincidint  amb  la segona  Pas
qua,  Sant Vicenç complirà  demà
una  de  les  seves tradicions  més
arrelades,  el ball de gitanes popu
lar.  Un  centenar  llarg  de  balla-
dors,  que  han  estat  assai ant  el
darrer  mes j mig, seran els encar
regats  d’executar  les  diferents
peces  d’aquesta  dansa a  la plaça
de  l’Ajuntament.A  més, enguany
hi  haurà  una novetat  destacada,  j
és  que la milsica del bail de  gita
nes  tornarà  a ser interpretada  en
directe  per  una  cobla, concreta

ment  la Tres Turons  de  Bellpuig
—en les darreres edicions s’ha fet
amb  miisica enregistrada.  El ball
de  gitanes  popular  es farà  cap a
les  12 del migdia. Abans, perô, els
balladors,  agrupats  en  les  seves
respectives  colles, marxaran  en
cercavila  des  de  l’església —a la
sortida  de  la missa— pel  centre
de  la poblaciô  fins  a arribar  a la
plaça  de l’Ajuntament.  La comi
tiva  serà  encapçalada  pels  ge
gants  de  Sant Vicenç. Amb el ga
lop  d’entrada  de  les  colles  a  la
plaça  començarà  el ball.

I                      Es necessita                                                 I;1]
ADMU  NISTRATI  U-VA;0]

Anglès  fluid a niveil de conversa.
S’ofereix  mitja jornada amb contracte  laboral.
Interessatsldes envieu C.V. o la Ref. 2535 de Regiôl,

cl  Sont Antoni M.  Claret, 32. 08240 Manresa;1]

Interessats envieu C.V. I foto  a la Ref. 2536 de Regiô7,
CI Sant Antoni Maria CIa ret, 32 -  08240  MANRESA;0]

Senco Motor sa
CRA.  DE VIC, 219 MANRESA TEL. 938770741
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