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S'ha editat el
calendari de
neteja de Salt
pel 1989
SALT.— L'Ajuntament de Salt
ha editat el calendari de neteja
per l'any 1989, que es repartirà a tots els domicilis de la població, per tal que els saltencs
coneguin els dies que no han
de treure les escombraries al
carrer perquè no es fa la recollida. Aquests dies figuren requadrats en el calendari, que
està il·lustrat amb quatre reproduccions d'aquarel·les de l'artista saltenc Lluís Mateu. L'alcalde de Salt, Salvador Sunyer, n'ha escrit la introducció,
en què recorda als ciutadans
que el manteniment de la neteja és una tasca djària í els
convida a fer una reflexió sobre el seu comportament per
contribuir a mantenir neta la
població. Financen conjuntament aquest calendari l'Ajuntament de Salt i l'empresa
Construcciones y Contratas,
encarregada del servei de recollida d'escombraries

Cloenda del desè
aniversari de
Tescola d'adults
de Sarrià
GIRONA.- L'escola d'adults
de Sarrià de Ter posarà fi avui
a la festa del seu desè aniversari amb la projecció d'una
pel·lícula feta per alumnes i exalumnes, amb la inauguració
d'una exposició documental,
fotogràfica i de treballs manuals, amb un sopar de germanor i amb un ball. Els actes
començaran a les 7 de la tarda
amb l'arribada de les autoritats, entre elles la directora general d'afers socials de la Conselleria de Benestar Social de
la Generalitat, Àngela Miquel;
el coordinador de Benestar
Social a Girona, Alfons Morè;
el cap dels Serveis Territorials
d'Ensenyament, Albert Vancells; el coordinador dels Serveis Territorials de Cultura,
Joan Saqués; l'alcalde de Sarrià, Jordi Cafiigueral, i el regidor d'Ensenyament, Daniel Cafiigueral.
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Divendres, 16 de desembre de 1988

No es pot accedir a Taígua amb cadira de rodes

Els nens de Tescola especial de
Palau no poden ficar-se a la piscina
GIRONA (De la nostra Redacció,
per Tura Soler).— Els alumnes de
l'escola d'educació especial per a
paraplèxics de Palau no poden
utilitzar les instal·lacions de la pisiclna de Palau perquè amb les darreres obres s'hi ha construït una
bassa d'entrada que impedeix accedir-hi amb^ cadira de rodes, segons va explicar ahir un membre
de MIFAS que és professor de
l'escola, durant la xerrada sobre
barreres arquitectòniques i urbanístiques que va tenir lloc a l'Hotel Sol de Girona.
El representant de MIFAS va.
exposar al representant de l'Ajuntament a la xerrada, Joan Maria
Gelada, que per aquest motiu havien deixat d'anar a la piscina i va
lamentar que el nou paviment sigui relliscós i faci «caure els usuaris com mosques». Gelada va explicar que el paviment estava homologat per la Direcció General
d'Esports de la Generalitat i que
no era tan greu que caiguessin
quatre persones en unes instal·lacions per on n'hi passen 10.000.
Els representants de MIFAS van
exposar també que els minusvàlids no tenien cap plaça d'aparcament adaptada a les seves circumstàncies, ja que els dos de la
plaça del Vi i els dos del carrer
d'Emili Grahit no tenen les mides
necessàries. També van reclamar'
més cabines telefòniques, ja que
no consideren suficients ni adequades les dues que existeixen
per a minusvàlids a la ciutat, la de
la Rambla i la de la Gran Via de
Jaume I. MIFAS va demanar a Gelada quin tant per cent del pressupost municipal es destina a la supressió de les barreres arquitectòniques i quin programa d'actuació
té previst l'Ajuntament en aquest
camp. Gelada va exposar que les
actuacions que es fan per eliminar
barreres —bàsicament rebaixar
les voreres en els passos de vianants— es financen amb el pressupost ordinari i que desconeix la
quantitat invertida. «S'ha optat
per la solució pràctica d'anar fent
actuacions en uns circuits traçats
seguint les directrius d'un plànol,
elaborat per un minusvàlid», va
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Un moment de la xerrada-coHoqui sobre barreres arquitectòniques que es va
fer ahir a l'Hotel Sol. Foto: Joan Castro.
dir Joan Maria Gelada.
Els minusvàlids també van trobar absurda la mesura de col·locar
pilones a les voreres per evitar
que siguin envaïdes pels cotxes
mal aparcats. Gelada va reconèixer que era absurd «posar barreres contra les barreres», però
va argumentar que és l'única solució per frenar «l'agressivitat»
dels conductors.
Un dels representants de MIFAS va dubtar que l'Ajuntament
tingués voluntat política per resoldre els problemes dels minusvàlids i va posar Múrcia com a
exemple de ciutat que ha eliminat
totes les barreres arquitectòniques. Gelada va convidar el president de l'associació, Pere Tubert,
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a dialogar i establir conjuntament
les actuacions necessàries a la
ciutat.
El conseller de Benestar Social,
Antoni Comas, que havia de clausurar l'acte però el va obrir perquè
tenia pressa, va encoratjar MIFAS
perquè a través de la seva tasca
contribueixi a la construcció de la
Catalunya que anuncia Jordi Pujol, un país que creix verticalment,
en l'única dimensió per on pot
créixer. Comas va manifestar que
la Generalitat era una de les institucions que més ha fet i que projecta crear un centre català de recursos per a disminuïts on es disposi de tota la informació sobre el
tema i on s'ofereixi assessorament tècnic als professionals de
l'urbanisme.
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IC de Salt vol
reconvertir la
política d'hores
extres
SALT.— El regidor d'Iniciativa
per Catalunya (IC) a l'Ajuntament de Salt, Francesc Montalbàn, va proposar ahir al ple
que la política municipal de
l'any 1989 tendeixi a reconvertir les hores extres del personal en la creació de nous llocs
de treball, i va proposar també
que els regidors que no tinguin dedicació exclusiva renunciïn al seu sou. El debat del
punt de l'ordre del dia que
plantejava l'atorgament de
gratificacions extraordinàries a
diversos membres del personal municipal va provocar una
discussió entre el representant
d'IC i el portaveu del grup de
govern, Miquel Berga, malgrat
que el punt va ser votat favorablement per tots els regidors
presents.
Montalbén va denunciar el
fet que hi ha treballadors de
l'Ajuntament que fan duescentes hores extres. Segons
va assegurar, la quantitat que
es va aprovar ahir en concepte de gratificacions extraordinàries suposa un 0'8 per cent
de l'assignació prevista en el
capítol de personal del pressupost de Salt per al 1989. El regidor d'IC va assegurar que
«és incoherent regatejar» les
reivindicacions salarials del
personal municipal i que, d'altra banda, es destini a pagar
hores extres un pressupost tan
elevat. Miquel Berga va demanar a Montalbàn que especifiqués els noms dels treballadors que fan dues-centes hores i va ironitzar sobre «la proposta política» d'IC de crear
llocs de treball a partir dels
sous dels regidors.
El ple va aprovar per tràmit
d'urgència, després d'un recés
sol·licitat pel grup de CiU per
debatre la necessitat de la urgència, desestimar parcialmeM l'aHegació presentada
pel president de l'Institut d'Assistència Sanitària de la Diputació de Girona, Frederic Suner, a la modificació de les ordenances fiscals per al 1989.
Les oi-denances van ser aprovades definitivament
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SU NUMERO PARA DESGRANAR.
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