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BENESTAR SOCIAL

Comas proclama els socialistes gironins
«campions de la confusió i de la mentida»
El conseller va inaugurar ahir l'Oficina d'Acció Cívica, que, segons Salellas, confondrà el ciutadà
PEPA BOUIS

• Girona.— El conseller de Benestar Social de
la Generalitat, Antoni Comas, va assegurar ahir
que els socialistes gironins «són els campions de
la confusió i de la mentida», en relació amb les
L'Oficina d'Acció Cívica, situada
al carrer de Ciutadans, a pocs metres de l'Ajuntament, tindrà com a
funcions, segons va explicar Antoni Comas, informar el ciutadà sobre els recursos dels diferents departaments de la Generalitat a la
comarca del Gironès, i la tramitació, a partir del mes de febrer o
març de l'any vinent, de tots els expedients corresponents als Serveis
Territorials de Benestar Social. A
més, es preveu que, més endavant,
la tramitació d'expedients s'ampliï
a altres departaments de la Generalitat. El servei es posarà també a
disposició dels ajuntaments de la
comarca i del Consell Comarcal, i
es destinaran ajuts, no en forma de
subvenció, a les associacions cíviques de Girona. «Això és el que
rftolesta els socialistes», va dir el
conseller.
Antoni Comas va referir-se a les
declaracions, fetes abans-d'ahir, del
regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament, Sebastià Salellas, en
què manifestava l'opinió municipal
que l'oficina comporta una duplicitat de funcions respecte dels serveis
d'atenció social de l'Ajuntament.
Salellas va declarar que la posada,
en funcionament del servei «només
servirà per confondre el ciutadà», i
va criticar que el Departament de
Benestar Social destini «escandalosament» recursos a un servei d'aquest tipus i no atengui, segons ell,
les mancances «reals» de Girona en
matèria de serveis socials. Comas,
després de declarar que els socialistes gironins són «els campions de
la confusió i de la mentida», va assegurar que el regidor parlava
«sense haver-se documentat», i va
dir que cap dels municipis integrats
tant a la Federació de Municipis de
Catalunya com a l'Associació Catalana de Municipis havia pogut «adduir» cap servei duplicat o cap problema d'aquestes característiques.
«Convido qualsevol membre de
l'Ajuntament de Girona que em digui un sol cas de duplicitat de serveis, i, si existeix, el corregiré», va
indicar.- Comas va explicar que el
mes vinent es reunirà amb l'alcalde
de Girona, Joaquim Nadal, per estudiar una fórmula de col·laboració

declaracions del regidor de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Girona, Sebastià Salellas, que
va assegurar que l'oficina d'Acció Cívica, que va
inaugurar ahir el conseller, només serviria per
«confondre el ciutadà». Comas va negar que cl

servei signifiqui una duplicitat de funcions, i va
acusar els socialistes gironins de «creure's els
amos» de la ciutat. El conseller va anunciar la
possible posada en funcionament, l'any vinent,
d'una nova oficina a la Font de la Pólvora.

Antoni Comas, assegut, en un moment de la inauguració d'ahir, acompanyat de càrrecs de CiU. Foto; Lluís Serrat.
entre les dues institucions en el funcionament de l'oficina.
Quant a la necessitat d'instal·lació a Girona d'una oficina d'acció
cívica, el conseller va qüestionar-se
si l'Ajuntament podia justificar la
no necessitat d'informar el ciutadà,
o negar la possibilitat que es facin
les gestions i es puguin resoldre en
un temps de 24 a 48 hores. Segons
va explicar, els ciutadans podran
tramitar els seus expedients a Girona, i, mitjançant un sistema informatitzat, passaran als òrgans competents en la matèria. «No s'hauran
de signar més papers», va dir. Comas va acusar els socialistes gironins de mantenir antics «tics fran-

quistes» i de creure's «els amos de
la ciutat, com feia Franco». «Els
molesta que vinguem a Girona», va
afegir.
Casal d'avis i centre de dia
Després d'inaugurar l'oficina del
carrer de Ciutadans, Antoni Comas
va traslladar-se al Casal d'Avis del
carrer de la Rutlla, on va presentar
als socis que s'hi havien congregat
l'avantprojecte de construcció d'un
nou casal d'avis i centre de dia, que
es farà en un solar d'uns dos mil
metres quadrats de superfície, cedit
per l'Ajuntament, i situat a la zona
Migdia. L'avantprojecte, redactat
per l'arquitecte Arcadi Pla, preveu

la construcció d'an edifici de dues
plantes i mitja, que tindrà un centre de dia a la planta baixa, amb
gimnàs, sala de rehabilitació i serveis; una zona d'esbarjo del Casal,
al primer pis; i els serveis de direcció i despatxos, al segon. El centre
estarà totalment envoltat de jardins
i s'eliminaran les barreres arquitectòniques. Els avis del casal tenen un
termini d'un mes per presentar els
seus suggeriments a l'avantprojecte, que va quedar exposat en el centre. Una vegada recollida la seva
opinió, es redactarà el projecte definitiu de l'edifici que, segons Comas, pot estar construït en un període d'un any.

GIRONA

Una línia d'autobusos unirà el pàrquing de les
Casernes amb la plaça de Correus, per Fires
L'Ajuntament habilitarà mil set-centes deu places d'aparcament durant aquests dies
P.B.

• Girona.— Una línia d'autobusos
unirà l'aparcament que l'Ajuntament de Girona habilitarà a les Casernes durant els dies de Fires.amb
la plaça de Correus, segons va acordar dimecres la comissió de govern
municipal. Aquesta línia funcionarà, com l'aparcament de les Casernes, els dics 29 d'octubre i 1 i 5 de
noverfibre. L'autobús sortirà cada
hora, a partir de les deu del matí.
L'Ajuntament habilitarà un total de
mil set-centes deu places d'aparcament a onze sectors de la ciutat,
que funcionaran provisionalment
durant els dies de Fires, de les quals
quatre-centes setanta estaran controlades per l'organització Minusvàlids Físics Associats (MIFAS).

L'aparcament situat a la zona de
Sant Ponç, que ja funciona en l'actualitat, disposa d'un total de duescentes places. Els altres pàrquings
que ja funcionen en aquests moments són els del sector de la Devesa entre els carrers Bonastruc de
Porta i ronda Ferran Puig —350
places—, els de la Copa —50 places—, i els de la zona compresa entre l'estació d'autobusos i la plaça
d'Europa —150 places—. Com a
novetats, s'ofereixen els espais de
Fontejau I i H, amb una capacitat
global per a 360 vehicles; un tram
de la Devesa, situat darrera l'Hotelinform, amb 120 places; un espai a
la zona de Josep Tarradellas, entre
la carretera de Santa Eugènia i el
Güell, amb 150 places; un solar si-
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tuat entre la carretera de Barcelona i el passeig d'Olot, amb 80 places; i l'espai de les Casernes, que
s'utilitza per als concerts d'estiu, on
s'estima una capacitat de 150 vehicles. També funcionarà l'espai del
rnercat de bestiar, amb un total de
cent places.
L'Ajuntament ha adjudicat a
l'associació MIFAS la vigilància
dels aparcaments situats en un recinte tancat.-El de la Devesa, a la
zona de l'Hotelinfofm, funcionarà
del 28 d'aquest mes al 5 de novembre, de les nou del matí a la una de
la matinada; el de les Casernes estarà obert els dies 29 d'octubre i 1
i 5 de novembre, també de les nou
del matí a la una de la matinada; i
el del mercat del bestiar, els dies 28

i 29 d'aquest mes i el 4 de novembre, des de les quatre de la tarda
fins a la una de la matinada, i els
dies 31 d'octubre i 1, 2, 3, i 5 de novembre, de les nou del matí fins a
la una de la matinada. El preu públic dels aparcaments controlats
per MIFAS serà de cinquanta pessetes per hora o fracció i cotxe.
La comissió de govern va acordar també, com a mesures viàries
temporals per Fires, la conversió
dels carrers Figuerola i Artillers en
vials de sentit únic de circulació, ila prohibició d'estacionament a la
Gran Via de Jaume I, entre els carrers Ramon Folch i Àlvarez de Castro, en la vorera corresponent als
números parells, el 28 i 29 d'octubre i 1, 4 i 5 de novembre.

£1 director de
l'Hospital de Girona
diu que no tomarà a
admetre Marina Geli
P.B.

• Girona.— El director gerent de
l'Hospital de Girona Àlvarez de
Castro, Enric Albiol, i el director
mèdic del centre, Carles Puig, van
assegurar dimecres al responsable
del centre de rehabilitació de toxicòmans de Figueres Hogar de la
Luz, Gumersindo Ruiz, que no
readmetran a la doctora Marina
Geli, encarregada fins ara de l'atenció als malalts de sida en el servei
d'Infecciosos de l'Hospital. Els
trenta-cinc malalts i portadors del
virus de la sida que atenia la doctora reclamaran davant el Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat la readmissió de
la metgessa, segons va anunciar
Gumersindo Ruiz després de l'entrevista mantinguda amb Albiol i
Puig.
Segons va explicar, els dos responsables del centre sanitari van
reiterar el criteri que el servei està
«suficientment dotat» amb el personal que hi treballa en aquests
moments, i es van comprometre,
segons Ruiz, a atendre degudament
els malalts. Gumersindo Ruiz va
plantejar els dubtes que manté sobre les afirmacions dels metges, ja
que, segons ell, quan la doctora,
Marina Geli treballava en el servei
ja hi havia mancances de personal
i l'atenció era insuficient. «Ara que
ella ha marxat, el servei serà més
deficient», va dir.
Els malalts de sida que Marina
Geli tenia a càrrec seu, juntament
amb els seus familiars i els responsables del centre Hogar de la luz,
pensen iniciar una campanya pública de suport a la metgessa per reclamar la seva readmissió. Una de
les primeres accions que iniciaran
serà la redacció d'un escrit que
adreçaran al conseller de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat,
Xavier Trias. En l'escrit, plantejaran la situació actual del servei,
després de la no renovació de contracte a Geli, i reclamaran la seva
readmissió perquè continuï atenent
els malalts.

£1 mercat setmanal
es farà des de demà
a l'aparcament de
la Devesa
PD.

• Girona.— El mercat setmanal
de Girona es farà demà a l'espai
que l'Ajuntament ha habilitat recentment a la zona compresa entre
la ronda Ferran Puig, el passeig de
la Devesa i el carrer Bonastruc de
Porta. El trasllat ve motivat perquè
al sector del Güell, lloc on es feia
a l'hivern fins ara, s'estan realitzani
obres d'urbanització, i a la Devesa
emplaçament del mercat a l'estiu
s'han iniciat els treballs d'instal·la
ció de les parades de Fires.
El canvi d'emplaçament del mer
cat comportarà que no es puguií
aparcar vehicles a la zona — qu
s'utilitza habitualment com a apai
cament per a 350 vehicles— els d
marts i eis dissabtes, de les sis d(
matí a les tres de la tarda. Els pn
pietaris de vehicles que habitua
ment aparquen en aquesta zor
hauran de treure els cotxes el d
abans per evitar que siguin retira
per la grua municipal. L'Ajunt
ment ha habilitat com a aparc
ment l'esplanada del passeig de
Copa. El sector que s'urbanitza .
Güell correspon a una zona tria
guiar de 129 metres quadrats de Í
perfície, que queda delimitada p
carrers Joaquim Vayreda, Güel
Josep Tarradellas. La zona est;
ocupada bàsicament per hortes,
pla parcial aprovat per l'Ajun
ment preveu un sostre edificable
109.635 metres quadrats i la ce
trucció de 967 habitatges.

