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Organitzen un curs
d'aspectes
psicosociaisdels
acurats en
infermeria
DdeG
Girona.— El Col·legi Oficial
de Diplomats en Infermeria de
Girona i comarques ha organitzat, del 17 al 21 de juny, un curs
intensiu sobre aspectes psicosocials dels acurats d'infermeria
que tindrà lloc a les aules de
l'Escola Universitària d'Infermeria de la Diputació, situades al
Puig d'en Roca. Aquest serà el
segon torn d'aquest curs, ja que
amb anterioritat, del 21 al 31 de
maig, va tenir lloc un curs sobre
el mateix tema. Les sessions
d'aquest curs es portaran a terme de dilluns a dijous, de nou a
dos quarts de dues de matí i de
tres a sis de la tarda. La direcció
del curs anirà a càrrec de Glòria
Novel Martí.
L'organització del curs ha indicat que les places per prendrehi part estan limitades a trenta
persones. En aquest curs, els
temes que es tractaran seran
una introducció als conceptes
bàsics d'intervenció psicoso"cial; la relació infermera-pacient; la família com a sistema
de suport; la malaltia i l'hospitalització; els aspectes psicosocials en el pacient quirúrgic; els
aspectes psicosocials del pacient ingressat en una unitat de
cures intensives; els aspectes
psicosocials del pacient terminal, i l'equip d'intermeria com a
. grup de treball.
El Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona i
comarques ha utilitzat durant
aquest trimestre altres cursos,
com el dietètica, que va tenir
lloc del 7 al 31 de maig, dirigit
per Laura Padró, i el curs de
nefrologia, que està tenint lloc a
la mateixa seu del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria i
que es va iniciar el dia 13 de maig
i finalitzarà el dia 19 de juny. Les
persones que estiguin interessades a obtenir més informació
sobre algun d'aquests cursos
poden dirigir-se directament al
Col·legi de Diplomats en Infermeria, situat al carrer Berenguer
Carnicer, o bé truncant als telèfons 20-40-61 i 20-15-04.
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Es fa en col.laboració amb comerciants de la ciutat

Inicien a Girona la campanya de
recollida selectiva de piles-botó
,^^^ p^-

El proper dia 25 el
bitllet del transport
urbà de Girona
pujarà cinc
pessetes
DdeG
Girona.— L'Ajuntament de
Girona ha anunciat que a partir
del proper dia vint-i-cinc el preu
del bitllet dels autobusos del
transport urbà de Girona s'incrementarà cinc pessetes. El
mes de febrer passat, l'Ajuntament de Girona ja va decidir que
el preu del bitllet pujaria deu
pessetes, però que aquest increment es fraccionaria en dues
vegades, una a principis d'abril i
una altra a principis del mes de
juny. L'Ajuntament de Girona
diu que ha valorat el fet que
encara estiguem en època escolar i que els estudiants utilitzen
encara molt el transport urbà
per als seus desplaçaments i per
aquest motiu s'ha pensat en esperar per fer la puja un cop s'acabin les classes.

Demà serà el
darrer dia per
consultar les llistes
del cens electoral
En aquesta capsa s'hauran de dipositar les piles una vegada utilitzades. (Foto RICARD CAMO).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— L'Ajuntament de Girona posarà en marxa aquesta setmana la campanya de recollida de piles-botó amb la col.laboració de
diferents comerços i establiments
de la ciutat. Aquestes piles-botó,
que pel seu contigut de mercuri es
transformen en un material contaminant, no tenen fins al moment
ma nera de destru i r-se i per això s'ha
optat per iniciar aquesta campanya
amb la finalitat que es dipositin en
unes caixes que es trobaran situades als comerços que prenen part a
la campanya, segons es va anunciar
en la presentació d'aquest projecte
municipal.
L'Ajuntament de Girona ha editat
uns cartells informatius de la campanya i unes capses, tipus guardiola, en les quals s'hauran de dipositar
les piles una vegada utilitzades. De

moment ja s'han materialitzat una
sèrie de contactes per col·laborar
amb la campanya com són el Gremi
de Joiers i Rellotgers i els de Fotògrafs. L'objectiu de l'Ajuntament
de Girona és contactar també amb
altres" gremis i establiments comercials, com les grans superfícies, per
tal que prenguin part a la campanya. Segons Joan Gaya, responsable de l'àrea de Salut Ambiental,
«s'ha de parlar també amb altres
col·lectius com les botigues d'electrodomèstics, impremtes...» i
allà on es comercialitzin aquestes
piles-botó de mercuri.
De moment, una vegada les capses estiguin plenes, l'Ajuntament
de Girona s'encarregarà de recolliries i posteriorment seran emmagatzemades en un local municipal fins
que la Junta de Residus indiqui on
serà la seva destinació final i poste-

riorment la seva destrucció.
Aquest és el setè projecte municipal de recollida selectiva de residus urbans. L'àrea de Salut Ambiental de l'Ajuntament de Girona
ha treballat fins ara en els projectes
de recollida de mobles i trastos
vells, la recollida de cartons i embalatges en alguns sectors de la ciutat, la recollida de medicaments caducats la campanya de la qual es va
posar en marxa fa un mes, la recollida de vidre que cada any experimenta un increment molt important, la recollida de ferralla una
vegada separada de la cendra i l'aprofitament de la combustió de les
escombaries per fer electricitat que
s'està treballant a la planta incineradora de Campdorà. Segons Joan
Gaya la campanya de recollida de
medicaments està donant, de moment, bons resultats.

Girona.— Demà serà l'últim
dia que es podran consultar les
llistes provisionals del cens electoral que es troba exposat des
del passat dia 1 de juny al vestíbul del saló de sessions de l'Ajuntament de Girona. Els ciutadans encara estan a temps de
consultar i fer reclamacions prèvia complimentació de l'imprès
corresponent que serà facilitat
en el mateix moment, havent-se
d'acreditar la identitat del reclamant mitjançant presentació del
Document Nacional d'Identitat
o bé del Passaport. L'horari per
poder consultar les llistes és de
nou a dues del matí i de cinc a
vuit de la tarda i els dissabtes de
nou a dues. Aquest serà el llistat
que s'utilitzarà per a les properes eleccions autonòmiques que
tindran lloc l'any vinent, d'aquí
ve la importància a l'hora de fer
les consultes per mirar si hi ha
alguna errada.

Es portaran a terme aquest cap de setmana

Avui comencen les
festes de Germans
Sàbat, Carme I Vila-roja
DdeG
Girona.— Aquesta nit s'iniciaran les festes majors dels barris de
Germans Sàbat, Carme-Vista Alegre i Vila-roja, que es desenvoluparan al llarg de tot el cap de
setmana. Là festa del barri de Germans Sàbat començarà a les vuit
de la tarda amb una cercavila amb
la participació dels Gegants de
Girona, ía la nit, a partir de les deu
i patrocinat per l'Ajuntament de
Girona, tindrà lloc a la plaça Germans Sàbat l'espectacle «Geofànic», a càrrec del Tripijoc. Per
dissabte, entre els actes programats, destaca la vuitena edició del
concurs de botifarra a la plaça
Germans Sàbat, a les tres de la
tarda, i la sessió de ball, a dos
quarts d'una de la nit, amb l'actuació del grup Ébano.
Pel que fa a la festa del barri de
Carme-Vista Alegre, aquesta també s'iniciarà avui a dos quarts de
deu del vespre amb el llançament

n

de cohets i l'esclat d'una traca que
significarà el començament de la
festa. Dissabte, als jardinets, tindrà lloc el concurs de dibuix infantil i juvenil, i a la tarda, una xocolatada per a tota la mainada i
actuació infantil de Desperta Ferro. Per diumenge vinent està
anunciat, entre altres actes de la
festa, una missa a la parròquia de
Santa Maria, i a la nit, a partir de
les deu, un balí a càrrec del conjunt Gerunda. En el decurs del ball
de fi de festa se servirà un ressopó
que consistirà en una ampolla de
cava per a quatre persones i un tall
de coca al preu de cinc-centes
pessetes per persona.
Per últim, la festa de Vila-roja,
que enguany els seus organitzadors dediquen a la pau i a les
víctimes de la guerra del golf Pèrsic, s'iniciarà amb el llançament
d'un coet que anunciarà l'obertura oficial de la festa major. Posteriorment tindrà lloc un ball i un
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El Carme-Vista Alegre celebrarà aquest cap de setmana la seva festa.
homenatge al pensionista més vell
del barri. Dissabte es portarà a
terme un triangular de futbol infantil i benjamí i un concurs de
dibuix infantil. A la tarda, es farà
una exhibició de patinatge infantil
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i un partit de bàsquet amb cadires
de rodes amb la participació de
l'equip de Mifas. Per diumenge,
l'associació de veïns del barri ha
programat una gimkana ciclista.
jocs i una xocolatada per a tota la

mainada, i a la tarda, un homenatge a les persones de la tercera
edat de Vila-roja. Finalment, la
festa s'acabarà diumenge a la nit
amb una desfilada de models i
focs d'artifici.

