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La donació, l'han fet l'ONCE i la Caixa de Girona, i T M G se'n fa càrrec

Cedeixen un microbús a l'Escola
d'educació especial de Palau
D.C.
Girona.— L'Ajuntament de Girona i l'Escola d'educació especial de
Palau van signar ahir un conveni
mitjançant el qual l'empresa rnunicipal Transports Municipals del Gironès (TMG) es compromet a fer-se
càrrec del microbús que la fundació
ONCE i la Caixa de Girona han cedit
a aquest col.legi. Aquest microbús
estarà a disposició del centre per
quan hagi d'efectuar sortides amb
els nois de l'escola dins el seu programa d'activitats, segons estableix el conveni. El vehicle està condicionat per acollir nou persones, i a

la part de darrera s'ha instal·lat una
ranipa d'accés per als joves que es
moguin en cadira de rodes, amb un
mecanisme que pot ser manipulat
per ells mateixos. L'Ajuntament i
l'escola han arribat a un acord, i
fora d'horari T M G podrà disposar
del vehicle per a transports de
minusvàlids.
L'acte de presentació del microbús va tenir lloc ahir al matí amb
l'assistència de Francesc Francisco, tinent d'alcalde; Joan Pluma,
regidor de l'àrea de Cultura i Educació, Joan Maria Gelada, conseller
delegat de T M G , i representants de

l'escola. Prèviament, l'alcalde Joaquim Nadal va signar el conveni que
tindrà u n any de vigència renovable

cada .curs escolar.
Per la seva part, Esteve Fauró,
membre deJ'Associació de pares
del col.legi d'educació especial de
Palau, va explicar que l'adquisició
d'aquest vehicle era molt necessària ja que «fem moltes activitats
extraescolars i fins ara, quan havíem de sortir, el servei ens el
cobria o bé la Creu Roja o Mifas.
Fins i tot sortíem amb cotxes
particulars amb els problemes
que això pot comportar».

Francesc Francisco mostra I 'elevador per accedir al vehicle. (Foto MARISA
MORILLO).

Es debatrà la seva realitat actual i ei seu futur

Avui se celebra a Girona
una jornada tècnica sobre
els balnearis catalans
DdeG
Girona.— La realitat actual dels
balnearis catalans i el seu futur des
d'un vessant mèdic i turístic seran
debatuts avui en el decurs d'una
jornada tècnica que es portarà a
terme a la Fontana d'Or.
En aquesta jorriada, hi pendrà
part personal que. treballa ais balnearis, estudiants d'escoles de turisme, professionals del sector de |a
salut i el treball social, organismes
oficials i associacions del sector i
serveis de difusió i informació. L'organització de la jornada va a càrrec
de l'Institut Superior d'Estudis Turístics de Catalunya amb el suport
de la Caixa de Girona.
Segons els professionals del sector, actualment s'han recuperat els
balnearis «i s'han renovat d'una
m a n e r a e n c i s a d o r a després
d'anys d'haver-los deixat adormir». «Actualment, els hostes
d'aquests indrets són tots, l'avi,
el jove, ía parella, la família i tot
aquell que vol gaudir d'un lloc
natural amb uns recursos soter-
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ranis d'aigües medicinals 1 un
a m b i e n t pacient i tranquil»,
manifesten.
Els promotors de la jornada consideren que Catalunya és un país
d'aprofitament de recursos naturals
i destaquen que una de les seves
riqueses la «tenim al nostre subsòl, les aigües termals que han
aflorat a l'exterior per mitjà de
construccions centenàries i meravelloses com són els balnearis».
Entre d'altres professionals i representants del sector, a la jornada,
hi participaran Carles Ribera, president de l'associació de balnearis de
Catalunya; Josep Maria Corretger,
director de l'Institut Superior d'Estudis Turístics de Catalunya (ITEC) i
director de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya;
la doctora Maria Àngels Treserra,
directora general del Pla Integral de
la Tercera Edat; i el doctor Lluís
Miquel Tomàs-Rodó, director mèdic del Balneari Termes Orión de
Santa Coloma de Farners.
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C e n t r e d e D i a , obert de 2/4 de 8 del matí fins a 2/4 de 8 del vespre.
Pròxima obertura.
S e r v e i s : Assistència Social i suport familiar. Atenció socio-sanitària per a
la salut. Higiene personal i cures de suport. Menjars i dietètica. Podologia.
Activitats sòcio-culturaís i laboteràpia. Transport (previst). Perruqueria i barberia. Bugaderia.
INFORMACIÓ PER A L'INGRÉS:
Av. de França 34,1 r-2à
Tel. 21 43 4 3 - 2 1 31 02
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Neteja

A vegades, no hi ha cap altra sortida que la de personalitzar. I en aquest cas, més. I és que a m i , això de Musersa, em
té el cor robat. He de reconèixer que, des de fa uns anys,
Musersa -Municipal de Serveis, s.a.- és una de les meves
assignatures pendents. I no és d'ara la qüestió. Hi ha gent —
com ara els ex-regidors Gaya, i XutgIà, entre d'altres que
coneixen perfectament la meva devoció envers una societat
anònima municipalitzada, que, de vegades per culpa d'uns i
altres vegades per culpa d'altres, no ha funcionat mai a ple
rendiment.
Repassem? Plus de toxicitat, canvi de gerent, explicacions
inconcretes, municipalització, desmunicipalització, reconeixement públic d'errors polítics... I ara, l'anunci de la vaga.
Quinze dies. No un hi dos. Quinze. Després de veure el que ha
passat al metro i a l'aeroport de Madrid ens imaginem el que
poden ser els carrers de Girona si les escombraries no es
retiren en quinze dies.
Quinze dies no és una vaga. És una porqueria. I l'Ajuntament que té el 20 per cent de la societat responsable de la
neteja, què farà? Perquè l'Ajuntament té l'obligatorietat i la
responsabilitat que la ciutat estigui neta.
Tot això passa perquè l'Ajuntament vol fer d'empresari. I
aquestes coses són responsabilitat total del municipi o són
responsabilitat de l'empresa privada. Però jugar a accionistes sense ser-ho, porta a aquests entrebancs.
Al final, tots es posaran d'acòrd. I si això ha de passar, per
què no es posen d'acord ara? En aquest tema jo ja sé qui en
sortirà guanyant. Els gats i els gossos. I jo, com sempre. Que
si Girona m'enamora, Musersa em mata.
Diari de Girona, 1992-04-25, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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C e n t r e d e D i a , obert de 2/4 de 8 del matí fins a 2/4 de 8 del vespre.
Pròxima obertura.
S e r v e i s : Assistència Social i suport família. Atenció socio-sanitària per a
la salut. Higiene personal i cures de suport. Menjars i dietètica. Podologia.
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Trucant al tel. 31 45 30 0 bé adreçant-vos
al c/ Església, 14 de SANT JOAN DE
PALAMÓS

