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Dissabte realitzaran una jornada informativa

Un grup d'associats de
Mifas demana «fets reals
per ajudar els disminuïts»

Hi h a qui demostra el que
és passar a la història viatjant
3 3 segles en el temps.
Com George Bass,
conegut com el pare de
l'arqueologia marina.
Tota una vida dedicada
al rescat de vaixells enfonsats, submergint-se a la recerca d'empremtes
d'altres homes i d'altres moments
de la història.
Cronometra les seves immersions
amb un Rolex Submariner, un rellotge especialment

La gent discapacitada demana més accions positives (Foto J. PICAZO).
F.B.M.
Girona.— «Sempre han tingut
bones paraules amb nosaltres.
Però seria convenient que passessin a l'acció. Hi ha coses que
sabem que costa posar-les en
marxa. Però d'altres estan més a
l'abast de l'Administració. Rebaixar les voreres perquè els disminuïts puguin transitar sense passar pel carrer, és una d'aquestes
coses que es poden fer ja».
Amb aquestes paraules obrien
associats de Mífas, habitants de la
Residència que l'entitat té en el
carrer Emili Grahit, la conversació
que mantenien en la tarda d'ahir, a
fi i efecte de donar a conèixer Tacte
que s'ha de celebrar dissabte que
ve.
«Efectivament, aquest dissabte, dia 19, a les onze del matí i a la
plaça de la Constitució de Girona, realitzarem un acte d'informació i sensibilització dirigit a
totes les persones que estem interessades a conèixer el nostre
món. En aquest acte explicarem
el que és la Llei de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques; repar-

tirem tríptics i passarem uns vídeos en pantalia gegant. Nò es
tracta de cap manifestació.' Es
tracta, s i m p l e m e n t , de crear
consciència en el nostre entorn.
Naturalment, ens agradaria que
fossin presents a l'acte no solament els ciutadans i els nostres
companys discapacitats, sinó
també aquelles persones que,
per la seva representativitat puguin donar solucions».
Segons els associats de Mifas,
que viuen a la Residència del carrer
Emili Grahit, «nosaltres no estem
parats i fem tot el que podem per
buscar solucions. En aquests
moments, estem intentant realitzar un mapa dels carrers de Girona, senyalitzant possibles vies
d'accés per on hi hagi voreres
rebaixades. I és pràcticament impossible realitzar cap itinerari. I
aquesta tasca no és cara. El que
pass'à és que tampoc, quan rebaixen les voreres, ho fan bé, ja que
deixen alçades de quatre o cinc
centímetres. Pensem que hi ha
coses que ja es podien fer.»
. Dissabte, a les onze, a la plaça de
la Constitució, explicaran els seus
problemes.

preparat per submergir-se fins a 300 metres.
Resistent, per la fermesa de la seva caixa Oyster i
per l'hermeticitat absoluta garantida per la corona
Triplock.
Una màquina precisa, que ha comportat un any sencer de feina i ha
superat, durant quinze dies i quinze
nits, les rigoroses proves portades a
terme pel Control Oficial Suís de Cronòmetres.
Per això, si vostè també té una visió particular de
la història, arribi's a
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Diumenge es tancaran les piscines

El GEiEG ja ha començat
el procés de matriculació
de l'escola esportiva
DdeG
Girona.- El GEiEG ha obert des
de fa uns dies el procés de matriculació per participar en el curs 199293 de Tescoia esportiva dirigida als
joves amb edats compreses entre
els 5 i els 15 anys. Segons els organitzadors, l'escola ofereix «la millor educació esportiva pels seus
fills i inclou des de l'educació
física de base fins el coneixement de diferents esports com
ara atletisme, bàsquet, gimnàstica, handbol, hoquei patins, patinatge, rugbi i tennis». L'escola
esportiva del Grup també ofereix la
possibilitat de poder practicar un
esport en concret a nivell de competició oficial i està dirigida per professors especialitzats en les diferents disciplines.
Les sessions són de dos, tres o
quatre cops per setmana, de sis a
vuit del vespre, segons els grups i
edats. Les persones que vulguin
més informació o bé desitgin formalitzar la seva matriculació poden
dirigir-se a la Secretaria de l'escola

esportiva situada a les instal·lacions
del GEiEG a Sant Narcís. L'horari
d'atenció al públic és de 7 a 9 del
vespre i el telèfon d'informació el
24-03-70. Aquesta serà la divuitena
edició de J'escola esportiva.
D'altra banda, aquest diumenge
es tancaran al públic les piscines
exteriors de les instal.lacions del
GEiEG de Sant Narcís i Sant Ponç.
Segons fonts del Grup, malgrat que
aquesta ha estat una temporada
estiuenca moot curta, ja que el bon
temps no va aparèixer fins a la segona setmana del mes de juliol, la
valoració que es pot fer ha estat
«molt positiva, ja que han estat
tan o més nombrosos els usuaris
com en anys anteriors mentre
que per un altre costat s'han millorat molt les instal.lacions de
les piscines».
Així mateix, aquest mes ja s'han
iniciat els cursets d'iniciació i perfeccionament de natació que es duran a terme a la piscina interior del
complex esportiu que ei GEiEG disposa a Sant Ponç.

Diari de Girona, 1992-09-17, p. 7.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Submariner Date

Vostè h o té m é s fàcil. Aquí:

M.

JOIER

Avda. Jaume I, 35. Tel. 20 98 31.
Fax. 22 08 67. 17001 GIRONA.
L'Escala / Platja d'Aro / St. Feliu de Guíxols
Servei Tècnic Oficial Rolex

II

