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Dimarts jutgen
cinc persones per
un segresta
Palafrugell

El President de la Generalitat, Jordi Pujot, va posar
ahir el col·lectiu de minusvàlids representat per
Mifas com a exemple de competitivitat i esperit de
superació, en l'acte de col·locació de la primera pedra

El President va posar la primera pedra d'un nou centre de l'associació a Riudellots
MARTÍ BATLLE
Riudellots de la Selva
El nou Centre d'Integració
Social de Minusvàlids Físics
Associats (Mifas) de Girona tindrà capacitat per a quaranta
persones i té un pressupost de
64 milions de pessetes, que ha
estat assunmit a parts iguals
pel Departament de. Benestar
Social de la Generalitat i la
Fundació Once d'ajuda als
minusvàlids.
Jordi Pujol, que es va interessar vivament per la situació
personal dels socis de Mifas presents a la cerimònia, va>destacar l'esperit de superació davant les adversitats d'aquelles
persones que tot i tenir un handicap lluiten per tirar endavant.
Humanitat

jc?.r'p:.T
Jordi Pujol saluda un soci de Mifas en arribar al futur Centre d'Integració.

que només pot donar la família
o Mifas rnateix, i que no es pot
ordenar per decret».
El President va elogiar l'actitud de Mifas,- que tot i rio
abandonar el caràcter reivindicatiu dels seus drets, «manté
una actitud positiva i constructiva. Hi ha gent que té més dret
a queixar-se que els altres, com
el jove paraplègic que de sobte
es veu limitat, però tot i això té
més comprensió i paciència que
aquell que reclamà potser sense tanta raó».

La coordinadora fa
un gest testimonial
plantant una tenda
a la Rambla

Un petit sisme
sacseja el País
Valencià

del que ha de ser el primer Centre d'Integració Social
per a minusvàlids de l'associació, que es construirà
en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva al polígon industrial del poble.

Pujol posa els minusvàlids de Mifas
com a exemple d'esperit de superació

El President va explicar que
acabava de visitar algunes fàbriques del mateix polígon industrial de Riudellots que estaven molt orgulloses de tenir
una tecnologia punta a les seves empreses, i va dir que un
país no en té prou amb ser brillant amb les seve empreses si
això no va acompanyat d'humanitat i ajuda amb aquells que
«no han tingut sort».
Pujol va destacar la tasca
«modèlica» de Mifas i va assegurar que encara que la Generalitat ha de posar els mitjans
necessaris perquè les persones
amb minusvalies tinguin recolzament, la tasca d'una administració no serà mai suficient perquè els faltaria «el caliu humà
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El president de Mifas, Pere ballar (fer anar un ordinador) a
Tubert, va dir que «avui (ahir) les persones més discapacitaés un gran dia per a nosaltres des, majoritàriament tetraplèperquè perfiveiem com aquest gics. L'escola, de 580 metres
projecte llargament perseguit quadrats, tindrà tres aules, una
s'ha fet realitzat», mentre que salà d'ordinadors, un menjaMiquel Segarra, de la Fundació dor, un cuina i una instal.lació
ONCE va destacar «el prestigi . de rehabilitació física.
que Mifas s'ha guanyat a tot
L'edifici és previst qúe es col'Estat espanyol amb professio- menci a construir immediatanalitat i dedicació». .
ment i pugui ser inaugurat el
El Centre estarà destinat a mes de desembre. El represenl'ensenyament dels hàbits tant de l'ONCE va desitjar per
necessaris per vi^re diària- això. que «pugueu gaudir del
ment (vestír-se o menjar) i tre- millor regal de Nadal».

EFE/DdeG
Almussafes.-Un terratrèmol de magnitud 3.3 a l'escala Ritòher es va produir ahir
a dos quarts de cinc de la
tarda a diversos pobles de les
comarques de la Ribera Alta
i de la Ribera Baixa del País
Valencià, segons ha informat rinstituto Geogràfico
Nacional.
Un portaveu d'aquest servei ha indicat que no hi ha
constància que s'hagin produït danys d'importància
com a conseqüència del moviment sísmic.
Tot i això, el terratrèmol
s'ha notat especialment als
poblés de Carlet, Alcúdia de
Carlet i Algemesí, tots ells a
la comarca de la Ribera
Alta, encara ,que segons
l'Institut Geogràfic, l'epiceiitre s'ha localitzat en el
terme municipal d'Almussafes (Ribera Baixa).
Segons la responsable de
la secció sismològica del Servei Greològic de la Generalitat, Carme Olivera, la sèrie
de moviments sísmics o rèpliques que han sacsejat les
comarques catalanes durant
ies últimes tres setmanes
respon a un comportament
«normal» de les plaques con' tineiitals, que es reajusten
després de l'alliberament
d'energia qüe suposa un terratrèmol important.
El moviment sísmic de
més importància va succeir
el passat 15 de maig a les
17,37 hores, va ser d'una
magnitud de 4,3 graus a l'escala de Richter i el seu epicentre estava localitzat, a
una distància d'entre 30 a 50
quilòmetres a l'est d'Altafulla (Tarragonès). Aquest terratrèmol va sorprendre, per
la seva intensitat, una bona
part dels catalans.
"Segons l'Instituto Geogràfico Nacional, l'Estat espanyol no és un dels països
mediterranis amb. més risc
de terratrèmols, al contrari
que Itàlia i Grècia.

AHORA U N AHORRO D E 5 0 0 . 0 0 0 PTAS

ÒCUANTO MAS PUEDE ESPERAR?
€£STASEGURO?
APROVECHE LAS VENTAJAS DEL MES DEL SALÒN DEL AUTOMÓVIL.
EnhOFabuena, ahora por el mismo precio que la versión '
Sedàn (125.000 Ptas. de ahorro), adquiera el Volvo 850
Station Wagon 2.5 L que lé ofrece grandes prestaciones
(144 CV) yun equipamiento al màximo nivel, que incluye:
ABS, AIRBAG, SIPS -Sistema de Protección contra Impactes
Laterales-, Climatizado.r manual..., y el éxcíusivo SIPSBAG
(Airbags laterales). Con esta oferta, ademàs, podrà disfrutar
de este singular automóvil con un paquete de accesOrios
especiales, valprado én 375.000 Ptas.

Concesionario Oficial:

•
•
•
•

Tapicería de cuero.
Faros antiniebla delanteros.
Llantas de aleación especiales.
Cubreobjetps.

d

Venga hoy mismo a GARAJE TERMINUS y conozca'por dentro
su próximo Volvo 850 ST. W.
El automoVil con mas espacio
para la segúridad.
Respuesta segura.

GARAJE TERMINUS, S.A.
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