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LA VIDA SOCIAL

Sevillanes i futbol
a la festa del Pla
de Sant Pere
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Loli García Romero
És la delegada de Minusvàlids Físics i Associacions (Mifas) de l'Alt^mpordà, que amb vista al mes de setembre
ha engegat una campanya de supressió de barreres arquitectòniques ab comerços de Figueres
ELISABETH ABADAL

• FigueresLa delegació de
Mifas a l'Alt Empordà ha
celebrat aquest mes el desè
aniversari apib diversos actes festius i una taula rodona
en la qual s'ha parlat dels
problemes que hauran d'afrontar els minusvàlids al segle XXI. Gom valora aquests
deu anys de l'associació?
—«Molt positivament.
Mifas ha aconseguit en
aquesta dècada, a més de
reunir més de dos-cents sor
cis de l'Alt Empordà, que
Figueres sigui una de les ciutats amb menys barreres arquitectòniques de les comarques gironines, i també de
Catalunya.»
— C o n t i n u a n t amb el
tema de la supressió de barreres arquitectòniques, ara
Mifas té previst engegar una
campanya per, adequar els
comerços de Figueres.
—«Efectivament, a partir
del 2 de setembre i durant
cinc atiys, intentarem que els
propietaris dels comerços de
la ciutat s'animin a fer les
obres corresponents per suprimir les barreres arquitectòniques de les botigues. Per
a aquesta campanya hem rebut la col·laboració del Departament de Benestar Social de la Generalitat, la Federació de Comerciants de
la ciutat, el Col·legi d'Arquitectes de Girona i el
Reial Patronat de Prevenció'
i Atenció à Persones amb
Minusvalia. L'Ajuntament
de Figueres també s'ha compromès a col·laborar, en la
Loli Garcia és venedora de números de l'ONCE. Foto: LLUÍS SERRAT.
campanya i no cçbrarà les
Uicències d'obres als comerciants que decideixin adaptar la seva botiga.»
:—La delegació de Mifas
-Nom: Loli García Romero.
—Un llibre: «Primavera con una esquina
a l'Alt Empordà ha estat la
-Lloc i data de naixement: A Càceres,
rota, de Mario Benedetti.»
pionera a l'hora de promouel 29 d'octubre de 1960.
—Una pel·lícula: «El fantasma de l'Òpera,
re la supressió de les ba-Professió: Ven de números de l'ONCE.
de Harry Alan Towers.»
rreres arquitectòniques, pri-Aficions: «La música, escriure i llegir.» —Un disc: «Qualsevol dels que ha tret
mer amb el tema de les vo-Problema social que la preocupa més:
Silvio Rodríguez.»
reres i ara amb aquesta nova
«Les barreres arquitectòniques amb què —Màxima aspiració: «No en tinc cap, vaig
campanya.
topem els minusvàlids.»
•
agafant el que arriba.»
—^«Sí, n o s a l t r e s h e m
aconseguit que Figueres sigui una de les ciutats més
adaptades per als minusvà- des de casa seVa fins al cen- guals va començar d'aquesta després d'alguns anys, ja es
lids de tot Catalunya. Ca- tre còmodament, utilitzant, manera, fent itineraris des pot recórrer la ciutat d'una
dascun dels minusvàlids que els guals que s'han construït. dels habitatges dels minus— punta a l'altra utihtzant els
viuen a la ciutat pot anar I és que la construcció de vàlids fins al centre, i ara, guals per travessar els ca-

«Gal eliminar les barreres»

rrers. Ara, amb la campanya
que començarà el mes de
setembre, Mifas tomarà a
posar a Figueres per sobre
del nivell europeu, i la capital de l'Alt Empordà tornarà a estar a l'avançada en
el tema de l'adaptació.»
—^A méis de la tasca de
supressió de barreres arquitectòniques, quines altres final·ltats té aquesta associació?
—«El que pretén Mifas
com a associació és ser úna
eina útil per als disminuïts
físics de la comarca, i ajudar-los en tots aquells aspectes en què la seva discapacitat representa un handicap. Nosaltres tenim una
borsa de treball i a més organitzem cursos de formació. Mifas està en contacte
amb diverses empreses i d'aquésta manera pot adaptar
millor l'oferta dé llocs de
treballs amb la demanada
de les empreses; dé; la comarca. A més, també ajudem els nostres socis a fer
les tramitacions administratives pertinents per demanar
ajudes econòmiques o d'un
altre tipus a l'administració.»
El finançament
—Quin sistema té Mifas
per finançar-se?
—«En primer Hoc, he de
dir que Mifas és una associació d'àmbit de les comarques gironines i que té
una delegació en cada comarca. Els nostres ingressos
es redueixen a la subvenció
anual que ens dóna l'Institut
Català de la Salud (Icas),
ja que els socis no paguen
cap quota. Ara, però, volem
potenciar la figura del soci
protector i intentar que per-,
sones que no estiguin afiliades a la nostra entitat, i
que fms i tot no siguin minusvàlides, col·laborin amb
nosaltres per mitjà de donacions. De moment, ja
comptem amb la col·laboració d'algunes persones,
però, ara per ara, una de
les nostres fites més importants i immediates és augmentar el nombre de socis
protectors de Mifas.»

L'emplaçament de la revetlla El Museu de Torroella ofereix
de Sant Pere de Figueres no noves visites guiades per la població
fa variar l'afluèneia de públic
i el castell. Terra de pirates. tinguin alguna vinculació

• Ripoll.—^Els veïns del barri del Pla de Sant Pere de
Ripoll van celebrar dijous
passat una menjada de pa
torrat per a tothom que va
voler apuntar-s'hi, amb motiu de la celebració de la
festa major d'aquest nucli
de la capital del Ripollès.
L'endemà, la comissió organitzadora de la festa va
féf un altre àpat popular i
una ballada de sevillanes,
que es va allargar fins a altes •
hores de la matinada. La
festa va continuar el dia de
Sant Joan i diumenge, amb
jocs de cucanya per a la mainada, un ball amb l'orqüestra Privada, activitats esportives i una xocolatada.
La f e s t a c o n t i n u a r à
aquest cap de setmana amb
diversos partits de futbol de
sala de diverses categories.
Precisament, les 24 hores de
futbol de sala van iniciar,
el divendres 17 dé juny, la
festa d'aquest barri d e Ripoll, tot i que va haver de
suspendre's el campionat
per la forta pluja que va
caure aquell dia. El toi:n«ig,
però, continuarà demà. En
la competició, es presentarà
l'equip de futbol de sala del
barri, patrocinat per la companyia EDICSAJM. LARA

Osor, «la perla de les
Guilleries», celebra la
festa del seu patró
H Osor.— Ahir va començar la festa'que el poble d'Osor dedica al seu patró, Sant
Pere. Al migdia es va fer
la celebració de l'ofici solemne en honor de sant Pere," i a la tarda es va fer
un berenar de germanor
amb peltruc, pa amb tomàquet i vi, i es van ballar
sardanes, a càrrec de la cobla Principal de Banyoles.
Avui, a dos quarts de dotze,
. el jovent podrà anar al concert gratuït, que es farà a
l'antic Casal Verdaguer,
amb dos grups punk, Kan
Pixa i Peta Zetas ^ e les
Planes, el primer, i de Sant
Feliu de Pallerols i Olot, el
segon—. El dissabte, a partir
de dos quarts de nou del
matí, es farà el primer campionat de les comarques gironines de petanca Trofeu
Sant Pere 95, amb l'assistència'de grups proviments
de 24 poblacions. Aquest
acte és previst que duri tot
eldiai/o.'LORENZO

Intercanvi entre
alumnes d'Anglaterra
i del Carles Rahola

JOAN TRILLAS

E.A.

H Figueres.— El canvi
d'emplaçament de la festa
que cada any s'organitza
amb motiu de la revetUa de
Sant Pere a Figueres, que
es va fer dimecres a la plaça
de Catalunya, no va fer variar l'afluència de públic i
com en cada edció es van
reunir a la zona del centre
de la ciutat centenars de figuerencs amb ganes de gresca. Fins ben entrada la raatinada, els carrers que envolten la pJaça de Catalunya
van ser plens de gent. Els
més joves yan ballar hores

senceres al so de la música
de les orquestres Màgic,
Aquarel·la i Emporium,
mentre els grans aprofitaven
la fresca de la nit per fer
un volt i prendre alguna cosa
a les taules que es van instal·lar a la part superior de
les pèrgoles de la plaça.
La celebració de la festivitat de Sant Pere, patró
de la ciutat, va concloure
ahir —dia festiu a Figuer e s ^ amb la representació
teatral a El Jardí de l'obra
Les dones sàvies, de Molière,
a càrrec de l'Aula Municipal
de Teatre.

B Torroella de Montgrí.—
L'àrea de.Cultura de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí-l'Estartit, mitjançant el Museu del Montgrí
i del Baix Ter i l'Oficina
de Turisme de l'Estartit, ofereix aquest estiu un seguit
de visites guiades amb què,
sota el títol genèric Torroella
i l'Estartit al descobert, es volen mostrar çyversos aspectes de la població i l'entorn
més immediat. Les visites
s'han estructurat en els següents apartats temàtics: Torroella màgica. El Museu del.
Montgrí i del Baix Ter, Torroella vila vella. El Montgrí
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Dunes i estanys^ litorals i, finalment, £/nw Ter.

màgica, a mig camí de la
Uengenda' i les anècdotes
històriques. D'aquesta maHistòria i natura
nera, es podrà conèixer l'oLa idea dels promotors rigen de la torre de les
de la iniciativa és combinar Bruixes, o descobrii: jueus
la temàtica històrica, les lle- il·lustres de la vila; També
gendes i les anècdotes més es podrà fer un recorregut
curioses de la població amb pels masos fortificàts, dins
la natura i els paisatges de, de l'apartat de Terra de pila rodalia de Torroella. Les rates.
visites als estanys es faran
Per tercer any consecutiu
en bicicleta i costaran 600 es faran diversos itineraris
pessetes —el preu del llo- a les illes Medes. El cost
guer de les bicicletes encara de les sortides serà de 1.400
s'ha de determinar—. Un pessetes i inclouran el viatge
dels apartats més curiosos en vaixell i la immersió per
serà visitar els llocs de la conèixer el fons marí de la
població de Torroella ç[ue zona.

H Girona.— Dijous es va fer
una recepció a la sala de
sessions de l'ajuntament de
Girona a onze alumnes anglesos que, gràcies a un programa d'intercanvi organitzat per la Comunitat Europea, han passat uns dies
a Catalunya. Aquests alumnes van ser rebuts per l'alcalde, van fer un aperitiu
i se'ls va entregar uns records de la ciutat de Girona.
La setmana vinent, seran
onze alumnes del Carles Rahola els que aniran a Ang l a t e r r a , també beneficiant-se d'aquest intercanvi. / O. LORENZO

