Dimecres, 5 de juliol de 1995

2 2 FOTOGRAFIA
Xavier Safont
guanya l'Open de
foto-sub celebrat a
les illes Medes

Acció Directa, una entitat de Girona creada el passat
mes de setembre amb l'objectiu de cedir material
ortopèdic a aquelles persones que ho necessiten temporalment, ha atès una cinquantena de casos ens els

quals majoritàriament els han demanat en préstec
cadires de rodes. Segons el seu president,. Xavier
Pérez, l'associació funciona amb l'ajut privat ja que
no rep cap tipus de subvenció.

Una entitat dedicada a proporcionar material
ortopèdic ha atès una cinquantena de casos
Acció Directa va néixer al mes de setembre amb l'objectiu de deixar aquests aparells
CÈLIA ROCA
Sarrià
Segons va explicar el president d'Acció Directa, Xavier
Pérez, la idea que el va moure a
crear l'entitat va sorgir d'ell,
que pateix d'esclerosi múltiple,
i de Lluís Pla, un jove tetraplègic que està postrat en una cadira de rodes. Pérez, de 43 anys,
havia estat un gran esportista
en el camp de la natació i havia
estat director del Col·legi d'àrbitres. Pateix aquesta malaltia
des de fa més de dos anys. Segons el president d'Acció Directa, a Girona hi ha 130 afectats
d'esclerosi que acabaran, segons va dir, «en una cadira de
rodes perquè aquesta malaltia
no té encara cviracio».
Acció Directa és la primera
associació d'aquest tipus i amb
aquests objectius que hi ha arreu d'Europa. «Ens vam adonar
qúe hi ha gent amb minusvalies que no té poder adquisitiu
per comprar el material que necessita, unes crosses, un llit
d'hospital... Per això vam pensar que era una bona idea de- Acció Directa recull divers material ortopèdic per prestar.
manar a la gent que hagués fet
servir aquest material i que ja rodes, li deixem-mentre no li cooperativa de Sarrià». En
no el necessita que ens el cedís arriba la subvenció que atorga aquest moment, segons va afeper poder-lo deixar a una altra l'Estat, unes 50.0000 pessetes,
gir, en el local només hi tenen
persona», va manifestar.
per adquirir-ne una. Aquest pe- en estoc una cadira.
El material que accepta l'as- ríode és d'uns 6 mesos», va afeDels 50 casos que ha atès
sociació és de tot tipus: cadira gir Pérez.
Acció Directa, la majoria han
de.rodes, crosses, caminadors,
«La gent se'n va assabentant estat demandes de cadires de
llits hospitalaris. «Des del se- del que fem. Estem en contacte rodes. «També hem deixat un
tembre intentem fer de pont en- permanent amb assistents so- llit hospitalari. La majoria de
tre aquells que, per circumstàn- cials, centres hospitalaris i as- casos són de gent gran, però
cies de la vida, necessiten sociacions com Mifas o Micas. també hi ha gent que han tinaquest tipus d'aparell tempo- Si algú necessita quelcom, ens gut accidents de trànsit».
ralment. I si per desgràcia hi ha ho diu. Generalment tot el que
Tot i això, l'associació es
una persona que ha de necessi- podem recollir ho tenim guar- planteja recollir el màxim de
tíir per sempre una cadira de dat en un magatzem cedit per la material possible per cedir-lo

Un gran nombre d'entusiastes del món del toro brau i del
cavall es van aplegar diumenge
a la lliça taurina de Barcelona
per veure l'actuació a l'arena
dels quatre asos de la tauromàquia eqüestre.
Es torejaren sis bicornuats
de l'antiga ramaderia Concha y
Sierra
(Huelva),
que p.
sense
Diari
de Girona,
1995-07-05,
21. es-

TURISME
Inauguren la nova
oficina de turisme
de Torre Valentina
amb havaneres

EFEMÈRIDES
• 1840
Afusellat al castell de Bellver
(Palma de Mallorca) el general
Luis de Lacy, víctima de l'absolutisme de Ferran VII.
• 1907
Es concedeix als treballadors
de fàbriques i botigues italianes el descans dominical de 24
hores.
• 1912
El Congrés espanyol aprova el
projecte de Mancomunitats.

• 1993
Membres d'ETA segresten'
l'empresari Julio Iglesias
Zamora.
• 1994
L'escriptora Rosa Chacel rep la
Medalla d'Or de Belles Arts de
mans del Rei Joan Carles I.

FA UN ANY
• Tres empreses de ceràmica de
la Bisbal tanquen acords de
venda amb importadors alemanys.
• José Mana Mendiluce inaugu- •
ra els cursos d'estiu de la
UdG.
• Una onada de focs forestals
col·loca Catalunya en estat de
màxima alerta.

• ^ANIVERSARIS ,..;;
de seguida que faci falta. «Si a
més hi ha algun particular que
ens vol donar diners, també ho
acceptem. Necessitem comprar
tot el material que puguem».
L'entitat funciona amb la generositat de particulars, no reben cap tipus de subvenció. Durant aquests nous mesos de
vida han organitzat alguna activitat per recollir fons, com un
concert en un local de Banyoles
«però depenem en tot de la col.laboració externa». El telèfon
d'Acció Directa és el 17 05 07.
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avui fa 85
anys.

• Roberto Femàndez, ex-jugador
del Barcelona, fa 33 anys.
• Pierre Mauroy, president de le
Internacional Socialista, avu:
fa 67 anys.

ROBERT^
MERCADER

Bohorquez, els germans Domecq i
Hermoso entusiasmen els
afeccionats a la Monumental
tar sobrat de casta van donar
un joc convicent per les montures, destacant per la seva bravura els que van córrer en tercer i cinquè lloc. L'expectació
de la tar^a la va causar el navarrès Pablo Hermoso de Mendoza amb «Cagancho», un preciós bridó lleuger i flexible de
pelatge negre lluent i calçat de
les quatre potes. Hermoso va
aconseguir un trofeu arnb insistent petició d'un altre.
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• 1945
L'exèrcit soviètic es retira de
Txecoslovàquia i Polònia en
plena II Guerra Mundial.

Festeig del toreig a cavall a Barcelona

P.J. PALAHÍ
Barcelona
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Pablo Hermoso de Mendoza citant al canvi amb el seu cavall.
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