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Siçiiiniran baireres
arquitectòniques de Llançà
amb l%erència d ^ exmestre
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[
En una sola aplicación.
' Desapariclón de las molestías.
Evite la operacíón.

HORAS CONVENIDAS
Telefono (93) 215 69 92
Lunes, miércoles y viernes
De 5 a 7 de la tarde.

INSTITUT UMBERT DE DERMATOLOGIA DES DE 1898

Pr- I G N A S I U M B E R T
(Clínica CORACHAN DE BARCELONA)
Visita a:
C/ Juli Garreta, núm. 9, 2n pis. GIRONA
HORES CONVINGUDES:
Tel. 20 39 34 Girona.
Tel. (93) 280 47 55 Clínica Corachan

L'Ajuntament rep el llegat de Miquel Bahí
JOSEP PUIGBERT

• Llançà.— Una herència d'un antic mestre de l'escola de Llançà,
Miquel Bàhí Puig, que va morir ara fa cinc anys, permetrà suprimir
totes les barreres arquitectòniques que hi ha a la població. L'Ajuntament
ha estat el beneficiari dels prop de dos milions de pessetes que
va deixar Bahí en herència, amb l'única condició que aquests diners
es destinessin a finalitats benèfiques.
Miquel Bahí, fill de Sant Mori
i durant prop de vint anys mestre
a l'escola de Llançà, va fer hereu
l'Ajuntament de les seves llibretes
d'estalvis i obligacions, amb l'única condició que es destinessin
a finalitats benèfiques. Bahí era
solter i tampoc no tenia familiars
directes. El procés perquè l'Ajuntament pogués disposar dels
diners, prop de dos milions de
pessetes, s'ha allargat quatre anys.
«Vam pensar que amb aquests
dos milions de pessetes havíem
de fer una obra amb la qual en
quedés constància i vam decidir
destinar-los a suprimir les barreres arquitectòniques», ha explicat
l'alcalde, Josep Maria Salvatella.
La quantitat heretada, però, és
insuficient per afrontar l'eliminació de totes les barreres, encara
«que és un bon pessic per començar». L'Ajuntament està disposar a posar-hi els diners restants
fins a completar l'operació. Actualment, els tècnics municipals
redacten el projecte tècnic, que
es començaria a executar passat
l'estiu. L'Associació de Minusvàlids Físics (Mifas), de l'Alt Em-

pordà, ha elaborat una llista de
les barreres que s'han de suprimir.
Els dos edificis municipals que
presenten més inconvenients per
als minusvàlids són l'ajuntament
i l'oficina d'informació i turisme.
La zona del Castellar també és
de molt difícil accés. L'informe
del Mifas, que té associats deu
minusvàlids amb residència a
Llançà, constata que aquesta població és una de les més sensibles
de l'Alt Empordà envers els disminuïts físics. La subvenció de
25.000 pessetes que rep de l'Ajuntament és la segona més important, després de la dè Figueres.
Cartes als ajuntaments
Mifas va enviar l'any passat
dues cartes a tots els ajuntaments
de l'Alt Empordà informant-los
de la totalitat de les lleis existents
en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i demanant-los que suprimeixin les barreres als col·legis electorals. Mifas confia que al llarg d'aquest
any es podrà aconseguir l'accessibilitat al 40 per cent dels edificis
públics de la comarca.
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Salvem les Valls prepara una
nova ofensiva per aturar la
construcció del túnel de Bracons
JORDI CASAS

H Vall d'en B a s . ^ Els representants de les entitats que integren
la Coordinadora per a la Salvaguarda i el Progrés de les Valls
d'en Bas i del Fornès, Salvem
les Valls, van debatre ahir les estratègies que posaran en marxa
aquest any per aconseguir aturar
el projecte de construcció del túnel de Bracons i les activitats que
duran a terme per conscienciar
la societat. Segons fonts d'aquesta
coordinadora, entre altres temes,
es van tractar les relacions amb
altres col·lectius i es va discutir

la relació amb els partits polítics,
sobretot aquells que s'han manifestat amb més o menys decisió
contra el túnel —IC-EV, que ho.
ha fet clarament, i també una part
de la militància d ' E R C ^ .
També es va informar els assistents sobre els actes reivindicatius i informatius que es van
dur a terme l'any passat. Les mateixes fonts han destacat que es
van donar detalls sobre l'organització conjunta amb Eco-Fòrum
d'una conferència a la Vall d'en
Bas i la participació a les Jornades
Naturalistes de Catalunya.

Motor dièsel d'injecció directa i tufbo compressor. Extraordinari aprofitament del
combustible, augment de la potència i disminució del consum (4,4 litres als 100 Km ).*
Conegui el nou Volvo 850 TDL L'última novetat en dièsel. " ^ Ï ^ C ^ T " W T y ^
Preu recomanat Volvo 850 TDI des de 4.970.000 Pies.
(Imposi de malriculació, l.V.A. i Iransporl inclosos). *Consum homologat a 90 Km/h

Resposta segura.
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Wall Street Institute ofereix un curs gratuït
d'un
mes, perquè cada participant pugui
V
apreciar una millora clara i substancial del
seu anglès i valorar conseqüentment
'eficàcia del mètode d'ensenyament.

La setmana de l'anglès;
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GRATUÏT!
Punt, El, 1996-03-10, p. 5.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Els cursos gratuïts es concediran a les
persones que ens visitin aquesta setmana i
abans del 31 de març. (limitat a 25 places).
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