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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Les ONG gironines es mobilitzen per
reclamar una intervenció urgent al Zaire
Un grup d'estudiants es tanca a l'edifici del seminari de la Universitat de Girona
sentants d'una trentena d'entitats van acordar
convocar tots els ciutadans davant els respectius ajuntaments els pròxims dimarts a les
vuit del vespre. La Coordinadora també va
donar suport al grup d'alumnes de la Uni-

IRENE CASELLAS

• Girona.— La Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines va acordar
anit iniciar mobilitzacions per reclamar una
solució al conflicte dels Grans Llacs. RépreEls estudiants gironins reclamen una intervenció immediata
de la comunitat internacional per
aturar a temps el drama dels
Grans Llacs i evitar que es produeixi una catàstrofe com la que
es va viure a Ruanda l'estiu de
1994. En aquests rríoments es calcula que hi ha a la frontera entre
el Zaire i Ruanda més d'un milió
de persones que corren el risc
de morir si no s'aconsegueix obrir
un corredor humanitari per fer-los
arribar menjar i medicaments.
Els joves gironins s'afegeixen
amb aquesta iniciativa a altres activitats puntuals que s'estan realitzant arreu de Catalunya amb
els mateixos objectius. L'actuació
dels estudiants té el suport de
là Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines,
que agrupa una trenta d'entitats
i que en la reunió d'anit va decidir
adherir-se a la plataforma catalana creada per reclamar la pau
a la zona dels Grans Llacs.
Les entitats han redactat un
manifest en què es demana que
es creïn d'àrees de seguretat, que
es convoqui una conferència intemaciona amb el líders regionals,
i que es decreti immediatament
l'embargament d'armes. L'objec-

versitat de Girona es va tancar anit a l'edifici
del seminari com a mesura de protesta i per
donar suport als estudiants de la universitat
del Zaire, que també s'han mobüitzat per
demanar que s'aturin els enfrontaments.

Els joves van decidir tancar-se ahir a la nit a la Universitat de Girona. Foto: LLUÍS ROMERO
tiu de les ONG és sobretot que
la societat se sensibilitzi i faci pressió-política per aconseguir. una
intervenció internacional que garanteixi l'arribada de l'ajut humanitari.

Una de les propostes de la
Coordinadora consisteix en convocar concentracions ciutadans
cada dimarts a les vuit del vespre
davant els respectius ajuntaments.
Les entitats també demanen a la

població que expressi el seu sentiment de solidaritat amb un llaç
negre que es pot col·locar a nivell
individual o que es pot exposar
públicament a balcons, portes i
finestres.
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H Girona.— Un grup de socis de
MinusvàUds Físics Associats (Mifas), preocupats pels canvis que
s'estan produint en el camp de
l'atenció a persones amb minusvalidesa física,'a causa de l'anomenada crisi de l'estat del benestar social, han portat a terme
una jornada de reflexió per tal
d'analitzar les principals necessitats sentides pels seus socis arreu
de les comarques gironines i estudiar la manera de fer-les viables.
Entre les principals necessitats es
destaca que manquen serveis de
rehabilitació, que hi ha un gl-an
increment de socis desocupats,
que les pensiohs són totalment
insuficients per garantir uns mínims vitals de les persones amb
minusvalidesa física, que no s'ha
millorat en la qüestió de transports públics, que manquen habitatges adaptats i qüe falta una
garantia dels drets de lés persones
amb minusvalidesa., Per solucionar les mancances, es fan un conjunt de propostes i s'estableixen
unes actuacions que són, entre
altres, convocar els representants
polítics i tècnics dels consells comarcals i dels- municipis de més
de 20.000 habitants per tal de
donar a conèixer l'associació i els
serveis que ofereix; trametre als
parlamentaris de Girona al Congrés, i al Parlament de Catalunya
informació de les accions i serveis
de l'associació; trametre una còpia
del document elaborat amb motiu
de la" jornada de reflexió als departaments de Benestar Social,
Treball i Sanitat. L'associació Mifas és una entitat que agrupa 1.600
persones amb minusvalidesa física
de les comarques gironines. -
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Girona serà la seu de la primera conferèneia
sobre reeerca üirístíea que es fo a Catahnç^
PURI ABARCA

B Girona.— Girona serà la seu
de la I Conferència sobre Recerca
Turística a Catalunya, que se celebrarà els dies 13 i 14 de desembre, a la Facultat de Lletres
de la Universitat de Girona
(UdG). La conferència està organitzada per l'Institut Superior
d'Estudis Turístics (Insetur) i l'Agència Catalana de Tecnologia
Turística (ACTT), en col·laboració amb les universitats de Girona,
Barcelona, Autònoma i Politècnica de Catalunya, a més de l'Escola Superior d'Administració i
Direcció d'Empreses (Esade). Segons Ferran Navinés, professor
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enviar, l'abril de 1994, un qüestionari als departaments de les
universitats catalanes que treballen en el camp del turisme, amb
l'objectiu de fer-un inventari d'e.fectius. L'agència.va promoure la
creació d'un grup de treball que
es plantegés l'estudi i seguiment
del tema de la recerca turística
i la convocatòria d'una conferència al respecte.
Amb motiu de la celebració de
la conferència, es publicarà la primera Guia de la Recerca Turística
a Catalunya, que inclou una
seixantena de fitxes sobre equipsd'investigadors que tracten el
tema turístic.

SANITAT

>les, +-TVA (liugulíes
i.

d'Economia de la UdG i membre
del comitè organitzador, s'ha
constatat que a Catalunya, tot i
la creixent importància de l'activitat turística, l'aspecte de la recerca no ha evolucionat al mateix
ritme. «La importància del sector
no ha anat associada a la investigació, al contrari del que ha succeït en altres sectors, com ara
a l'agricultura o la indústria», va
explicar Navinés ahir, durant la
roda de premsa de presentació
de la conferència. Aquesta és la
primera vegada que se celebra
una conferència sobre recerca turística a Catalunya i a tot l'Estat
Espanyol, en general. L'ACTT va
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H Barcelona.— El conseller de
Sanitat, Eduard Rius, i la consellera de Justícia, Núria de Gispert, van presentar ahir a Barcelona El llibre d'en Pau. Guia
per a l'abordatge del maltractament
en la infància per als professionals
de la salut, que inclou indicacions
per detectar problemes de maltractaments i donar-los a conèixer.
En molts casos la manca d'informació relacionada amb els processos burocràtics, la por a veure's
implicat en un procés judicial i
la creença que aquest tipus de
processos són lents, pesats i dificultosos fan que el professional

opti pel silenci. La guia pretén
donar suport al professional i ser
una eina clau per detectar casos
de maltractament infantil.
En la guia s'explica què és el
maltractament i els factors de risc
que el poden provocar. En un
dels apartats es destaca: «El pediatre pot tenir una visió negativa'
de les famílies en condicions de
manca d'higiene i concloure que
hi ha negligències. La higiene i
la neteja, però, no sempre van
associades a un ambient psicoafectiu favorable. I aquesta situació
també es dóna a l'inrevés.»
La negligència i els maltractaments psicològics i físics són els

més habituals. Segons s'indica, alguns dels factors que han de fer
estar alerta és quan els pares retarden la sol·licitud d'atenció mèdica, donen versions discrepants
i fins i tot contradictòries de l'origen de les lesions, prenen una
actitud passiva davant el fill lesionat o rebutgen les ajudes, entre
altres actituds.
La publicació d'aquesta ~ guia
respon a una iniciativa conjunta
del Departament de Sanitat, l'Institut Català de la Salut, la direcció
general d'Atenció a la Infància
del Departament de Justícia i l'Associació Catalana per a la Infància
Maltractada.

