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GIRONÈS /PLA DE L'ESTANY

Cassà i Banyoles creen fòrums de ciutadans
per dissenyar el municipi del segle XXI
Les dues poblacions preparen la redacció d'un Pla Estratègic
CLARA RIBAS / SÍLVIA BARROSO

B Els habitants, les entitats i els polítics de Cassà
de la Selva i de Banyoles podran opinar -sobre
com ha de ser el seu poble al segle XXI. Les
dues poblacions han fet els primers passos per
elaborar un Pla Estratègic que pretén definir prioEl ple de Cassà va aprovar
la setmana passada la posada
en marxa del que s'ha anomenat
Pla Estratègic Cassà s.XXI i que
neix, segons va explicar el regidor
d'hisenda, Lluís Martí, amb la
intenció de marcar les pautes
del futur urbanístic, econòmic
i social del poble. El regidor,
que va sol·licitar als altres partits
el suport per aprovar el pla, va
explicar que en l'elaboració d'a- ,
quest hi participaran tots els sectors del poble, tant institucions
com entitats i ciutadans. El regidor d'ERC Emili Mató va felicitar-se de la iniciativa de l'equip de govern, tot i que va mos-

ritats i preparar futurs planejaments. A Cassà,
el ple municipal va aprovar la setmana passada
la creació del Pla. A Banyoles, la proposta es
vol presentar al ple de desembre, per tal de crear
quatre comissions temàtiques i un consell general
format per un centenar de ciutadans.

trar-se sorprès: «CiU no sol po- taforma Progressista, CDC i el
tenciar la participació ciutada- PP prepara l'estructura de l'ena.» Les paraules de Mató van quip que ha de redactar el pla
provocar una rèplica contundent estratègic de la ciutat: tindrà
de Martí, que va haver de ser quatre ponències —Desenvolumatisada per l'alcalde, Josep pament territorial i medi ambient.
Maria Dausà, que va recomanar Activitat econòmica, Cultura i Beals regidors que es centressin en' nestar— i un consell general que
l'aprovació del pla. Per la seva es reunirà cada tres mesos per
part, el regidor del PSC Joan analitzar la feina feta. Segons
Martín va demanar que, a més el regidor de Planificació, Pere
de la redacció del pla, l'Ajun- Lladó, un centenar de ciutadans
tament es comprometi a tra- intervindran en l'elaboració d'aduir-lo en accions concretes.
quest document que, segons l'alcalde, Joan Solana, ha de servir
Potencialitats
per detectar les «potencialitats»
Mentrestant, a Banyoles el de Banyoles i crear mecanismes
nou equip de govern de la Pla- per aprofitar-les.

Els minusvàlids fent alguns treballs al nou centre de Riudellots.Foto: I.BOSCH

MIFAS inaugura un centre
ocupacional per a persones
amb discapacitats severes
Ha costat 97,5 milions i obrirà el dia 13
IMMABOSGH

I L'Associació Minusvàlids Físics Associats —MIFAS— inaugurarà el proper dia 13 de desembre un centre ocupacional
amb una capacitat per a unes
40,persones al Polígon Industrial
Pòlingesa de Riudellots de la
Selva. El centre substitueix el
que hi havia fins ara al barri
de Sant Narcís de Girona, que
es va obrir l'any 1989 i on segons
el president de l'associació a les
comarques gironines, Pere Tubert, els serveis es feien molt
precàriament perquè el local era
insuficient —tenia cabuda per
a unes 15 persones—. El nou
local té una superfície de 580
m2 —és construït sobre una superfície de 5.000 m2 cedida per
l'ajuntament—. i una capacitat
per a unes 40 persones. Les obres
han costat 97,5 milions de pessetes, de les quals 27,5 són d'equipaments. El projecte ha estat
subvencionat pel Consell Comarcal de la Selva, que va pagar

el projecte, llONCE i Benestar
Social de la Geherahtat, que van
subvencionar les obres, i pel Ministeri de Treball, que es va fer
càrrec dels equipaments.
El centre, que ja està en funcionament des del 6 d'octubre
passat, ofereix dos tipus de serveis: el servei de teràpia ocupacional és adreçat a grans disminuïts, «que difícilment podran
accedir a un lloc de treball» i
que pel grau de minusvalidesa
necessiten aprendré i mantenir
els hàbits més essencials, i el
servei ocupacional d'inserció,
que és de tipus rehabilitador i
d'activitats prelaborals, per tal
d'assolir la màxima integració.
MIFAS a les comarques gironines té 1.500 associats més
grans de 18 anys. Es va crear,
l'any 1979 amb l'objectiu de re, vitalitzar el moviment associatiu
dins el col·lectiu i poder informar, canalitzar i gestionar els
problemes amb què els disminuïts es troben quotidianament.
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'. ' Cronógrafo de acero,
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Hermético hasta

Residència i refugi
IB.

• MIFAS construeix un refugi
per a minusvàlids a Torroella
de Montgrí. «Jo diria que aquest
és el primer refugi per a minusvàlids que es fa en tot l'Estat
Espanyol.» El refugi, segons explica Tubert, està destinat a
grups de persones amb discapacitats físiques de tots els graus>
«No volem discriminar ningú per
la seva discapacitat», comenta
Tubert. Per al president de MIFAS, amb el refugi els associats
de MIFAS tindran l'oportunitat
de passejar pel bosc, «perquè
ja s'estan habilitant camins per-

què s'hi pugui accedir amb cadires de rodes. El projecte estarà
acabat a finals de l'any vinent.
D'altra banda, en la darrera
assemblea de l'associació, la junta directiva va decidir construir
una residència de 25 a 30 places
per als seus associats. Del nou
habitatge encara no se sap on
es podrà ubicar, però intentaran
que es pugui fer en una gran
ciutat. Actualment MIFAS ja
disposa d'una residència al carrer EmiU Grahit de Girona. «És
molt petita, perquè només hi ha
espai suficient per a 9 persones
i 7 treballadors», assegura.
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