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Torroella tindrà el primer refugi de muntanya
de l'Estat adaptat per a disminuïts físics
S'ha condicionat a l'antiga Casa de les Dunes, que ha estat cedida pel DARP
.

JORDI GAMERO

• Torroella de Montgrí.— L'agrupament
escolta Mare de Déu-de Montserrat i l'associació Mifas de Girona estan ellestint la
reconversió de l'antiga Casa de les Dunes
El refugi s'ha condicionat en
el que era antigament la residència dels guardes forestals del
Montgrí. La iniciativa de muntar
un refugi d'aquestes característiques va sorgir d'un grup de
joves de l'agrupament escolta
Mare de Déu de Montserrat que
volien realitzar un projecte pedagògic que tingués com a protagonistes els disminuïts físics,
entre d'altres coses, per poder
conèixer més de prop la seva
realitat. Per aquest motiu es van
posar en contacte amb l'associació gironina Mifas per portar
a terme l'adaptació d'un refugi
de muntanya. I ^ Casa de les
Dunes reunia les condicions idònies per executar el projecte perqiiè aquest edifici es troba al
mig d'un espai natural d'extraordinària vellesa i perquè s'hi pot
accedir per carretera. La reconversió de la casa ha costat prop
de 4 milions de pessetes, que
han estat finançats mitjançant
diverses donacions —la Fundació Roviralta ha aportat 2 mi-

de Torroella en un refugi de muntanya adaptat per a disriíinuïts físics, el primer d'aquest
tipus que hi ha a l'Estat espanyol. Els promotors de la iniciativa volen que aquest
refugi serveixi perquè les persones amb mo-

bilitat limitada puguin gaudir de Ja natura
amb major llibertat i d'una forma diferent.
La casa ha estat cedida pel DARP i la seva
reconversió ha costat uns 4 milions, finançats
amb diverses donacions.

Lloyd's organitza a
Girona un seminari sobre
qualitat per sectors
El nou refugi, que està situat en ple massís del Montgrí, s'inaugurarà oficialment diumenge vinent. Foto J GAMERO.

Hons de pessetes i l'ONCE 1
milió—. Per altra banda, la companyia elèctrica Enher ha collo-

cat un nou comptador per tal
de dotar el refugi d'electricitat,
El nou equipament, que s'inau-

gura diumenge, té una capacitat
de 14 places, 9 de les quals estan
adaptades pera disminuïts físics.

Un motorista i un vianant moren atropellats la
matinada de diumenge a Lloret Mar i Figueres
. JORDI GAMERO

• Girona.— Caixa de Manresa
va inaugurar dijous passat a Girona la seva segona oficina a
les comarques gironines, després
de la que l'any 1992 va obrir
a la localitat de Puigcerdà. Amb
aquesta nova oficina, l'entitat
d'estalvi manresana disposa ara
de 99 sucursals a les coinarques
de Barcelona, 10 a les de Lleida
i una a Madrid, a més de les
dues que ha instal·lat a.Girona.
Caixa de Manresa tenia a final
de juliol uns recursos de clients
de 232.291 milions de pessetes,
un 13,91 per cent més que l'any
anterior. L'entitat manresana
atribueix aquest creixement al
bon comportament dels fons
d'inversió, que han augmentat
un 60 per cent fins a arribar
a un saldo de 77.228 milions de
pessetes.
La inversió creditícia se situa
en 136.258 milions de pessetes,
amb un increment del 21,75 per
cent. Els beneficis de l'entitat
són dé 1.401 milions, amb un
creixement interanual del 22,36
per cent./T.B.
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II Lloret / Figueres.— Un ihotorista gambià i un vianant txec
van morir la matinada de diurnenge a Lloret de Mar i Figueres, respectivament, després
de ser atropellats per dos vehicles. El primer dels dos accidents mortals es va produir al
•terme municipal dé Lloret de
"Mar, on un home de 32 anys
de nacionalitat gambiana, Mamadou Soliou T., va ser embestit
amb la motocicleta que conduïa

Caixa de Manresa obre a
Girona la segona oficina
a la demarcació

pel conductor d'un automòbil,
que posteriorment es va donar
a là fuga. Fonts policials van informar ahir que l'accident es va
produir al punt quilomètric 8,5
de la carretera Gi-682, entre Lloret i Blanes, cap a les 3 la matinada, quan el conductor del
cotxe va xocar frontalment contra el súbdit gambià, que conduïa
un ciclomotor Derby Variant de
petita cilindrada. Segons les primeres investigacions, el conductor va arrossegar el motorista

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Anunci
Es comunica que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia
10 de novembre de 1998 es publica la Resolució de 4 de novembre de
1998 per la qual s'anuncien diferents convocatòries adreçades als funcionaris del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball en centres
públics d'ensenyaments infantil i primari I del. primer cicle d'ESO en centres d'ensenyament secundari;

El termini de presentació d'instàncies serà "del 13 al 30 de novembre ambdós inclosos.

Els Impresos de sol·licitud es poden obtenir als Serveis Centrals i a les
Delegacions Territorials del Departament d'Ensenyament.

Les dades d'aquesta convocatòria es poden consultar per.Internet mitjançant l'adreça següent: fittp//www.gençat.es/ense/profes.fitm. a través
de la qual també es poden imprimir els impresos de sol·licitud.

durant uns metres, però no va
aturar-se i va prosseguir la seva
marxa. Els Mossos d'Esquadra
van iniciar ahir mateix les tasques per localitzar el conductor
del vehicle. El jutjat d'instrucció
de Blanes s'ha fet càrrec de les
diligències del cas.
L'altre atropellament es va
produir poc després a la carretera nacional N-II de Figueres
i va costar la vida a un ciutadà,
txec, Brat. M. P., de 42 anys.
L'accident va tenir lloc cap a

3/4 de 5 de la-matinada al punt
quilomètric 759, fora del nucli
urbà de la capital altempordanesa. En aquest punt, David E.
O., que conduïa un cotxe model
BMW 316 amb matrícula
Gi-4849-AH, es va endur el vianant, que caminava, pressumptament, per la cuneta de la carretera. Els dos implicats en el
sinistre circulaven en el mateix
sentit de la carretera i sortien
del nucU urbà de Figueres en
direcció a Barcelona.

Q u è hi ha darrere del millor
servei de neteja

CAMPANYA PELS DAMNIFICATS
PELS HURACANS GEORGESI MITCH

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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UN EXCEL·LENT FACTOR HUMÀ
UN PARC DE MÀQUINES ADEQUAT I MODERN "
ORGANITZACIÓ I CONTROL DE U PLANIFICACIÓ
COBERTURA D'UNA ÀMPLIA GAMMA DE SERVEIS

nEüEi
Col·labora amb CARITAS DIOCESANA DE GIRONA
per tornar a aquesta gent l'esperança.
Pots fer el teu ingrés al compte obert a l'efecte a la
Caixa
de
pensions
«LA
CAIXA»
2100.0002.53.0200129121, indicant la finalitat
«AJUDA A CENTRAMÈRICA».
O bé directament a les nostres oficines, Pujada de la
Mercè, 8. 17004 Girona. Tel. 972 20 49 80
Gràcies per la teva aportació.
9999»S1144K
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H Girona.— La delegació de
Lloyd's Register a Girona ha organitzat per avui tres seminaris
sobre la implantació de sistemes
de qualitat segons les normes
ISO 9000 adreçats a diferents
sectors empresarials. A les 10
del matí començarà el seminari
ISO 9000 als sectors de les indústries del suro i de la fusta;
a les 4 de la tarda, ISO 9000
als sectors del metall, les instal·lacions i els serveis en general, i
a les 7 del vespre, ISO 9000 al
sector de les iruiústries de la carn
i l'alirhentació-distribució. Els
tres seminaris se celebraran a
l'hotel Carlemany de Girona,
són gratuïts i hi assistiran els
presidents dels sectors implicats.
Lloyd's Register també té previst
organitzar a Girona, del 18 al
20 de novembre, un curs de formació sobre tècniques en sistemes de gestió mediambiental i
auditories. Del 23 al 27 de novembre impartirà al parador
d'Aiguablava, en règim d'internat, un curs d'auditors de sistemes de gestió de qualitat. / T.B.
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A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, DE DIA 1-9-98, ES VA
PRENDRE, PER UNANIMITAT, L'ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA, I ES VA
DESIGNAR SOCrLIQUIDADOR LA
Sra. TERESA ROVIRA I PIELLA.
Cantonigròs, 30 d'octubre de 1998
TERESA ROVIRA I PIELLA
0859(v80825i
SÒCIA LIQUIDADORA

