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Els díscapacitats de la UdG
Yolen eliminar les barreres
arquitectòniques i socials
Preparen xerrades, actes esportius i una web
XAVIER CASTILLÓN

• Girona.— Encara hi ha professors a la UdG que, tot i saber
que tenen alumnes amb problemes de visió, reparteixen fotocòpies
mal fetes, basen les seves classes en la projecció de transparències
o assenyalen tot sovint la pissarra mentre diuen: «Com veieu aquí
dalt...» Contra aquest tipus d'actituds vol lluitar l'Associació Pro
Díscapacitats de la UdG, creada recentment, que prepara diferents
accions per doiiar a conèixer les problemàtiques d'aquest col·lectiu.
L'associació està presidida per
Dani Serra, un estudiant d'Èmpresarials, i entre els seus membres més actius hi ha també Francisco Sànchez (Empresarials), Jordi Romaguera (Filologia Català:
na), Albert Ferrer (Informàtica
de Sistemes), Mònica Bevia
(Dret) i Salvador Castafier (Dret).
En Salvador, membre també de
la PERA, ha estat el claustral més
votat a Dret (162 vots) i en Dani,
el segon més votat a Empresarials

(100), la qual cosa assegura que
els problemes i demandes dels díscapacitats continuaran sent presents en el claustre ara que Joan
Carles Viiiolas i n o b l i d a b l e
claustral i promotor de l'associadó— ha acabat la carrera.
En aquests moments, hi ha uns
30 díscapacitats a la UdG, i la
primera tasca de l'associació ha
estat contactar amb tots ells. El
seu objectiu està més que clar:
«Millorar la qualitat de vida d'a-

En Dani, en Jordi, l'Albert, en Francisco, en Salvador, la gossa Pepsi i la Mònica. Foto: LLUÍS ROMERO.

quests estudiants a la luiíversitat.»
L'associadó, que té la seva seu
al P-2 de Montilívi, està estructurada en una sèrie d'àrees de
treball, i ja prepara diferents accions per consdenciar eís seus
companys i professors sobre la

necessitat d'acabar no nornés amb
les barreres arquitectòniques, sinó
també amb les barreres socials,
«que són les pitjors»: un cicle de
conferències, perquè la resta d'u. niversitaris vegin els díscapacitats
d'una manera normalitzada i «sen-

se dramatitzar»; una jornada esportiva per mostrar els seus esports i potser enfrontar el Mifas
amb el Casademont, i la posada
en marxa d'una web pròpia, a
la qual es podrà accedir des de
la pàgina principal dè la UdG.

CCOO guanya a la UdG.— Comissions Obreres (CGOO) va
guanyar ahir les eleccions en què el PAS funcionari de la UdG
va decidir la composició de la seva nova junta de personal. Dels
11 representants que integren aquest òrgan, CCOO en va obtenir
7 i la UGT, 4. Va haver-hi un 61,81 per cent de participació,
ja que dels 274 membres del PAS funcionari van passar 170
per l'única urna, instal·lada a les Àligues. CCOO va obtenir
102 vots i la UGT en va aconseguir 51, als quals s'han de sumar
12 vots en blanc i 5 de nuls. / X.C. / Foto: LLUÍS ROMERO.

+ ABS
+ aire condicionat
+ direcció assistida
+ doble coixí de seguretat
+ i m m o b i l i t z a d o r electrònic
+ alçavidres elèctric
+ retrovisors elèctrics
+ 3 anys de garantia o 100.000 k m

Connexió transfronterera.— Dotze professionals de la Catalunya
Nord, que realitzen un curs de formació continuada a la Universitat
de Perpinyà-Creufop sobre comerç transfronterer, han visitat les
comarques gironines convidats per l'Escola Oficial de Turisme / Insetur, que des de fa sis anys manté aquest tipus de col·laboració
amb la universitat nord-catalana. Durant tres dies van visitar a
Girona diferents institucions com ara l'Ajuntament de Girona —moment que recull la foto—, associacions professionals, empreses,
etc. Una bona experiència transfronterera. / x.c. / Foto: LLUÍS ROMERO.
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+ assistència gratuïta en carretera

TOYOTA
COnOLLA

+ servei de lloguer de vehicle
+ gestió sancions trànsit gratuïta
+ i m o l t més...
C O M E R C I A L
_ ^ _ . | l _ ^
TOTAUTO

FORNELLS DE LA SELVA
FIGUERES
BANYOLES PALAMÓSST.A. DE CALONGE
OLOT
BLANES
Ctra. Nacional II, km 709 PLJ.Tarradellas,12 Ctra.-deMata,s/n
Av. Catalunya, 25
Ctra. SL J. de les Abadesses, 70 Propera
Tel.972476406
TeL972501261 TeL972576153
Tel. 972 65 09 75
Tel.972272440
'
obertura

