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El cobriment de la piscina de l'escola
Ventijol de Blanes comença al novembre

Prohibeixen
l'accés amb
cotxe al cim del
Turó de l'Home
• Arbúcies. La darrera
reunió del Consell del
Consorci del Parc Natural del Montseny
—de què són representants 18 ajuntaments,
els consells d'Osona,
Selva i Vallès Oriental
i les diputacions de Girona i Barcelona— va
decidir prohibir l'accés
amb cotxe al Turó de
l'Home, una mesura
que es provarà durant
un any a partir del gener. Els visitants hauran
de deixar el cotxe a un
quilòmetre i mig del
cim. Aquesta decisió va
provocar divisió d'opinions entre els ajuntaments afectats ja que alguns volen que s'aprofiti l'antiga base militar
com a pàrguing. / A.M.R.

El projecte, reclamat per l'escola i per col·lectius de minusvàlids des de fa 10 anys, costarà 35 milions
ALÍCIA MARTÍNEZ / Blanes

• L'escola d'educació especial Ventijol de
Blanes tindrà coberta la piscina terapèutica
a final d'aquest curs. Les obres de cobriment,
adjudicades a l'empresa Piscines Blanes, coL'Ajuntament de Blanes i la direcció de l'escola
Ventijol de Blanes van expressar ahir la seva satisfacció per l'assoliment d'aquesta fita, «un somni de
molts blanencs», va assegurar ahir el director de
l'escola Ventijol, Xavier
Hemàez.
L'Ajuntament va posar
el coll fa dos anys per aconseguir el finançament necessari per aquesta obra,
que l'escola reclamava des
de 1990. Va ser la croada

mençaran a mitjan novembre, un cop l'escola
i l'Ajuntament de Blanes han aconseguit el.
finançament d'aquesta actuació, pressupostada en 35 milions de pessetes, després de
10 anys de reivindicar-la. Un cop estigui co-

del desaparegut director
Jordi Kemmer, que finalment es veurà convertida
en realitat. L'escola i molts
col·lectius i ciutadans de
Blanes es van volcar en
la tasca d'aconseguir els
diners per cobrir la piscina.
Finalment, l'Ajuntament
de Blanes aportarà 23 milions dels 35 que costa el
projecte, la Generalitat, 6
milions —3 de Benestar
Social i. 3 d'Ensenyament— i la Diputació de
Girona n'aportarà 6 més.

Les obres començaran
a mitjan mes vinent i, segons va assenyalar ahir el
regidor de Serveis Socials,
Eduard Vila, és previst que
durin uns sis mesos.
Una grua per als nens
La següent fita d'aquest
projecte és aconseguir el
finançament per una grua
que traslladi fins a l'aigua
els nens sense mobilitat,
que té un cost aproximat
d'un milió de pessetes, segons va assenyalar Vila.

berta, la piscina del Ventijol serà utilitzada
pels nens i nenes de l'escola però també per
altres entitats com Mifas i l'hospital de Blanes,
persones amb minusvalideses i gent gran, amb
finalitat terapèutica.

El regidor de Serveis Socials va explicar que s'intentarà aconseguir el finançament d'aquesta instal·lació a través de la Generalitat. El director del
Ventijol també va apuntar
que els diners que s'han
recollit durant aquests
anys en actes socials promoguts per l'escola també
es destinaran a equipaments per a la piscina terapèutica. Part d'aquests
diners recollits es van destinar a l'ampUació de la

piscina, que es va fer l'any
passat.
D'altra banda, l'Ajuntament de Blanes i l'hospital
Comarcal han iniciat converses perquè es faci servir
la piscina terapèutica per
a rehabilitació. L'associació Mifas de la Selva també
s'ha interessat per aquest
projecte i s'ha convingut
que els seus socis facin ús
dè les instal·lacions. També estaran obertes a persones grans i a nens amb
minusvaüdeses.
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DIRECCIÓ DE PERSONAL
Inici 10 de novembre
DIRECCIÓ DE VENDES
Inici 11 de novembre
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
Inici 13 de novembre

Inici el 28 d'octubre. 35 hores
Trauràs el màxim profit de les
teves habilitats comercials ^

Com obtenir
^ «La suerte» del moai d'Olot. La
figura del moai de la plaça de l'illa de
Pasqua va aparèixer ahir disfressada de
torero, tal com mostra la foto amb capot
i barret. Des que va esclatar la polèmica
sobre el canvi d'emplaçament que re-

clama l'alcalde d'Hanga-Roa, Pedró Edmunds, la figura del moai s'ha convertit
en blanc de bromes i fins i tot de reivindicació, com el cas del trasllat de la
cursa de braus, prevista per al dia 22,
al dia 5 de novembre. /J.M.S.

GESTIÓ D'ESTOCS I MAGATZEM
Inici 4 de novembre
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GESTIÓ DE LA QUALITAT
Inici 6 de novembre

TECNO OFICINA, S.L

Estudiem la instal·lació integral d'oficines a
través de la planificació i organització
de cada espai, i de l'elecció dels
materials i productes adequats
per a cada negoci
i pressupost.

iViampara a m b disseny a mida.
Decorativa, resistent al foc, de fàcil
electrificació, desmuntable, reinstal·lable
i a m b insonorització garantida
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