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Comarques

RIGAU VA POSAR AHIR LA PRIMERA PEDRA DE LA NOVA LLAR PER A DISCAPACITATS DE GIRONA

El president de Mifas critica la
política distributiva del Govern
' Tubert reclama a la Generalitat que s'inverteixi arreu tant com a Barcelona
ca distributiva de la Generalitat demanant que «l'administració distribueixi els diners tant a Barcelona com a la resta de les comarques».

DAVID RUIZ
GIRONA

D L'Associació de Minusvàlids físics Mifas va posar ahir la primera pedra de la seva nova residèn- • Equipaments a tot Catalunya
cia per a discapacitats situada a la
ciutat de Girona. La consellera de
La consellera de Benestar Social
Benestar Social de la Generalitat, va assegurar, defensant-se de les
Irene Rigau, va ser l'encarregada acusacions de Tubert, que «arreu
de posar aquesta simbòlica peça de Catalunya neixen aquest tipus
que dóna inici a unes obres que d'equipaments» i que «la Genees preveu que estiguin acabades a ralitat dóna tot el seu suport a
principis del 2003.
aquestes iniciatives».
Irene Rigau va explicar que la
Aquest local, situat al barri de
Sant Narcís en la confluència dels Generalitat «té previst que es creïn
carrers Empúries i Valladolid, «és unes 1100 places en les residències
molt important perquè donarà ser- de tot Catalunya» a més de realitvei a 28 persones discapacitades zar les tasques de manteniment en
que podran millorar la seva qua- el servei per a discapacitats «que
litat de vida», segons va explicar el és el que posa de manifest l'acpresident de l'associació Mifas, tuació de l'administració», segons
va manifestar la consellera de BePere Tubert.
Tot i la satisfacció per la nova nestar Social.
Diverses personalitats van acomobra, Tubert va criticar la políti-

panyar la consellera Rigau i el president de Mifas durant Tacte protocolari. La primera tinent d'alcalde de Girona, Anna Pagans, va
participar molt activament en
l'acte en representació de l'alcalde, Joaquim Nadal, que va ser-hi
absent.
L'alcalde de Salt i vicepresident
de la Diputació de Girona, Jaume
Torramadé, el delegat de Benestar Social a Girona, Josep Maria
Soler, l'alcalde de Bescanó, Xavier
Soy, la portaveu del grup municipal de CiU a Girona, Zoila Riera,
o la directora general de 1TCS, entre d'altres també van ser presents
en la col·locació de la primera pedra d'aquesta nova residència per
a discapacitats.
El finançament de la nova llar
per a discapacitats de Mifas es repartirà entre la mateixa associació
de Minusvàlids Físics (cinquanta
milions), la Generalitat de Cata-

Primera pedra. Irene Rigau va ser l'encarregada de col·locar-la

barri de Sant Ponç estigui acabada a finals de l'any 2002 i comptarà amb 35 places per viure i 25
Seixanta-nou places en 3 anys
llocs més per fer tasques com a cenSegons va explicar el delegat de tre ocupacional.
La residència, que té un presBenestar social a Girona, Josep Maria Soler, un cop estigui acabada supost per a les obres de consaquesta residència i la que s'està a trucció de 300 milions de pessepunt de començar al barri de Sant tes i que en necessitarà al voltant
Ponç, la ciutat de Girona comp- de 70 més per al manteniment
tarà amb un total de 69 places per anual, s'ubicarà en uns terrenys
a discapacitats ja que, actualment, que l'Ajuntament de Girona ha ceja s'ofereixen 9 llocs a la seu de l'as- dit a la Fundació Llars de l'Amissociació de minusvàlids físics Mi- tat Chesire i té el suport de l'Associació gironina de Minusvàlids
fas.
Està previst que aquesta llar del Físics, Oxalis.
lunya (vuitanta-cinc milions) i el
Ministeri de Treball.
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L important es
Transformar
la passió en una realitat.
• BLANES INAUGURA LA NOVA PISCINA MUNICIPAL El

municipi selvatà de Blanes va inaugurar ahir la nova piscina de la
població en commemoració de Jordi Kemner Etcheverry. Els actes
van començar a les 12 del migdia amb la descoberta de les plaques
recordatòries i una visita guiada per les instal·lacions. Després dels
parlaments de la delegada d'Ensenyament, Pilar Sancho i l'alcalde
de Blanes, Ramon Ramos, entre d'altres, es va dur a terme un espectacle musical. DdeG
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• ÈXIT DEL CONCURS I EXPOSICIÓ DE BOLETS DE CASSÀ
Unes cinc centes persones van visitar ahir el concurs-exposició de
bolets de Cassà de la Selva. A l'exposició es van poder veure la gran
majoria dels bolets comestibles, no comestibles, tòxics i mortals,
que es poden trobar pels boscos de les comarques gironines. L'exposició es va obrir al públic a partir de les 10 del matí i va tancar
les seves portes a les dues del migdia. A part del concurs-exposició, també es va fer una mostra gastronòmica. Tots els actes es van
celebrar al local de l'Estació. DdeG
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