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UN ESTUDI DE LA FACULTAT DE PEDAGOGIA AFIRMA QUE LA UDG NO ESTA PREPARADA PER ATENDRE AQUEST COL·LECTIU

Girona dificulta la inserció laboral de
persones amb discapacitats greus
Creix el col·lectiu amb minusvalies importants, títol universitari i problemes per trobar feina
PILI TURON
GIRONA

D Les empreses i els centres educatius de Girona no s'adeqüen a
les necessitats de les persones amb
una discapacitatfísicagreu, col·lectiu que creix. Segons un treball
d'investigació elaborat per dues
doctores del Departament de Pedagogia de la UdG, Maria Pallissera i Montserrat Vila, cada vegada és més nombrós el grup de persones que tenen una discapacitació
important, formació universitària
i moltes dificultats per trobar feina.
Respecte a la universitat, a l'estudi s'afirma que la UdG «està poc
preparada» per atendre els discapacitats, tant pel que fa al currículum com al sistema d'avaluació i la preparació del professorat.

La seva inserció laboral requereix l'aplicació de mesures com flexibilitzar la jornada, informar els
empresaris dels avantatges de contractar-los, donar a conèixer la seva
capacitat de treball o facilitar-los
la seva incorporació al món del treball mitjançant un acompanyament i seguiment -acció que, segons s'apunta en l'estudi, ja
s'hauria d'efectuar durant l'etapa
acadèmica-.
El treball s'ha realitzat a petició
de l'associació Mifas -que ahir va
presentar la seva nova pàgina webper analitzar el sistema i detectarne les mancances que dificulten
trobar feina -segons va explicar
el seu president, Pere Tubert-. L'estudi s'ha basat en nou casos concrets, de persones gironines que
tenen més del 65% de discapacitat. La majoria d'elles es desplacen
en cadira de rodes, però presenten

caracaterístiques molt diferents
-tetraplègia, malalties degeneratives o ceguesa, entre d'altres-. Una
d'aquestes persones és Montse
Pous, cap de premsa de l'Ajuntament de l'Escala. Pous va ser molt
crítica amb l'administració -de la
qual va dir que «el suport és nul»i la legislació ngent que, per exemple, no cobreix el sou de la persona que l'ha d acompanyar durant
la seva activitat laboral ni preveu
ajuts econòir.ics per als empresaris discapacitits.
Aquest estudi per a la integració
laboral de persones amb grans discapacitats físiques ales comarques
de Girona ha establert les característiques d'aquest col·lectiu -molt
divers- que disposa de titulació
universitària. Els objectius han estat identificaries seves necessitats
pel que fa a la intervenció socioeducativa i proposar accions per fa-

cilitar-los la integració laboral,
però també en altres àmbits de la
societat -la dificultat per ocupar
el temps d'oci i conservar la vida
social després d'acabar la universitat ha estat una de les preocupacions detectades-. Després d'analitzar els contextos familiars, les
autores del treball conclouen que
calen entorns residencials adaptats
per facilitar la participació comunitària d'aquestes persones. Pel que
fa a l'etapa formativa, cap de les
nou persones que hi ha col·laborat ha estudiat a centres adaptats
-en tot cas, de manera parcial-.
El delegat de Benestar Social, Josep Maria Solé, va manifestar el
compromís de l'administració per
donar solucions però també va instar les persones discapacitades a
«seguir lluitant». Segons Solé, «mai
hi ha hagut tantes persones com
ara amb una discapacitat greu».

DEMANA MES VALOR PER A L'EXPERIÈNCIA I LA FORMACIÓ

UN ACORD LIMITA LES CONSTRUCCIONS DURANT UN ANY

CCOO recull signatures
perquè es canviï l'accés a la
funció pública del professorat

Llagostera rebutja el recurs
de Fecsa per la prohibició de
fer instal·lacions elèctriques

P.T.V.
I GIRONA

D El sindicat CCOO està recollint
signatures per demanar que es canviï el sistema que regula l'accés a
la funció pública del professorat,
de manera que l'oposició deixi de
tenir el pes principal. La petició
del sindicat passa perquè les oposicions deixin de ser eliminatòries
isiíncrementi la importància del
concurs -mèrits, experiència, interinatges o estudis, entre d'altres-.
Tal com funciona ara, aquests últims factors només es tenen en
compte un cop s'ha superat la part
d'oposicions.

Aquesta campanya es va iniciar
la setmana passada i vol augmentar la pressió en les negociacions
per canviar l'accés a la funció pública. Segons va explicar un portaveu de la Federació d'Ensenyament de CCOO a Girona, Marc
Fresneda, la Generalitat també creu
que cal modificar el sistema, però
és el Govern de Madrid qui en té
les competències.
El sindicat demana que es valori l'experiència, que la fase del
concurs serveixi per seleccionar els
aspirants i que la d'oposició tingui una prova lligada a la pràctica docent, a més que es redueixi el
nombre de temaris i d'exercicis.

EPICTO
D" Ma GEMA GÓMEZ LAREDO, Secretaria del Juzgado de Primera Instància e Instrucción n° 6 de Figueres, y su Partido HAGO SABER:
Que en este Juzgado se siguen autos de Expediente de Dominio n° 198/2001, seguidos a instància de D.
MIQUEL SIMÓN DURAN, representado por el Procurador D. LLUÍS ILLA ROMANS, para Reanudar el
Tracto Sucesivo en el Registro de la Propiedad de las siguientes fincas:
1.-10/18 AVAS FARTES.- «URBANA: una casa con terreno contiguo a su espalda, sita en termino municipal de Vilamaniscle, calie Jaime Rodó Pagès, n° 4, separada la casa del terreno, por el camino o calle
de San Baudillo, de superfície aproximada, la casa cuarenta y siete metros, con veinticinco decímetros
cuadrados, y el terreno tiene una superfície aproximada de doscientos treinta y un metros, con cuatro decímetros cuadrados, lindante: por su frente Sur, con dicha calle Jaime Rodó Pagès a la derecha, saliendo,
Oeste, con sucesores de Aqueda Padern Rudó; al Este izquierda, con Alejandro Canta; y a la espalda, Norte, con Juan Simón».
INSCRITA: al Tomo 513, Libro 4 de Vilamaniscle, folio 241, finca 243, Inscripción 6". La dirección correcta y actual de éste inmueble es C/ Tramuntana, s/n°.
2.-10/18 AVAS PARTES.- «Una pieza de tierra huerto, sita en el mismo termino municipal que la anterior, y territorio Furnet», de cabida aproximada un cuarto de vesana, equivalente a cinco àreas cuarenta y
seis centiàreas, lindante; al Este con Juan Oüvet; al sur, con el rieto del Caner; al Oeste, con Pedró Masó;
y al Norte con Maria Canta y Pablo Padern.»
INSCRITA: al Tomo 655, libro 5 de Vilamaniscle, Folio 173, finca 282, inscripción 8".
3.- 2/3 AVAS PARTES.- «Una pieza de tierra sembradura, sita en el mismo termino municipal que la anterior y paraje «Furnets» de cabida aproximada un octavo de vesana, equivalente a dos àreas con setenta y
tres centiàreas, lindante; al Este, con Juan Olivcet; al Sur, con riego del Caner; al Oeste, con Maria Canta;
y al Norte con camino que dirige a san Quirze».
INSCRITA, al Tomo 842, libro 6 de Vilamaniscle, folio 67, Finca 300, inscripción 4".
Y por resolución de esta fecha se ha acordado librar el presente al objeto de citar a D°. ARTURO y D" JOAQUIN SIMÓN FREIXA, y a las personas IGNORADAS, a quienes pudiera perjudicar la inscripción interesada, al objeto de que en el plazo de DÍEZ DIAS, desde la publicación del presente, puedan comparecer ante este Juzgado n° 6 de Figueres y su Partido para alegar lo que convenga a su derecho.
Y para que sirva de citación en forma a las personas IGNORADAS, a quienes pueda perjudicar, libro el presente en Figueres, a trece de Noviembre de 2001
LA SECRETARIA
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Postigo va dir que en l'argumentació del recurs de Fecsa es fan afirmacions errònies, ja que la intenD Llagosten no ha admès a trà- ció de l'Ajuntament no és entormit el recurs de reposició in- pir o obstaculitzar cap procés sinó
terposat per Endesa contra un el contrari. El cap de l'oposició, Joacord de ple del 5 de setembre, sep Comas -CiU-, es va mostrar
amb el qual es va suspendre du- a favor de no admetre a tràmit el
rant un any totes les llicències recurs. L'Ajuntament va ratificar
per a instal·lacions elèctriques que compareixerà com a part demandada al contenciós adminisen sòl no urbanitzable.
L'alcalde, Lluís Postigo, va ex- tratiu presentat pel Govern per la
plicar que lobjectiu de la revi- construcció de la línia. Segons Possió de les Normes Subsidiàries tigo, «no deixa de ser curiós que
«era fer possible el pas de la lí- un fax de l'advocat de la compania d'alta tensió pel lloc menys nyia elèctrica enviat a la Generaliperjudicial possible per als in- tat formi part del recurs presenteressos generals del municipi». tat per l'administració catalana».
MARC SUREDA

I LLAGOSTERA

• Premis a El Celler de Can
Roca i L'Hostalet.- Joan, Josep i Jordi Roca, d'El Celler de
Can Roca, ce Taialà, han rebut
el Volcanet d'Or, el guardó que
concedeix anualment l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. En el transcurs de la dissetena mostra gastronòmica
també van rebre un homenatge les famílies Berga-Plana i Colom-Berga, del restaurant
L'Hostalet -a la foto-.
Aquest establiment porta
obert vint ariys en ttiíà de les cases més antigues -de començaments del segle XVIII- dels
Hostalets d'en Bas. Encara hi va
haver més guardons en el transcurs del sopar-degustació celebrat dimecres al restaurant La
Deu. L'Associació d'hostalatge
va lliurar els Vblcanets d'Argent
a les bodegues Raimat-Codorniu i a Ràdio Olot, pels seus cinquanta anys. Un total de setze
establiments van servir un dels
seus millors plats a la mostra
gastronòmica, M.M.

Figueres reparteix
233 milions a un
encertant de sis de
la Loteria Primitiva
n FIGUERES.- La sort continua instal·lada a Figueres, dels dos
únics encertants dels sis númerqs, delSQjteig de la Loteria
Primitiva d'ahir, un és a la capital empordanesa. L'afortunat,
que rebrà 233.802.173 pessetes,
va omplir la seva butlleta a l'Estanc de davant l'Ajuntament de
Figures, que regenta Joan Soler. L'altre afortunat és de Madrid rebrà el mateix premi.
En els últims dies el popular
establiment del centre de Figueres ha repartit molts milions
en premis, tant de Primitiva
com de Travesses. Així el passat 13 d'agost va otorgar 13 milions, el passat 20 d'octubre altres sis i, un dia desprès una travessa de 14 i 15 encerts.
La combinació guanyadora
és 5-7-26-28-39-26 i els de cinc
encerts amb el complementari
cobraran prop de quatre milions i mig, mentre que els propietaris d'una butlleta amb cinc
números de la combinació
guanyadora rebran un premi de
471.732 pessetes. DdeG

CiU vol sol·licitar
celeritat pel cas Feliu
al Consell General
del Poder Judicial
El portaveu del grup de
CiU a l'Ajuntament d'Olot,
Carles Llorens, proposarà a la
resta de grups polítics al consistori elaborar una moció conjunta demanant celeritat en la
instrucció del cas Feliu. Llorens
creu que la petició ha d'anar
al president del Consell General del Poder Judicial -CCPJ-,
Francisco José Hernando Santiago. El CGPJ és la màxina institució judicial espanyola. Per
tant, l'acció que Carles Llorens
planteja seria per donar més
força a les gestions que l'alcalde, Lluís Sacrest, ja ha fet davant el Síndic de Greuges i l'Audiència de Girona, expressant
el malestar de la ciutat per les
D OLOT.-

dilacions. DdeG

