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IRENE RIGAU I ANNA PAGANS VAN POSAR LA PRIMERA PEDRA DEL NOU EDIFICI SITUAT AL BARRI DE SANT PONÇ

La nova residència de Girona oferirà
més de 50 places per a discapacitats
DAViD RUiZ
i GIRONA

Nova residència a Sant Ponç

D La consellera de Benestar Social, L'edifici per a persones discapacitades ubicada en uns
Irene Rigau, l'alcaldessa de Giro- terrenys entre els carrers Manuel de Pedrolo i Esport del barri
na, Anna Pagans, i el president de de Sant Ponç continuarà amb el desenvolupament «d'un sector
la Fundació Llars de l'Amistat que s'està regenerant amb l'entrada nord de, la ciutat», segons
Cheshire, Albert Trias, va ser els va explicar l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans.
encarregats de posar ahir la primera pedra de la futura residència i centre de dia per a persones
afectades de paràlisi cerebral de
Girona.
Situat en uns terrenys cedits per
l'ajuntament propers al centre del
GEíEG -en el barri de Sant Ponçi amb un pressupost de 320 milions de pessetes, aquesta nova estructura servirà per resoldre «una
necessitat que s'havia de donar a
les comarques gironines», segons
va afirmar Albert Trias.
La consellera de Benestar Social
va explicar que «amb aquest edifici i el que està construint Mifas,
Girona comptarà amb més de 70
places per a discapacitats». A més,
el projecte s'inclou «en un pla plurianual que garantirà 1.100 places
de residències per als diferents
graus i tipologia de discapacitacions», va afegir Irene Rigau.
Per la seva banda, Anna Pagans
va ressaltar què aquesta residència
solucionarà «una preocupació que
fa temps que les famílies tenen» i
va afegir que «el nou equipament
estarà obert a totes aquelles persones que tenen necessitats.
Aquest nou centre oferirà 36 places fixes per a aquelles persones
amb una «gran dependència»
mentre que en tindrà entre 20 b 25
llocs que seran ocupats només durant el dia perquè, aquests pacients,
podran «estar a casa seva durant
la nit», va explicar Trias.

D CASTELLÓ D'EMPÚRIES.- L a L l i g a

Catalana d'Ajuda al Malalt del
Càncer va organitzar ahir al
matí una marxa popular a Castelló d'Empúries en benefici
dels afectats per aquesta malaltia. L'escriptora gironina Maria Mercè Roca va presidir la
marxa. L'excursió va cobrir un
recorregut de 16 quilòmetres
entre el paratge de la Rubina, el
passeig marítim de Santa Margarita i Empuriabrava. Posteriorment, es va realitzar un dinar popular amenitzat amb espectacles de paracaigudisme i
música en directe. També es van
sortejar tres samarretes del
Barca signadesper Saviola, Rivaldo i Kluivert. Els assistents
van contribuir aínb 5 euros per
la marxa i cinc més pel menjar. EFE/DdeG

Parlamentaris d'EA
visitaran Girona per
reunir-se amb les
autoritats locals
D BANYOLES.- Dlvcrsos parlamentaris d'Eusko Alkartasuna
(EA) mantindran una trobada
amb representants institucionals i dirigents locals de la ciutat de Girona en el marc de les
tradicionals Jornades Parlamentàries que EA organitza
juntament amb ERC.
Segons va informar el partit
basc, les jornades se celebraran
els dies 22, 23 i 24 sota el lema
«Una altra construcció nacional és possible a Catalunya i
Euskal Herria», i comptaran
amb la participació dels consellers d'EA en el govern bas^c.
EFE/DdeG

L'ACTIVITAT, QUE ES V A CELEBRAR A BESALÚ, ESTÀ PLENAMENT CONSOLIDADA

RICARDO ALCARAZ LLIBRE

Air Catalunya
n el context d'una economia de mercat oberta on la competència és
liure, emmarcada en l'àmbit de
la Unió Europea, el fet d'afavorir determinades empreses (Intermed) en detriment d'altres
que no perceben cap mena de
subvenció (Air Catalunya) constitueix un important factor de
distorsió de la competència,
prohibida pels articles 87 i 88
del Tractat de la Comunitat
Econòmica Europea.
Sembla ser que articular i denunciar les esmentades pràctiques contràries a la competència per part d'Air Catalunya davant dels organismes europeus
i nacionals es fa, en opinió del
Sr. Xargayó, director de la publicació, amb la finalitat que esperem cobrar una indemnització, o bé perquè esperem arribar a un pacte a canvi d'una
compensació econòmica. Des
d'Air Catalunya s'interpreta
aquesta notícia-opinió desafortunada i inveraç i innecessària
al'opinió que s'expressa, ja que
anant més enllà d'una crítica negativa, el Sr. Xargayó envaeix xm
camp d'il·legítima informació

La Lliga Catalana
d'Ajuda al Malalt de
Càncer celebra una
marxa a Castelló

que fa desmerèixer el projecte empresarial d'Air Catalunya i la dignitat i l'honor dels seus membres.
Menyscaba la seva fama i eris imputa pretendre cobrar (de la competència) una indemnització
econòmica o arribar a un pacte d'una compensació econòmica pel sol
fet d'haver gosat posar en coneixement del Sr. Mario Monti, responsable de la Competència en la
Comissió Europea, la política d'ajudes de les institucions catalanes
respecte a Intermed, mitjançant
conveni subscrit el 26 de març de
2002; i haver anunciat l'exercici
d'accions davant del Tribunal de la
Competència, quan des del respecte
i la tolerància a altres legítims projectes empresarials, el nostre, el projecte Air Catalunya, en canvi és objecte d'una difusió en cadena de notícia no ja crítiques sinó d'un to
certament pejoratiu, com es constata en la informació del director
de la pubUcació, Sr. Xargayó, en imputar-nos inveraçment i U-legítimament uns fets que lesionen la
dignitat, i atempten contra el projecte d'Air Catalunya...

Conseller delegat d'Air Catalunya
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Un miler de persones participen
en la festa dels amics dels músics
M JUVANTENY

MONTSERRAT JUVANTENY
BESALÚ

D Més d'un miler de persones
de diferents llocs de Catalunta i també gent que ha viatjat
des de l'Aragó van participar
ahir en la quarta festa dels
amics dels músics que es va celebrar al municipi de Besalú.
L'orquestra Selvatana, tant en
el concert que va" compartir
amb el conjunt Peix Fregit com
en la sessió de ball en què va
estar çompanyada del grup Pa
d'Àngel, va saber conquistar el
públic arrencant Uarguíssims
aplaudiments.
El president del sindicat de
músics, Antoni Mas, va fer referència a la «Campanya per la
Música en Viu 100% directa»,
de recent creació, engegada des.
des dels sindicats «per combatre els que enganyen el públic
i ens prenen la feina als músics». Uns comentaris que el
públic va acoUir amb fortíssims
aplaudiments.
Antoni Mas afirmava que

«estic molt content, tant per l'èxit
artístic com per la gran quantitat
de públic amb què comptem. Actuants i Ajuntament de Besalú han
sabut estar a l'alçada que la gent
es mereix».
La festa dels amics dels músics
permet als més de 500 socis que
té el club gaudir dels espectacles

de la festa de forma gratuïta, però,
alhora, la festa està oberta al públic en general amb una entrada
amb un preu mòdic.
Els socis reben a casa seva un
catàleg mensual amb les actuacions de les orquestres i dels grups
afiliats i una revista anual amb tots
els catàlegs.

