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Posen la primera pedra de la residència per
a persones amb paràlisi cerebral de Girona
Té un pressupost d'uns 2 milions d'euros i es preveu que estarà en funcionament el juny de l'any vinent
DAVID BRUGUÉ / Girona
• La consellera de Benestar Social, Irene Rigau, i l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, van
ser ahir les encarregades de posar la primera
pedra de la residència Oxalis, que es construeix
La realització d'una residència per a persones amb
paràlisi cerebral feia anys
que es gestava i el 1996
Oxalis va aconseguir el
compromís de la Fundació
de l'Amistat Cheshire per
tirar endavant el projecte.
El 1998 l'Ajuntament de
Girona va cedir uns terrenys al barri de Sant Ponç
i amb l'acte d'ahir es va donar per coniençat el projecte de manera oficial. És un
edifici' de tres plantes, de
més de 2.200 m^ i que es
preveu que estarà llest el
juny del 2003. Donarà
atenció permanent a més
de trenta persones però, a
més, hi haurà un centre de
dia iplaces de respir, és a dir,
per a aquelles persones que
durant uns dies hagin de
marxar i no sàpiguen on
deixar un familiar afectat

al barri de Sant Ponç i que donarà atenció a
persones afectades de paràlisi cerebral. L'equipament costa prop de 2 milions d'euros
(més de 320 milions de pessetes) i es preveu
que estarà acabat el juny de l'any vinent. El

Irene Rigau i Anna Pagans van ser les encarregades de posar la primera pedra de l'edifici. / D.B.

de paràlisi. El pressupost és
d'uns 2 milions d'euros,
que segons el president de
la Fundació, Albert Trias,
estaran finançats a tres

parts entre l'entitat, les
aportacions de particulars
i la Generalitat.
L'edifici és obra dels arquitectes Falcó Huguet i

Les obres de la segona fase de la frontissa
del Güell de Girona comencen avui
D.B. / Girona
• Les obres de la segona
fase de la frontissa del
Güell de Girona començaran avui, si es compleixen les previsions de
l'Ajuntament. El tram
afectat és el que va des
de la rotonda del pont del
Dimoni fins al Mas Xirgu,
entre els barris de Can Gibert del Pla i Sant Narcís.
Es preveu que duraran catorze mesos, després dels
quals es podrà circular per
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Aprovat inicialment per acord del Ple
Municipal de data 6 de març de 2002, el pla
d'accessibilitat per a la supressió barreres
arquitectòniques en els àmbits de la via
pública i l'edificació al municipi de CasteilPlatja d'Aro, promogut per l'Ajuntament i
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Laicalde,
Joan Giraut i Cot
Castell-Platja d'Aro, 16 de març de 2002

promotor de les obres és la Fundació Llars de
l'Amistat Cheshire. Rigau va afirmar que
abans del 2005 es crearan 1.100 places més per
a persones amb discapacitats, de les quals més
de 150 seran a les comarques gironines.

dos carrils per banda des
de davant del pavelló de
Fontaj au fins passat el Mas
Xirgu. Al final de ia rambla
Ramon Berenguer II es
preveu la construcció d'una gran rotonda. El projecte costa 7 milions d'euros (1.170 milions de pessetes) i està finançat entre
l'Ajuntament i la Unió Europea, que hi ha aportat
3,6 milions d'euros.
Una de les característiques del projecte és que

preveu mantenir talusos
vegetals en gran part del
riu Güell i construir dues
grans plataformes de fusta
sobre el riu per al pas de
vianants. El projecte completa el que es va executar
fa uns anys i que va estar
rodejat de polèmica perquè els veïns no el volien.
Un cop executades les
dues fases, la frontissa es
convertirà en una de les
principals entrades a Girona pel sud.
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ahir es va donar per iniciada la construcció. Rigau i
Pagans van ser les encarregades de posar la primera
pedra. En el seu discurs, la

consellera va referir-se a la
residència dient que dóna
resposta a les necessitats
que es plantegen en la societat per l'allargament de
l'esperança de vida. Va explicar que abans del 2005
es construiran 1.200 noves
places a Catalunya per a
persones amb discapacitats
físiques deies quals més de
150 seran a les comarques
gironines. Va recordar la
construcció de la residència d'Olot, la de Mifas a Girona i va explicar que s'està
en converses per fer-ne una
al Pla de l'Estany i una altra
per a persones amb trastorns greus de conducta.
Pagans va afirmar que la
residència és un pas important, però no definitiu, per
resoldre la manca de places
per a gent amb deficièn-cies.

Nou sistema de
substitució de
canonades
d'Aigües de
Girona, Salt i Sanià
• Girona. L'empresa Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter ha posat
en marxa un nou sistema de substitució de
canonades que utilitza
una tecnologia que elimina una gran quantitat
d'obra civil. Aquest sistema s'aplica en la supressió d'una antiga línia que hi ha als carrers
Sèquia i Grober i que
havia presentat fortes
avaries. / EL PtJNT

Destinaran 136.688
euros al local de
vélhs de Monljuíc
• Girona. La comissió de
govern de l'Ajuntament
de Girona ha aprovat
l'expedient administratiu de contractació de
les obres del local social
de Montjuïc pel preu de
licitació de 136.688,74
euros (prop de 23 milions de pessetes). Les
obres s'han de fer en
un període de sis mesos. / D.B.
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r Word

Processador de textos

Fes més atractius i professionals els teus documents.

K Excel Full de càlcul
Crea fàcilment taules de dades eficients i visuals,

K Access Gestió de bases de dades
Gestiona dades de clients, productes, proveïdors...

^ Macromedia Flash
!
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Crea planes web i presentacions multimedia amb
interfícies atractives i 100% interactives.
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; r ASP Active Server Pagès
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L'accés a bases de dades més utilitzat a Internet.

Tot comença
amb la formació...
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