4

Girona

DISSABTE, 13 DE JULIOL DE 2002 Diari de Girona

ELS PRIMERS ENDERROCS ES FARAN A PARTIR DE LA SETMANA VINENT

Girona m'enamora

Quaranta pisos de la Font de
la Pólvora estan deshabitats
LAURA FANALS

Ajuntament x y de Girona

íi

INFANTILS
ELS CONTES DEL CEL a càrrec de
LA COMPANYIA XIRRIQUITEULA
Dilluns 15 de juliol, a les 7 de la tarda
a la Plaça dels Jurats
i
LA LAIA 1 L'AVI VICENÇ
a càrrec de LA COMPANYIA
SEBASTIÀ VERGÉS I GRUP ARLEQUÍ
Dimarts 16 de juliol, a les 6 de la tarda
a la plaça Lluís Companys
DANSA
CIUDADES a càrrec de
LA COMPANYIA LA VANA
GLÒRIA - CARMELO SALAZAR
Dimarts 16 de juliol, a 2/4 de 10 del vespre
a la plaça dels Apòstols

n Anna Pagans, alcaldessa de
Girona, va anunciar ahir en
roda de premsa que l'enderrocament d'un edifici de 8 habitages al barri de la Font de la
Pólvora es farà efectiu la propera setmana. Pagans va explicar que l'acció és fruit d'un
acord entre l'Ajuntament de Girona i la Generalitat, en col·laboració amb l'empresa Adigsa. L'immoble enderrocat estava deshabitat i no havia rebut
cap petició d'ocupació des de
feia diversos mesos.
La Font de la Pólvora és un
sector que des de fa diversos
anys té poca demanda d'habitatges. Com que al barri hi viuen
moltes famílies nombroses,
l'Ajuntament pretén eixamplar
alguns pisos annexionant-hi els
que queden buits, per fer-los
més grossos i «millorar la qualitat de vida dels seus ocupants».
En aquella zona hi ha un total de 500 pisos, 40 dels quals
estan deshabitats.
Una nova escola taller

PROJECCIÓ DE LES PEL·LÍCULES
Y EL MUNDO MARCHA (1928)
Dimarts 16 de juliol, a 1/4 d'l 1 de la nit,
a plaça Josep Pla
i
EL REGRESO DE LA MÒMIA (2001)
Dimecres 17 de juliol, a 1/4 d'l 1 de la nit
a la plaça de l'Assumpció

TEATRE
QUÈ DE QUÈ a càrrec de
LA COMPANYIA ANTONI FONT
Dimecres 17 de juliol, a 2/4 d'l 1 de la nit
a la plaça dels Jurats
ELS CONTES D'ISAAC DE GIRONA
a càrrec de VA DE CONTES
i
EN NEFTALÍ I LES LLEGENDES JUEVES
a càrrec d' ADE LASZETA
Dimecres 17 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda
CONTES DE LA NOSTRA MAR
a càrrec de ROSA M. DOMINGO
Dissabte 13 de juliol, a les 12 del migdia

TALLER LA MEDITERRÀNIA
a càrrec de LAURA CASAS
Dimecres 17 de juliol, a les 6 de la tarda

BALL PER A LA GENT GRAN
Dissabte 13 de juliol, a les 5 de la tarda

DESCOBRIM LES RIBES DEL TER
TOT JUGANT
Dimarts de juliol, de 6 a 8 de la tarda
Inscripció prèvia
Telèfon 972 221866

INFORMACIÓ CIUTADANA
9 7 2 41 9 0 10
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L'alcaldessa gironina va explicar també que està previst pel
setembre la inauguració d'una
nova escola taller a Girona.
Un dels seus primers projectes serà la construcció d'un centre social al barri de la Torrassa, on l'Ajuntament va adquirir una casa amb aquesta
finalitat. El projecte consisteix
en construir un edifici «bonic
i amb molta utilitat», amb un
funcionament semblant al de
Vista Alegre. L'estructura consta de tres plantes, cadascuna
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Pisos afectats. Aquests habitatges aniran a terra en breus dies.
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LA PROPOSTA

Una plaça urbanitzada
• La Comissió de Govern de
l'Ajuntament va aprovar ahir el
projecte d'urbanització d'una
plaça (encara sense nom) situada a la cruïlla entre la carretera de Taialà, el bloc d'edificis Josep Maria Prat i el carrer
Cervino, just davant de Fescola Taialà.
Fa alguns anys es va enderrocar el bloc de pisos que hi havia i l'espai va quedar obert al
públic en forma de descampat.
Recentment s'hi han instal·lat
amb una sala polivalent que, gràcies als diferents mobles, serà utilitzada per a una finalitat o altra.
Durant els primers sis mesos l'escola taller es trobarà en període de
formació, però això no vol dir que

gronxadors infantils, fet que ha
donat molta més vitalitat a la
plaça. Els gronxadors hauran de
ser retirats per les obres, però es
tornaran a instal·lar quan aquestes estiguin acabades.
Aprofitant la reforma de la
plaça es renovarà també una
part de la vorera de la carretera de Taialà, que amb el pas del
temps ha quedat malmesa.
Anna Pagans va declarar que
les obres començaran «el més
aviat possible».
el projecte estigui inactiu, sinó que
ja s'hi començarà a treballar. El centre tindrà 60 places, i quan un
alumne abandoni el curs la seva
plaça podrà ser ocupada per un altre estudiant.

Les jornades Acàcia
tractaran la relació
existent entre treball
i integració social
després passa el que
passa. Que és el que
ha de passar quan no
es fan les coses de la manera que s'han de fer, no perquè volem sinó perquè estan
reglamentades. Hi ha gent
que té molta pressa. O ho
sembla.
Sobretot determinades persones que porten un vehicle.
Aquestes persones van caminant a poc a poc quan van
a peu.
Però si se'ls posa un volant
al davant llavors es transformen i la seva lentitud canvia per una orgia de velocitat.
Estem parlant d'un fet que
ahir concretament vam tornar a veure. I escrivim «vam
tornar» perquè no ha estat
la primera vegada que ho
hem vist.
Ha estat centenars de vegades. Per no exagerar.
A la cruïlla -regulada per
semàfors- que hi ha metres
abans de l'hotel Melià Confort, es poden fer diverses

coses. Una, ubicar-se amb el
vehicle en el carril dret. I una
altra, posar-se al carril de l'esquerra.
Uns fan el que s'ha de fer, que
és la manera correcta, i es situen al carril dret. D'altres fan
el que no s'ha de fer. És a dir
s'ubiquen al carril de l'esquerra.
Que per què fan això? Perquè
el semàfor continua obert uns
segons més que el de la dreta i
- p o t s e r - volen aprofitar el seu
temps. De fet, el seu temps val
tant com el meu, que sóc dels
que es posen a la dreta.
Sort que no hi ha un pas de vianants, perquè si no tindríem
accidents a cada moment. I és
que el vici de la rapidesa genera el pecat de la pressa. I, a
més de tot això, al final passa
que ens trobem -ells i nosalt r e s - tot parats en el següent
semàfor.
O sigui que no per voler anar
molt més de pressa es guanya
temps. Qui guanya temps és qui
no el perd. Tota la resta són ganes de perdre el temps.

n GIRONA- Les jornades Acàcia,
celebrades simultàniament a
París, Londres i Girona tractaran sobre la relació que es dóna
entre treball i integració social.
El programa consisteix en fer
el seguiment de 50 persones que
estan en recerca de feina durant
un any, per detectar les característiques del mercat de treball
on s'insereixen. Aquestes especificitats han de permetre redefinir les polítiques de treball
futures.
Joan Masó, Eduard Noya i Vicenç Estanyol constitueixen la
comissió de treball que el 15 de
juliol es reunirà a les dependències del Dispositiu d'Insersió Econòmica de l'Ajuntament de Girona. Pepita Perich,
representant de la Fundació Ramon Noguera, Roser Ayats, de
Mifas, Xavier García, militant
de Comissions Obreres, Jordi
Jordà, del Departament de Justícia de la Generalitat, Martixu Ríos, cap de la delegació a
Girona de l'empresa Areas i
Joan Vilagran, gerent de l'Escorxador del Gironès, integraran la comissió del dia 16.DdeG

