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El PP convida Mitas a parlar de les :
minusvalideses al Congrés dels Diputats
• • Girona. Mifas(Minusvàlids Físics Associats) tindrà
veu a la subcomissió del Congrés dels Diputats
creada per a la reforma legal per reparar els problemes de la minusvalidesa, segons va anunciar
ahir el diputat del PP a les comarques gironines,
Jordi de Juan. El diputat popular a Madrid es
va reunir ahir amb els dirigents de Mifas a Girona,
amb els quals va visitar la nova residència que
han construït als antics solars dé Comexi, al barri
de Sant Narcís, just al costat de la seu de l'associació.
D'altra banda, Jordi de Juan va explicar que
Mifas ha rebut des del 1998 un total de 970.545
euros (uns 162 milions de pessetes) del Ministeri
de Treball i Afers Socials. Aquests diners han
estat aportats via el percentatge de la declaració
de l'IRPF en què els contribuents poden escollir
entre dedicar al sosteniment de l'Església Catòlica
o a altres fins de caràcter social. L'aportació més
important de l'Estat a Mifas són els 725.961 euros
dedicats a la nova Residència de l'Associació, que
aviat entrarà en funcionament. Pel que fa a la
resta d'imports, el Ministeri de Treball ha destinat
157.463 euros al taller ocupacional i 87.121 euros,
.a l'atenció domiciliària. Durant una trobada amb
periodistes ahir al migdia. De Juan va llançar
el compromís del PP de mantenir la continuïtat
d'aquests ajuts indirectes els propers anys. / S.G.A.

L'Ajuntament de Santa Coloma no troba
empresa per fer les Obres del nucli antic
• Santa Coloma de Farners. L'Ajuntament de Santa Coloma ha hagut de demanar una pròrroga de la
subvenció que li havia concedit la direcció general
de Comerç de la Generalitat perquè no troba
cap empresa per fer les obres de millora de l'entorn
de l'església. Inicialment, els treballs s'havien adjudicat à Construccions Curto, l'única que es va
presentar a la convocatòria del concurs, però l'inici
es va anar retardant i al final l'empresa va comunicar
que no se n'encarregarien. Ara el consistori augmentarà el pressupost de les obres un 10% i buscarà
una no^a empresa. Tot i això, és molt probable'
que es perdi la subvenció de la Generalitat i que
s'hagi de tornar a deihanar per l'exercici d'aquest.
2003./A.P.

S'inicia la construcció d'una quinzena
d'habitatges al barri de Cuc d'Anglès
• Anglès. L'Ajuntament d'Anglès ha donat llum verd
a la construcció d'una quinzena d'habitatges al
barri de Cuc d'Anglès, en un edifici que tindrà
planta baixa més tres pisos d'alçada. Les obres,
a càrrec de l'Incasol, es realitzen en una de les
zones de la vila que té un desenvolupament urbanístic més important. / A P ^
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>• Ultima fase del pavelló de Santa Coloma.
L'Ajuntament de Santa: Coloma ha adjudicat la
quarta i última fase del nou pavelló a l'empresa
Salvador Serra S.A. per un pressupost de 635.740,27
euros. Les obres s'han atorgat per concessió directa
perquè en la subhasta van quedar desertes. Es
preveu que el pavelló estigui enllestit à l'estiu./A.P.

.í • í

.-•.,^.

-,5

!• Abans de la Girona de postal.
La millora de les façanes del riu
Onyar és considerat com el punt
de partida del projecte de rehabilitació del Barri Vell. Potser no

ha estat l'actuació més cara, però
sí una de les que representa de
forma més visual l'abans i el després
d'aquest sector de la ciutat. La vista
de les cases des del pont de Pedra

s'ha convertit en la imatge de la
Girona de postal que tan bons resultats ha donat des del punt de
vista turístic. A la foto, l'inici de
les obres, el 1983. / Foto: J. CASTRO.

Una exposició commemorarà els 20
anys del pla de rehabilitació del Barri
Vell de Girona i en mostrarà l'evolució
Es farà al Museu d'Història i al Col·legi d'Arquitectes i es podria inaugurar a l'abril
DAVID BRUGUÉ / Girona
• El pla especial de la rehabilitació
delBàrri Vell de Girona compleix el
mes de maig vint anys. Un temps en
el qual.ha passat de ser una zona comElBarri Vell del 2003 no
té pràcticament res a veure
amb el Barri Vell de 1983.
I és aquesta evolució la
que es vol mostrar en l'exposició'que es farà en tots
els espais de la ciutat: el
Col·legi d'Arquitectes i el
Museu d'Història. Segons
el regidor del Barri Vell,
David Viyój es vol mostrar
ia-'transformació des de
molts •püiits de vista i per
això es. realitzarà en dos
àmbits. Al Col·legi d'Arquitectes s'hi mostrarà la
part més tècnica, amb plànolsi dades agrupades per
temes, com les intervencions que s'han fet de l'Ajuntament, la Generalitat,
la Diputació, la .Universitat de Girona o particulars,
amb la rehabilitació d'edificis. En canvi, el Museu
d'Història esdevindrà el
lloc on es mostrarà la part
més humana de la història.
A banda de fotografies,
també hi tindran protagonisme les vivències dels
veïns. Des' d'entrevistes
fins a un vídeo, es repassaran eis testimonis de persones qiiè ha viscut al Barri
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pletament degradada i pràcticament
buida de gent a convertir^se en la part
més admirada de la ciutat i gairebé
un barri d'elit. Per commemorar l'aniversari d'aquest procés, és farà una

exposició que s'obrirà a l'abril i en la
qual es mostra l'evolució del barri tant
des del punt de vista tècnic com humà
i que tindrà lloc al Museu d'Història
i al Col·legi d'Arquitectes.

de flors. Aquesta coincidència és volguda, perquè
segons afirmà Vivó, en
aquesta setmana molta
gent de fora visita Girona.
La intenció és que aquestes persones forànies s'aCoincidir amb les fjors
La data d'obertura de la* donin que el Barri Vell no
mostra encara no s'ha tan- és «un decorat per l'excat, però està clar que serà posició de flors» i coma la primavera, possible- provin el canvi substancial
ment el mes d'abril, i que que ha experimentat en
coincidirà amb l'exposició aquests vint anys. Vivó
també justifica que en el
segon trimestre de l'any
s'ha preparat l'exposició
sobre la Catedral, i que
no es vol que totes dues
coincideixin.
• •
•
D.B:
També insisteix que
• Un dels principals perills de l'exposició és, prel'exposició no té com a obcisament, quan es farà. Tot i que s'inaugurarà
jectiu mostrar la feina qué
a l'abril, el més probable és que coincideixi amb
ha fet l'Ajuntament, sinó
la campanya electoral de les municipals. Vivó afirla de tothom. «Les cases
ma que no s'han de buscar lectures polítiques
de l'Onyar, per exemple,
a aquesta inostra, ja que si es fa en. aquestes
es van rehabilitar amb l'a-,
dates és perquè és quan es fa l'aniversari. «Hi
Jut de la Generalitat. Alpot haver partits què vulguin aprofitar la coinguns palaus els han rehacidència, però no és així. S'està fent la llista de
bilitat institucions com la
les persones que apareixeran al vídeo i n'hi "ha
Diputació, el Consell-Coalgunes que són polítics de molts colors», assegura.
marcal o Aigües de GiroTambé recorda que totes les forces estaran rena, Salt i Sarrià. Es tracta
presentades perquè la feina que ha fet l'Ajuntament
de
mostrar la feina que s'hi
no s'ha fet sota les sigles del PSC, sinó com a
ha fet i que s'ha fet amb
institució en la qual tots, els partits tenen reprel'ajut de tothom», conclou.
sentació.

Vell tota la vida, de gent
que s'hi ha instal·lat els últims anys, gent que n'ha
marxat o persones qüé hi
treballen. «El que es pretén és que tot sigui molt
visual, que no es converteixi en una exposició
feixuga», assegura Vivó. A
parer seu, el fet qué l'ex-,
posició —deia qual és comissari Josep TVIaria Birulés— estigui en dos espais

no trenca el conjunt. «L'una es complementa amb
l'altra, són les dues cares
de la mateixa moneda»,
al·lega;

Evitar lectures polítiques

