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L’ASSOCIACIÓ GIRONINA RECLAMA AJUDES PER CELEBRAR L’ANY INTERNACIONAL

Mifas denuncia l’incompliment
del pla d’accessibilitat de Girona
Critica les dificultats a Hisenda, Governació i la Subdelegació
LAURA MARIN

LAURA MARIN
GIRONA

MEDI
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CAÇA DEL SENGLAR
A petició de l’Ajuntament de Girona, el Departament de Medi
Ambient ha autoritzat BATUDA EXCEPCIONAL DE SENGLAR
AL SECTOR DE CAMPDORÀ PER CONTROLAR L’EXCÉS DE
POBLACIÓ D’AQUESTS ANIMALS A LA ZONA
Les batudes es duran a terme per part de persones autoritzades, els dies
30 d’agost i 4 de setembre durant tot el matí (fins a les 2 del migdia)
L’àrea de caça serà degudament senyalitzada mentre duri l’activitat.

ESPORTS

PROGRAMA D’ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
CURS 2003-2004
INSCRIPCIONS
a www.ajuntament.gi/esports
Dilluns 8 de setembre, a les 6 de la tarda
Activitats aquàtiques
Dimarts 9 de setembre, a les 6 de la tarda
Activitats pavellons i tennis
Dimecres 10 de setembre, a les 6 de la tarda
Activitats centres escolars

PERSONAL

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN AUXILIAR PRÀCTIC
Presentació de sol·licituds fins al dia 8 de setembre de 2003
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL
DE 2 PROFESSORS DE LLENGUATGE MUSICAL, 1 DE
CLARINET I 1 DE TROMPA PER L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
Presentació de sol·licituds fins al dia 3 de setembre de 2003

MUSEU
D’HISTÒRIA
DE LA CIUTAT

ESPECTACLES INFANTILS
LA GUINEU I EL LLOP I EL GALL PERET
a càrrec del grup VA DE CONTES
Dissabte 30 d’agost, a les 12 del migdia

ESTIU 2003

TROBAR D'ENYOR a càrrec d'ALFONS ENCINAS
Dimecres 3 de setembre, a 2/4 de 10 del vespre,
a la plaça dels Jurats

FESTES

FESTA MAJOR DE
LA VALL DE SANT DANIEL Fins al 31 d’agost

Un grup de persones amb
disminució física del centre
APF d’Albí (França) han passat deu dies a Girona intercanviant experiències amb els
socis de Mifas. Ambdues entitats, especialitzades en l’atenció i prestació de serveis a persones que tenen alguna disminució física, han estat
treballant durant molt de
temps per realitzar una trobada que pogués donar a
conèixer la situació dels discapacitats a Albí i França i poder
extreure conclusions que han
reflectit en un document de
reivindicacions comunes.
Així, aquest document explica que, tot i que aquest any
se celebra l’«Any Internacional de les persones amb disminució», no hi ha hagut recursos econòmics per commemorar-lo
ni
grans
esdeveniments ni iniciatives
que comptessin amb la participació de les persones amb
discapacitació o que donessin
a conèixer la seva situació.
A més, des de Mifas es denuncia que les pensions o prestacions socials no arriben al
mínim establert. En aquest
sentit, el personal francès es
troba en una situació més favorable, ja que es donen les ajudes necessàries per tal que els
minusvàlids tinguin un desenvolupament adeqüat. «Nosaltres, en canvi, ho hem de
sol·licitar i esperar que ens to-

Pere Tubert. El representant de Mifas, al centre, critica els accessos públics.

qui o no, igual que si fos una loteria», explica Pere Tubert, president de l’associació Mifas. Afegeix que «s’hauria d’entendre que
els comandaments del cotxe o un
llit articulat no són un caprici sinó
un dret i una necessitat».
Un altre tema que van tractar
des de les dues associacions va ser
el del transport públic i el de les
barreres arquitectòniques. Respecte al transport públic, ambdues entitats reivindiquen la millora dels materials en circulació
i, per exemple, que els autobusos
surtin adaptats de fàbrica. En
aquest sentit, destaquen la necessitat que les normatives fossin europees i l’exigència del seu compliment. «No pot ser que una persona amb disminució física que
vol anar en autobús, posem per
cas, de Girona a Salt, no pugui ferho perquè no pot pujar al vehi-

cle», comenta Tubert.
Pel que fa a les barreres arquitectòniques, el president de MIFAS destaca que «a Girona es va
aprovar fa anys el pla d’accessibilitat però encara queden moltes
coses per solucionar». Així, «pensem que els carrers i els edificis
nous s’estan construint de manera adequada però que queda molt
per fer, com facilitar els accessos
a edificis civils com Governació,
Hisenda, Govern Civil, etc.», explica Tubert.
Per últim, les dues entitats demanen que «es facin esforços per
millorar l’accés de les persones
amb disminució a la universitat i
a l’educació en general». Els responsables pensen que «l’accés a
l’educació reverteix d’una manera considerable en la millora de la
qualitat de vida i de la integració
laboral».

PAGANS AFIRMA DESPRÉS D’UN ANY QUE «SE SOLUCIONARÀ SI S’ALLARGA MÉS»

L’Ajuntament permet el vessament
del Güell «perquè l’agost és inhàbil»
LAURA FANALS
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L’Ajuntament de Girona ha
permès el vessament de milers
de litres del riu Güell a la xarxa del clavegueram perquè
«l’agost és inhàbil». La representant municipal va justificar
que des de fa un any no s’hagi
intervingut per evitar que l’empresa constructora desviï el riu
mitjançant una canonada a la
xarxa residual.
L’alcaldessa de Girona va explicar que «s’han mantingut
contactes amb l’empresa i s’està
fent l’esforç perquè resoldre el
problema té una certa complicació». La representant municipal va explicar que tot i que
el regidor de Medi Ambient,
Ponç Feliu, havia marcat la primera setmana d’agost com a
data límit per posar solució, que
«es pot allargar fins al setembre».
El vessament de l’aigua del
riu Güell, que filtra als baixos
de l’obra que s’està fent al carrer Cerverí, va començar ja fa

Vessament. L’aigua continuarà sortint amb el permís de l’Ajuntament.

gairebé un any amb diferents mètodes. Finalment, la promotora de
l’obra va decidir instal·lar una connexió mitjançant una canonada
que aboca l’aigua directament a
l’embornal.
Els veïns s’havien queixat per
la permissivitat de l’Ajuntament
amb aquesta obra per l’escassetat
dels recursos hídrics. La denúncia,

però, va ser resposta ràpidament
pel regidor de Medi Ambient, que
havia assegurat que s’havia fet la
reclamació a l’empresa per escrit
i que es donava un termini de 15
dies.
La celeritat de Ponç Feliu va
quedar ahir minvada per l’alcaldessa en respondre que no s’actuarà fins d’aquí a unes setmanes.

