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PAÏSOS CATALANS

GEiEG

Telèfons: Local Social (972 20 29 46) / Complex Esp. GEiEG - Sant Narcís (972 23 44 59) / Complex Esp. GEiEG - Sant Ponç (972 20 10 47) / Complex Esp. GEiEG - Palau Sacosta (972 22 66 35)

GRUP EXCURSIONISTA i ESPORTIU GIRONÍ

BÀSQUET
- 25/10: GEiEG B - Girona Onyar, català 2a sènior (19.45
h); GEiEG B - St. Gregori, territorial júnior (18 h); GEiEG B Bisbal B, territorial infantil (9.30 h); GEiEG A - Vedruna
Girona, territorial mini (11h); GEiEG B - Les Alzines,
territorial mini (12.30 h). 26/10: GEiEG A - Hispano F.,
copa Catalunya 1a (12.30 h); GEiEG A - Mataró, preferent
júnior (10.30 h); GEiEG A - Mataró, preferent cadet
(10.30 h).
BOTXES
- 25 i 26/10: Trofeu Sant Narcís de botxes (16 h i 9 h).
HANDBOL
- 25/10: GEiEG - St. Esteve, 1a catalana (18 h); GEiEG Banyoles, 2a catalana (20 h); GEiEG - St. Genís, territorial
juvenil (16 h); VI Memorial Josep Port d’infantils i cadets a la
pista d’handbol (9 h i14 h).
HOQUEI
-25/10: Shum A - GEiEG, territorial de benjamins (16.30
h); GEiEG A - Maristes St. Joan A, català d’alevins (19 h);
CP Centelles - GEiEG B, català infantil (10 h); GEiEG A Maristes St. Joan, català juvenil (18 h); CP Centelles - GEiEG
B, català juvenil (11.15 h), GEiEG A - Maristes St. Joan,
català júnior (15.30 h); Girona HC - GEiEG B, català júnior
(18.45 h). 26/10: FD Cassanenc - GEiEG, 2a catalana
(19.30 h); CH Cerdanyola - GEiEG, 1a estatal (12.30 h).
JUDO
-25/10: El Grup disputarà el campionat de Catalunya sub23 masc. i fem. a les Llars Mundet de Barcelona (9 h).
NATACIÓ
- 25/10: 30è Trofeu Sant Narcís de natació (10 h: alevins;
16 h: infantils, júniors i absoluts) a Sant Ponç.
RUGBI
- 24/10: I Torneig de Fires de rugbi 7 (15.30 h). 26/10:
Químics - GEIEG, 1a catalana (12 h).
TENNIS
-25/10: GEiEG - Bonasport, català cadet fem. (9 h); CT
Figueres - GEiEG, territorial absolut (15 h).
WATERPOLO
-25/10: UAB - GEiEG, 2a estatal (14.30 h); Vallirana GEiEG, 1a estatal fem. (19 h); GEiEG - Montjuïc, català
infantil (10 h).

FIRES I FESTES DE SANT NARCÍS 2003
- DEL 25 D’OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE PODEU VISITAR-NOS A
L’ESTAND DEL GEIEG AL PALAU FIRAL (2N NIVELL)
- DEL 24 D’OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE,
A LA BARRACA DEL PASSEIG DE LA COPA.

US HI ESPEREM!

30È CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA
DIVENDRES

24 D’OCTUBRE (2/4 DE 10 DEL MATÍ AL BARRI VELL)
PREMIS PER CATEGORIES

PREMI ESPECIAL

GEIEG A L’ESCOLA AMB MÉS PARTICIPANTS.
HI COL·LABOREN:

AJUNTAMENT DE GIRONA, DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA CAIXA I ABACUS.

SARDANES
63È CONCURS DE COLLES SARDANISTES
FINAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
PARC CENTRAL DE GIRONA
1 DE NOVEMBRE (11 H)

ELECCIONS AL PARLAMENT

CiU promet protegir més del 50 per
cent dels espais de la Costa Brava
i limitar-hi les noves construccions
La federació presenta el programa electoral específic per a les comarques gironines
PURI ABARCA / Girona

J CiU

es compromet a limitar la
construcció de nous edificis arran
del litoral de la Costa Brava i arribar
a protegir més del 50 per cent dels
El cap de llista de CiU,
Pere Macias, i els candidats Irene Rigau, Elena
Ribera i Josep Micaló van
presentar ahir el programa
sencer de la federació per
a les comarques gironines,
en el qual destaquen les
accions de caire social i
territorial. En la millora
i construcció de noves infraestructures destaca el
desdoblament de la carretera de Vidreres fins a la
costa de l’Alou i el de Palamós a Palafrugell; la
construcció de les variants
de la Bisbal, Bordils, Castell d’Aro i Santa Cristina,
i l’autopista Palafolls-Tordera-Blanes-Lloret.
En aspectes socials, CiU
promet ampliar l’oferta residencial pública per a persones grans a les comarques gironines en un miler
de places; modernitzar i
ampliar els centres d’atenció primària i els consultoris locals; donar prioritat
a la millora i creació de
serveis a l’hospital de Girona Josep Trueta i al parc
hospitalari de Salt; construir habitatges de lloguer
per a joves i de protecció
oficial, i crear un servei
d’assessorament a la família a cada comarca. En matèria d’ensenyament, projecta construir quinze nous
centres educatius i ampliar-ne disset ja existents.

118022/431108E

espais costaners, segons assegura en
el seu programa electoral, presentat
ahir. En el programa, dividit per
comarques, CiU promet impulsar
la construcció de la segona pista

de l’aeroport Girona-Costa Brava
i connectar les principals ciutats per
autovia. A més, projecta la creació
d’un centre nacional d’emergències
a les comarques gironines.

ALGUNS COMPROMISOS
eSituar

l’oferta residencial pública per
sobre de les dotze places per cada 100
persones majors de 75 anys (un miler
de places més). Ampliació dels centres
d’atenció a la dependència.
ePrioritzar la millora de l’hospital Josep
Trueta. Posada en marxa del nou
Hospital General i d’un hospital geriàtric
i psicogeriàtric de dia al parc hospitalari
de Salt. Modernització i ampliació dels
hospitals comarcals, renovació dels CAP
i dels consultoris locals.
eConstrucció d’habitatges de lloguer per
a joves. Rehabilitació de nuclis antics.
eObertura de quinze nous centres
educatius i ampliació de disset ja
existents. Ampliació de l’oferta de llars
d’infants. Noves seus de l’Escola Oficial
d’Idiomes a Banyoles i Ripoll.
eCreació d’un servei d’assessorament a la
família a cada comarca.
eNou sistema integrat de transport públic
a l’àrea de Girona. Creació d’un sistema
de ferrocarrils de rodalies
Girona-Figueres-Portbou,
Girona-Maçanet de la Selva,
Girona-Blanes i Vic-Ripoll-Puigcerdà.
Cinc noves estacions d’autobusos i
transport públic Olot-Torelló, pel túnel
de Bracons.
eCreació d’un centre nacional
d’emergències i tres nous parcs de
bombers.
eConstrucció del centre logístic del
Far-Vilamalla, de la central integral de
mercaderies de Riudellots-Vilobí i del
Parc Tecnològic i Científic de la UdG.
Arribada de la banda ampla a tots els
municipis abans del 2005.
eConnexió per autovia de les principals
ciutats i construcció de dotze noves

variants de nuclis urbans.
de nous plans de
dinamització comercial i defensa del
petit comerç davant les grans
superfícies.
ePromoure Girona com a líder d’un
model equilibrat de la xarxa de ciutats
gironines, aprofitant l’arribada del TGV
i la consolidació de l’aeroport.
eConstrucció de depuradores a tots els
municipis de menys de 2.000 habitants.
eLimitació de la construcció de nous
edificis arran del litoral de la Costa
Brava i creació d’una xarxa d’espais
protegits de les comarques gironines.
Mesures per al manteniment del cabal
ecològic dels rius.
eDonar suport a la creació del Centre
Cousteau a Sant Feliu de Guíxols i l’illa
d’Isozaki a Blanes.
eConvertir Banyoles en la capital de
l’esport de les comarques gironines.
ePromoure la declaració de la ciutat grega
d’Empúries com a patrimoni mundial
de la Unesco.
eDiversificar el sector turístic i fer-lo
atractiu tot l’any.
ePromoció i millora de les instal·lacions
de l’aeroport Girona Costa Brava.
ePromoure la reestructuració del Museu
d’Empúries; enllestir el Museu de l’Exili
a la Jonquera; impulsar el projecte de
la Fundació Walter Benjamin a Portbou,
la reforma del Museu de Ripoll i l’Any
Dalí; crear el Museu Thyssen a Sant
Feliu de Guíxols i el nou Museu d’Art
Contemporani de Salt; construir el nou
Museu dels Volcans, i reformar el Museu
d’Art de Girona.
eMillorar les instal·lacions dels ports
pesquers i modernitzar la flota gironina.
eImplantació

El PP vol resoldre la manca de transport sanitari
adaptat per als disminuïts a les comarques gironines
ANNA PUIG / Riudellots

45È CONCURS INDIVIDUAL DE SARDANES REVESSES
COMPLEX DEL GEIEG - SANT NARCÍS
1 DE NOVEMBRE (17 H)
AMB LA COBLA CIUTAT DE GIRONA
I EL SUPORT DE:

EL PUNT X Divendres, 24 d’octubre del 2003

J Millorar el transport sanitari adaptat per als disminuïts és un dels objectius que s’ha marcat el Partit Popular en el seu programa electoral a les comarques gironines. Així ho
va manifestar la candidata
gironina del PP, Alícia
Sánchez-Camacho, al centre ocupacional que té Mifas a Riudellots, el qual
va visitar juntament amb

Punt, El, 2003-10-24, p. 16.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

la secretària general d’Assumptes Socials, Lucía Figar.
Per Sánchez-Camacho,
la Selva és una de les comarques que millor ha resolt la qüestió del transport sanitari adaptat però
a la resta de la demarcació
encara hi ha grans mancances. Per això considera
prioritari establir convenis
amb els ajuntaments, consells comarcals i conces-

sionàries. A més, també
proposa la creació d’un registre de treball per a persones discapacitades que
impulsi la integració laboral d’aquest col·lectiu.
Inversions de l’Estat
D’altra banda, la secretària general d’Assumptes
Socials, Lucía Figar, va
presentar les subvencions
de l’Estat procedents de
l’IRPF del 2003. En total,

s’invertiran 1.132.542 euros en projectes de la demarcació. D’aquests, se’n
destinaran 355.100 a la
gent gran, 109.500 a immigració, 268.900 a discapacitats, 118.683 a família
i infància, 72.827 a les dones, 51.357 als joves,
76.194 a la drogodependència, 37.959 a la malaltia
de la sida, 29.772 a integració social i 109.500 a
formació de voluntaris.

