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LES FUNDACIONS DRISSA I ELS JONCS VAN ORGANITZAR L’ACTE PER DONAR A CONÈIXER LA FEINA QUE REALITZEN

Pintors gironins se solidaritzen amb
les entitats de treball per a disminuïts
Cuixart, Perpiñà, Roura, Delclaux i Olga Pérez van pintar un mural col·lectiu al Palau de Fires
DAVID ESTANY

JORDI ROURA
GIRONA

Modest Cuixart, Josep Perpiñà,
Lluís Roura, Carles Delclaux i
Olga Pérez van ser alguns dels
pintors gironins que ahir es van
solidaritzar amb les associacions
de treball per a disminuïts que
hi ha a les comarques. Els cinc artistes van elaborar un mural
col·lectiu a l’estand que les 15 entitats tenen al Palau de Fires en
un acte organitzat per dues dos
d’aquests col·lectius, les fundacions Drissa i Els Joncs. Amb
aquesta acció aquestes entitats
sense ànim de lucre van voler cridar l’atenció sobre la tasca que realitzen.
El 2003 està considerat com
«l’Any del disminuït» i aprofitant
això els 15 centres de treball per
a discapacitats de Girona s’han
unit per donar-se a conèixer durant les festes de la ciutat. L’acte
va començar amb el parlament de
Joan Pla en representació d’Els
Joncs i Drissa i va ser seguit per
diverses personalitats polítiques.
El conseller en cap, Artur Mas, hi
va aparèixer fugaçment per fer
el primer traç del mural, però
també hi van ser presents l’alcaldessa Anna Pagans; el president
de la Cambra de Comerç i el Patronat Fira de Girona, Antoni
Hostench, i el delegat de Benestar Social, Josep Maria Solé.
Pagans va elogiar la feina de les
associacions i va reclamar l’atenció que aquests grups de treball

necessiten per part dels sectors
econòmic, polític i sociocultural.
Els nois que treballen en aquests
centres van aprofitar l’acte per entregar a les diverses personalitats
que es van aplegar a l’estand una
planta i un díptic explicatiu amb
la tasca que realitzen. Per la seva
banda Pla va recordar que aquests
col·lectius sense afany de lucre necessiten mostres de suport.
Sensibilitzar la població

En acció. Els pintors gironins van crear un mural solidari a la Fira de Girona.

Els Centres especials de treball
pretenen fer evident que el col·lectiu de discapacitats pot formar part
del mercat laboral i que pot realitzar qualsevol treball en qualsevol empresa. Aquests centres donen feina a disminuïts físics i psíquics i es dediquen a serveis
múltiples. Durant tota la setmana, en l’estand de la Fira de Girona, organitzaran activitats per donar-se a conèixer i conscienciar les
empreses de la importància i els
avantatges de complir la llei que
obliga a contractar el 2 per cent de
persones amb disminució en plantilles superiors a 50 empleats.
Demà, per exemple, es farà la xerrada «Un benefici per a l’empresa. Mesures alternatives. La Llismi» per explicar la llei i sensibilitzar els empresaris. En l’acte
d’ahir hi havia de participar la consellera de Benestar Social, Irene Rigau, però va haver d’excusar l’assistència per malaltia. En el seu lloc
es va presentar el conseller en cap
i presidenciable de CiU Artur Mas,
tot i que va tenir un pas fugaç.
DAVID ESTANY

QUINZE COL·LECTIUS SÓN PRESENTS A LES FIRES

Les associacions donen
feina a uns 750 treballadors
J.R.
GIRONA

Els centres especials de treball tenen com a objectiu la integració
dels disminuits al mercat laboral.
Donen feina a uns 750 treballadors
segons les dades de les comarques
gironines. A Fira de Girona hi són

presents AISL Projecte Onyar, l’Associació Montseny Guilleries, CO
i CET Tramuntana, Centre Ocupacional i CET del Pla de l’Estany,
Fundació autisme Mas Casadevall,
fundació MAP, Fundació Ramon
Noguera, ALTEM, ASTRES, Drissa, El Vilar, Els Joncs, Grup MIFAS,
RAFT.3. Riudellots i TIGRI.

Solidaris. L’acte de les fundacions Drissa i els Joncs va aixecar expectació.

DILLUNS, 27 D’OCTUBRE DE 2003

Els pastissers
preveuen un
augment del 3% en
la venda de panellets
GIRONA.- La venda de panellets
artesans augmentarà aquest any
un 3 per cent pel que fa a la festa de Tots Sants de l'any passat. Aquest serà el segon any
consecutiu que es vendran panellets amb denominació d'Especialitat Tradicional Garantida (ETG), a causa de la gran
acollida que van tenir el 2002,
segons ha informat el Gremi
Provincial de Pastisseria de Barcelona.
Aquest any seran moltes més
les pastisseries que elaboraran
aquesta varietat de panellets,
amb una denominació tramitada davant la Unió Europea i
que es concedeix als panellets
elaborats seguint la recepta tradicional. El mètode tradicional
consisteix a elaborar el massapà
amb ametlla i sucre exclusivament, prescindint de la fècula,
la poma o els additius.
Els panellets més venuts seran, com cada any, els de pinyons, ametlles i coco, encara
que es preveu el creixement
d'algunes varietats de fruites
exòtiques. El preu mitjà dels panellets artesans oscil·larà entre
els 26 i els 34 euros el quilo, encara que la safata assortida, el
producte amb major demanda,
costarà 22 euros a una família
de quatre persones.

Albert Om porta
divendres «L’hora
del pati» a l’Auditori
Narcís de Carreras
GIRONA.- El proper divendres
el programa L’hora del pati de
RAC-1 es farà en directe des
de l’Auditori Narcís de Carreras de La Caixa de Pensions, al
carrer Santa Clara. L’emissió es
farà entre les vuit del matí i les
dotze del migdia amb Albert
Om al capdavant. Un dels moments destacats del programa
serà l’actuació de Micky Puig,
que cantarà en directe una nova
versió d’un tema del grup gironí Sopa de Cabra, que ha
compost expressament per a
l’ocasió. Entre d’altres coses,
el programa comptarà també
amb la presència d’un altre trio
d’excepció: els gironins Teatre
de Guerrilla. DdeG.

CIRC RALUY
FIRES DE GIRONA - SITUAT A LA PLAÇA MIQUEL DE PALOL
EL CIRC ON CADA ARTISTA ÉS UNA ESTRELLA. Amb pallassos, foques,
trapezistes, malabaristes... i la sensacional GALLINA ASTRONAUTA
HORARIS:
Dilluns 27
Dimarts 28
Dimecres 29
Dijous 30

18.30h i 20.45h.
18.30h i 20.45h.
16.15h, 18.30h i 20.45h.
18.30h i 20.45h.

Divendres 31
Dissabte 1 nov.
Diumenge 2
Dilluns 3

18.30h i 20.45h.
16.15h, 18.30h i 20.45h.
12.00h, 16.15h i 18.30h.
18.30h

El millor regal per a Fires. No t’ho perdis!
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