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Vint famílies integren la primera
associació de pares acollidors de
les comarques gironines

ora

nam
a m’e

Giron

L’entitat vol potenciar i popularitzar els acolliments entre els gironins
DANI VILÀ / Navata

J Una vintena de famílies han im-
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Dissabte 1 de novembre
Tots Sants
Acte cívic en honor dels difunts, al CEMENTIRI DE
GIRONA, a les 12 del migdia
7a Exhibició d'Aeromodels, a les RIBES DEL TER,
de 10 del matí a 1 del migdia
TEATRE, MÚSICA I DANSA

EEUUROPA, de Teatre de Guerrilla
SANT DOMÈNEC,
a les 7 de la tarda i a les 10 del vespre
Jaume Busquets recita els seus poemes a
LA PLANETA, a les 7 de la tarda

Palestina a LA PLANETA, a 2/4 d'11 de la nit
Concert de Fires del Cor Maragall,
a LA MERCÈ, a les 12 del migdia
Concert d'Elliot Murphy i Oliver Durand
PARC MIGDIA, a 2/4 d'11 de la nit

Gazpatxo, Kabul Babà i Tony Manero a LA COPA,
a la nit
Ball a la SALA DE BALL, a les 6 de la tarda i a les 11
de la nit
63è. Concurs de Colles Sardanistes al PARC
CENTRAL, a les 11 i
45è. Concurs de Sardanes Revesses al pavelló del
GEiEG, a les 5
Sardanes, a la PLAÇA CONSTITUCIÓ,
a 2/4 de 5 i a 2/4 de 7

pulsat la creació de l’Associació de
Famílies Acollidores de Girona (AFAG) amb l’objectiu de promoure
«L’acolliment obre una
realitat més positiva i esperançadora als infants
perquè no tornin a repetir
patrons de conducta quan
ells siguin adults o pares»,
afirma l’Associació de Famílies Acollidores de Girona, que precisament vol
centrar una de les seves
activitats en la promoció
i popularització dels acolliments.
La secretària de l’organització, Rosa Camamala,
adverteix que està poc estès entre les famílies del
país acollir infants i demana que es potenciï
aquesta fórmula en el futur. «L’acolliment és una
manera d’ajudar els infants encara poc coneguda», asseguren des de l’AFAG. L’associació garanteix que els acolliments són
«altament positius tant per
als nens com per a les famílies», per bé que reconeixen les diverses problemàtiques que poden sorgir
en la integració d’un infant
en situació de risc dins d’una llar.

l’acolliment i, paral·lelament, actuar
com a interlocutors entre les famílies
i les administracions. La nova agrupació té la seu a Navata, a l’Alt
Empordà, i les reunions entre les

famílies acollidores es fan cada dos
mesos. L’associació reivindica els
beneficis dels períodes d’acolliment
tant per als nens com per a les famílies biològiques.

Una imatge del centre tutelat de menors que hi ha a la ciutat de Girona, a Montilivi. / M. LLADÓ.

Una de les funcions que
vol encapçalar l’AFAG és
donar l’oportunitat als pares acollidors de «compartir experiències i angoixes
per ajudar-se mútuament»; a més, també vol
facilitar els tràmits administratius de tot el procés
i la relació amb els pares
biològics.

60 menors acollits a l’any
J L’aparició

de l’AFAG sumarà esforços a la ja
existent Associació de Pares Acollidors de Catalunya que també encamina la seva funció a una
major popularització dels acolliments entre famílies catalanes. A les comarques gironines hi
ha una mitjana de seixanta acolliments anuals,
xifra molt inferior al nombre d’adopcions que sol
superar el centenar, tot i les diferències relacionals
existents entre les dues modalitats.

FIRES, MERCATS I MOSTRES

ACTIVITATS INFANTILS
Titelles a l’envelat de la Devesa, a les 5,
a les 6 i a les 7 de la tarda
Contes a la llibreria PLA DALMAU,
a les 12 del migdia

El venedor de contes, a la plaça POU RODÓ,
a les 12 del migdia

Les residències per a
discapacitats físics i psíquics
passaran a ser centres
concertats de la Generalitat

GIRONA FC
PARTITS FUTBOL DE BASE I
FEMENÍ DEL GIRONA FC
118003/518577J

De les 10 del matí a les 8 del vespre,
6a Fira d'Alimentació, a l’ AV. RAMON FOLCH
8a Fira d’Artesania, al RELLOTGE DE LA DEVESA
XXXVIII Fira del Dibuix i la Pintura,
a la PLAÇA DEL VI
18a Trobada d'Artesans i Brocanters, a
BALLESTERIES i SANT FELIU
Fira de l’Alimentació Artesanal, a la CORT REIAL
i a la PLAÇA DE L’OLI
Fira del Mineral, al carrer CIUTADANS
Mercat d’Artesania, al pg. CANALEJAS
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CATEGORIA

BADALONA - INFANTIL B
ALEVI B - PALAFRUGELL
INFANTIL A- EUROPA
LA BISBAL – CADET B
JUVENIL B – EF GARROTXA

BADALONA
PALAU
PALAU
LA BISBAL
PALAU

09.00 H
12.00 H
16.00 H
16.15 H
17.45 H

PREFERENT
PREFERENT
PREFERENT
1a DIVISIÓ
1a DIVISIÓ

ST. GABRIEL – JUVENIL A

BARCELONA

17.45 H

LLIGA NACIONAL

Històries histèries de la Bleda, als JARDINS FORA
MURALLA, a les 12
Amb el suport de

333020/513258µ

EQUIPS

INFORMACIÓ CIUTADANA
Telèfon 972 419 010

DIUMENGE 2/11/03
CAMP
HORARI

GIRONA FEMENÍ C– AT. SILENC
BLANES – ALEVÍ A
MATARÓ B – CADET A
GIRONA FEMENÍ A – L’ESTARTIT
BLANES – GIRONA FEMENÍ B
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GEIEG
BLANES
MATARÓ
GEIEG
BLANES

10.00 H
10.30 H
09.45 H
12.00 H
12.00 H

CATEGORIA
2a CATALANA
PREFERENT
PREFERENT
1a ESTATAL
1a CATALANA

J Totes les residències per
a persones discapacitades
de les comarques gironines,
excepte Mifas, han presentat les sol·licituds per canviar la relació amb la Generalitat i passaran de ser
centres subvencionats a ser
centres concertats.
La Fundació Mifas ha
decidit seguir amb l’actual
model de subvencions fins
que el govern es comprometi a no aplicar el decret
de preus, que té en compte
els recursos familiars per
fixar el preu que ha de
pagar el discapacitat. El
president de Mifas a Girona, Pere Tubert, creu

que aquest barem «resta
autonomia als discapacitats», però reconeix els beneficis de la concertació.
El govern té el projecte
d’abolir el decret de preus
i s’ha compromès a no aplicar-lo. Les residències gironines esperen que es
compleixi aquest compromís i valoren l’estabilitat
econòmica que suposarà la
concertació. Amb el nou
sistema, la Generalitat
aportarà 2.250 euros per
plaça al mes, 500 euros més
que amb les subvencions,
diners que permetran millorar l’atenció als residents i que facilitaran l’accés a les places.

