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La deixalleria mòbil
serà aquest dissabte
al matí al costat del
pavelló de Sarrià

EL LOCAL PORTAVA QUASI CINC ANYS TANCAT I ELS NOUS PROPIETARIS JA TENEN EL PERMÍS D’OBRES

L’antic cinema Coliseu Imperial
es reconvertirà en una pizzeria
L’equipament va tancar el 30 de juny de1999 arran de la crisi de les petites sales
TAPI CARRERAS
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L’espai que va ocupar durant noranta anys l’antic cinema Coliseu
Imperial a la plaça Independència
de Girona –coneguda en el passat
com la plaça dels cines– ja té una
futura nova activitat: una pizzeria.
El cinema va tancar el 30 de juny
de 1999, enmig del procés de crisi que va afectar les petites sales gironines de cinema i que va generar en la construcció de multisales.
El cinema va finalitzar la seva
activitat sigilosament penjant un
cartell de «tancat per vacances», ja
fa uns quatre anys i mig. L’última
projecció va ser la reposició d’Antz
(Hormigaz) I ja no va tornar a
obrir. No feia gaire que l’equipament s’havia reformat i les 400 butaques de la seva sala i es van reconvertir en dues sales més petites. Es volia promoure el cinema
en versió original, però l’intent no
va acabar de funcionar. Al cap de
poc temps de tancar, una empresa de màquines recreatives que hi
ha al sector va adquirir el local per
ampliar el seu espai. Però per diferents motius, no va poder ferho. Ara, una empresa del món de
l’hostaleria preveu construir-hi
una pizzeria. El nom podria ésser
«Esmasa».
Els impulsors ja han demanat i
obtingut el permís d’obra per tal
d’iniciar la reforma a l’interior del
local, tal com ha confirmat el regidor d’Urbanisme de Girona,
Joan Pluma. Uns grans sacs a l’exterior i diverses tanques evidencien l’inici de les obres. No obs-

SARRIÀ DE TER.- La deixalleria
mòbil serà aquest dissabte al
matí al costat del pavelló municipal. Es tracta d’un vehicle
especial destinat a recollir els
residus domèstics especials, tòxics i perillosos en petites quantitats. En concret, en aquest
punt mòbil s’hi podran portar
olis vegetals i minerals, bateries
de cotxe, fluorescents, bombetes, esprais, dissolvents, radiografies, pintures, piles, vidre,
paper i cartró, envasos de plàstic, runa en petites quantitats,
restes de poda, electrodomèstics, llaunes o porexpan, entre
altres. La propera parada de la
deixalleria mòbil serà el 13 de
març. DdeG

L’Estació prepara un
taller per aprendre a
muntar i desmuntar
els ordinadors

Obres. L’antic cinema Coliseu es convertirà en una pizzeria d’aquí a uns mesos.

tant això, la futura pizzeria encara no ha entregat els papers per
aconseguir la llicència d’activitats.
Per aquest motiu, l’obertura de
l’establiment no serà imminent.
De mica en mica, però, els records
del que va ser una sala de cinema
aniran desapareixent. Per ara, però,
encara s’hi pot apreciar el rètol que
hi havia a l’entrada.
La pizzeria tindrà com a «veí»
un restaurant italià que segons
consta en un cartell a la porta d’entrada es dirà «Il Barone Rosso».

Antigament aquest espai havia estat una botiga de llaminadures
molt freqüentada pels qui anaven
al cinema Albéniz o al mateix Coliseu. Aquest local, durant un breu
període abans de tancar, es va convertir en un establiment de roba
esportiva, Esports Revuelta. Un rètol a la part superior de la porta
encara ho recorda. A la mateixa
vorera hi haurà encara un altre establiment alimentari. De fet, és
l’únic ara obert: el Tapas Bar. Completa la zona el Lapsus Cafè.

L’any que va tancar el Coliseu
també va tancar l’Albéniz, pràcticament situat al costat del Coliseu. De fet es va reformar l’espai
per fer un multisales amb el mateix nom. El mateix grup va ampliar el nombre de sales als antics
cinemes ABC. Els cinemes Catalunya van convertir-se en una sala
de bingo inaugurada no fa gaire
temps. El Modern va tancar les
dues sales i l’Ajuntament després
de comprar l’edifici va ubicar-hi
el Truffaut en una d’aquestes.

GIRONA.- L’espai jove l’Estació
de Girona ha organitzat per
aquest proper dissabte un taller
per aprendre a muntar i desmuntar ordinadors. L’objectiu
és aprendre a col·locar peces al
lloc adequat o dominar els tipus de memòria existents, entre altres opcions. S’han previst
dues sessions, una a les dotze
del migdia i una altra a les sis
de la tarda. El taller coincidirà
amb una altra activitat al mateix espai. Es tracta d’una «miniparty» de jocs d’ordinador en
xarxa durant tres dies ininterromputs, que s’iniciarà el divendres. Els 30 inscrits (s’han
esgotat totes les places) disposaran de connexió a Internet i
es farà un campionat i partides
constantment. DdeG

PAS DE ZEBRA

FÈLIX BOUSO MARES

UNA REPRESENTACIÓ DEL PAÍS ASIÀTIC VA VISITAR AHIR LA SEU DE MIFAS

Els japonesos lloen la iniciativa gironina
Més de 30 indigents per fer entitats de suport als minusvàlids
és de 30 indigents
dormen cada nit al
ras als carrers de Girona. El perfil d’aquests indigents respon a un jove estranger de sexe masculí que
no vol anar a centres d’acollida i no accepta cap intervenció social.
El tema és més greu del que
ens pugui semblar: dir que
una trentena d’indigents passa cada dia la nit al ras pels
carrers de Girona, segons va
informar ahir Creu Roja. En
dies punta s’ha detectat la
presència d’indigents dormint en cases abandonades,
escales de pisos, bans o caixers automàtics.
Solen ser immigrants, sobretot del Magreb, no tenen
més de trenta anys i són del
sexe masculí. Tot i això, també s’ha detectat alguna dona.
La majoria no accepta anar
a dormir a centres d’acollida, com por exemple La Sopa,
i tampoc volen la interven-

M

ció de voluntaris socials. Proporcionalment amb el nombre
d’habitants, Girona és la segona demarcació on hi ha més gent
dormint al carrer, només superada per Barcelona.
Creu Roja alerta que la situació anirà a més i reclama previsió en la construcció de centres d’acollida.
El tema –jo ho dèiem abans–
és més greu del que ens sembla. I és una espècie de dissecció de la nostra societat. El que
no vulguis per a tu mateix no
ho vulguis per als altres.
O sigui, que no hi ha manera de sortir d’aquest embolic.
En realitat, la veritat és que
no vulguis per a tu mateix el que
no vulguis per a la resta d’humans.
Sempre estem en el mateix
lloc. I no hi manera de sortirnos-en.
És el que és la vida mateixa.
I tenim tot el que ens busquem. Per casos així no hi ha solució. I així no hi ha manera.
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Un grup d’onze japonesos
que conformen un grup especialitzat en el treball per a persones amb minusvalies va visitar ahir Girona i va lloar l’esperit dels catalans i gironins per
crear entitats de suport i ajut a
minusvàlids.
Dos dels integrants de la comitiva, Fumio Kimura, vicepresident de la Japan Organization for Employment of the
Elderly and Persons with Disabilities, i Yoshaki Nakajima, el
director i secretari general de la
Cambra de Comerç i Indústria
del Japó, va explicar que al seu
país les entitats de suport als
minusvàlids arrenquen sempre
de l’Estat.
2,5% de minusvàlids al treball

Les declaracions les van fer
durant la trobada d’intercanvi
d’opinions que van mantenir
amb membres de Mifas (Mi-

Trobada. Els experts japonesos escolten responsables de Mifas.

nusvàlids Físics Associats) de Girona. Es va parlar del funcionament de les entitats i l’actitud de
les empreses. El president, de Mifas, Pere Tubert, per la seva banda, va explicar que a l’Estat espanyol –a diferència del japonès-

encara hi ha moltes empreses que
no compleixen la llei de tenir el 2,5
per cent de treballadors amb minusvalies.
Mifas té actualment uns 2.205
associats, dels quals 270 persones
tenen un lloc de treball.

