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Girona

ANIVERSARI DE MIFAS

INFRAESTRUCTURES

25 anys per davant de l’administració

CiU fa un mes
que espera que
el PSC contesti
unes preguntes
sobre l’auditori

Les autoritats destaquen que Minusvàlids Físics Associats (Mifas) no s’ha limitat a
reclamar millores sinó que s’ha autoorganitzat i s’ha avançat a les intencions polítiques
T.Carreras, Girona.

T.C.C., Girona

Unes 900 persones van assistir
ahir al migdia al pavelló municpal Girona-Fontajau per participar en els actes de celebració
del 25 anys de la fundació de Mifas (Minusvàlids Físics Associats). Entre els assistents al dinar, a més de socis i familiars,
hi havia una nodrida representació institucional: l’alcaldessa
de Girona, Anna Pagans; els
consellers de la Generalitat Joaquim Nadal i Marina Geli; el
president de la Diputació, Carles Pàramo; la delegada de la
Generalitat a Girona, Pia
Bosch; i el subdelegat del govern central a Girona, Francesc
Francisco-Busquets, van ser alguns dels convidats. També hi
havia representants de totes les
formacions polítiques de l’Ajuntament, diputats al Parlament català i espanyol i representants empresarials i d’entitats locals.
El president de Mifas, Pere
Tuber t, va explicar que la societat civil gironina els té en
compte i espera que l’aniversari ser veixi per establir uns lligams més estrets amb les administracions, per exemple per
estar al dia en temes com la dependència.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat i exalcalde de Girona, Joaquin Nadal, va destacar
l’accent gironí de Mifas i la capacitat que ha tingut des del seu
naixement, ara fa 25 anys, per
anticipar-se a les administracions. I va valorar que l’associació no s’hagi limitat a reclamar a les institucions sinó que
ha treballat per aconseguir millores i s’ha autoorganitzat creant diverses empreses, que actualment donen treball als seus
socis i els permeten autofinançar-se. Mifas, amb uns 2.500
socis, té un club esportiu, una
fundació i té tres empreses: Giropark, Tadifi i Giroasistist.
L’alcaldessa de Girona, Anna

Convergència i Unió va entrar
avui fa just un mes un seguit
de preguntes sobre la construcció de l’Auditori-Palau de
Congressos de Girona. Passats aquests 31 dies, l’equip
de govern no ha respost les
preguntes formulades i la federació nacionalista ho considera un menyspreu considerable. El regidor Joan Bagué
considera que «per respecte
al funcionament democràtic
s’haurien de contestar». Considera que amb un mes, en un
ajuntament amb 700 treballadors, n’hi hauria d’haver prou
per obtenir una resposta a les
seves preguntes. El regidor
nacionalista Joan Bagué va indicar que «es presentarà per
escrit perquè es concretin les
respostes i se solucionin els
dubtes». Bagué per exemple
demanava saber «qui era l’encarregat del seguiment de l’obra, quan es van detectar les
primeres desviacions i quines
mesures es van prendre en el
seu moment», que s’aclareixi
«quan es van detectar les desviacions que va fer el responsable del seguiment de les
obres», així com «qui validava
els increments que s’han produït a les obres de l’Auditori» i
que han provocat una desviació pressupostària de 660 milions de pessetes.

TAPI CARRERAS

MULTITUD. La resposta dels associats i familiars va fer que més de 900 persones assistissin al dinar a Fontajau.
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AUTORITATS. Pagans, Tubert, Nadal i Geli a la taula presidencial.

PANCARTES. Hi havia felicitacions per l’aniversari.

Empara al conseller de governació

TAPI CARRERAS

PARLAMENT. El president dirigint-se als socis.

Pagans, va assegurar que els 25
anys de treball de Minusvàlids
Físics Associats han estat «excel·lents» i va dir que tant de bo

TAPI CARRERAS

PLE A VESSAR. La pista es va omplir de desenes de taules.

l’Associació ja no hagués d’existir d’aquí a 50 anys, ja que
això significaria que s’hauria
arribat a la normalització i ja no

caldrien reivindicacions.
El dinar va estar amenitzat
per La Vella Dixieland i Hotel
Cochambre i va incloure ball.

ACTE POPULAR

PARTICIPACIÓ

SANT NARCÍS

Joan Bagué considera que
ja ha passat temps suficient
perquè l’Ajuntament pugui
respondre les seves preguntes i exigeix respostes d’immediat. Ha apuntat que, en
cas contrari, podria acabar demanat empara al conseller de
Governació, o por tar el cas
als jutjats.
L’Auditori, que s’hauria
d’haver acabat de construir el
2003, probablement no es posarà en funcionament fins a la
primavera del 2006.

Una caminada clou la
Setmana de la Mobilitat
Una caminada popular per diferents barris de Girona, que
s’ha d’iniciar a les nou del
matí des del vial est de la
plaça Catalunya, ser veix com
a acte de cloenda de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. L’itinerari acabarà al parc del Migdia, després de passar per la llera del
riu Onyar, Montilivi i Palau.
L’acte l’organitza la Federació
d’Associacions de Veïns de
Girona.

MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

Festa per la
recollida de la
brossa orgànica

Desenes de nens es van apropar
ahir a la tarda a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís per celebrar l’arribada de la recollida
de la brossa orgànica al barri.
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Tret de sortida a
les jornades sobre
la participança

El Centre Cívic de Sant Narcís
va acollir ahir la primera jornada sobre la participança i la
gestió de conflictes. L’acte va
tenir escàs èxit de públic.

■ El local Lapsus Cafè de Girona organitza aquesta nit una
festa a Colors, el nom que adquireix Platea els diumenges.
Hi haurà sessions de discjòqueis amb Dj Eloy Marquez,
de Marius i Dj Tony Cox,
asmb la presència de go-gos.

