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Un guineà denuncia que un pub de
Girona no el deixa entrar perquè és negre
J Girona . Un guineà de 37 anys ha denunciat que
el pub musical Món Apart de Girona li ha negat
l’entrada en diverses ocasions, prohibició que Àlex
Baldés atribueix al fet de ser negre. Segons explica,
divendres es va dirigir a aquest bar a quarts de
quatre de la matinada i el porter li va impedir
entrar perquè no duia invitacions ni era client
habitual. El ciutadà originari de Guinea, establert
a Catalunya des de fa 12 anys, assegura que, després
que se li impedís entrar, altra gent va accedir
al local sense invitació. Baldés es queixa: «Si fos
blanc no hauria tingut cap problema per entrar».
Davant la negativa del porter, el ciutadà va demanar
el full de reclamacions, petició que el porter també
li va negar, segons Baldés. El denunciat assegura
que li va passar un cas similar en aquest mateix
local fa un parell de mesos. Baldés té la intenció
d’anar a denunciar el cas a l’oficina del consumidor
de la Generalitat. Aquest cas arriba setmanes després que dues parelles també denunciessin dos
locals gironins més per actituds racistes i també
per impedir l’entrada a dos joves àrabs. / D.V.
La pluja va obligar a suspendre la patinada popular i els actes es van desenvolupar al pavelló del GEiEG. / EUDALD PICAS.

La pluja obliga a suspendre la patinada
popular per lluitar contra el càncer infantil
DANI VILÀ / Girona

J La

GEiEG. L’activitat s’emmarca en el programa de
la Festa Torneig Joan Petit
que se celebra aquesta setmana a Girona i que té per
objectiu lluitar contra el
càncer infantil i sensibilit-

zar la població.
El canvi de plans va obligar els jugadors d’hoquei i
els patinadors a concentrar-se a les instal·lacions
del GEiEG. Allà, els participants van gaudir d’una

xocolatada popular amb
productes cedits per la fleca Currius de Salt. L’acte
principal serà dissabte que
ve a Fontajau amb un torneig en què participaran
500 nens de 3 a 6 anys.

J Girona . La Fundació Caixa de Sabadell ha subvencionat amb gairebé 90.000 euros quatre projectes gironins que tenien per objectiu millorar
l’atenció o la inserció dels discapacitats o estimular
la pràctica esportiva entre aquests col·lectius. L’ajuda més quantiosa l’ha destinat a la Fundació
Astrid, amb 80.000 euros que serveixen per tirar
endavant la segona fase del centre de recursos.
Mifas, el Patronat Joan Sellas Cardelús i la Fundació Privada Map són les altres entitats que han
rebut ajudes de la Fundació Caixa Sabadell durant
el 2003. / D.V.
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pluja que va caure
ahir a la ciutat de Girona
va obligar a suspendre la
patinada popular que havien organitzat els clubs
d’hoquei del Salt i del

Caixa Sabadell ha donat 90.000 euros
a projectes gironins durant el 2003
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