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SERVEIS SOCIALS

Una mostra impulsa la igualtat
laboral dels discapacitats
L’exposició, al parc Central, es podrà visitar fins al 3 d’abril
DdeG, Girona.

PERSONAL

CONVOCATORIA PER A CONTRACTACIÓ
TEMPORAL DE PERSONAL D’OFICIS A L’AJUNTAMENT (PALETERIA, SERRALLERIA,
FUSTERIA, AIGUA I ELECTRICITAT, VIGILÀNCIA, ETC.)
Presentació de sol·licituds fins al 15 de març
BASES CONVOCATORIA PLACES OFERTA
PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2005
Presentació de sol·licituds 20 dies naturals des de la
publicació al DOGC
SESSIÓ PLENÀRIA
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
– CONSELL MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ DE GIRONA
Dimarts 15 de març, a les 7 de la tarda
a l’Escola Bressol Baldufa

CEM

PROGRAMA
DE VACANCES
2005

CONVOCATÒRIA D’AVANTPROJECTES PER
INCLOURE ACTIVITATS D’ESTIU AL PROGRAMA DE VACANCES 2005
Presentació de sol·licituds fins al 19 de març de 2005.

SERVEIS
SOCIALS

CONVOCATÒRIA BECA «8 DE MARÇ»
Presentació de projectes fins el 7 de maig de 2005

BIBLIOTEQUES

JUST M.CASERO
EXPLICA’M UN CONTE
amb GLÒRIA MATAS
Dimarts 15 de març, a 2/4 de 6 de la tarda

El parc Central de Girona acull
l’exposició Gent amb Capacitats del programa Equipara!
que impulsa Mútua Intercomarcal fins al 3 d’abril. La delegada de la Generalitat a Girona.La missió d’aquest programa és ajudar a optimitzar les
plantilles empresarials, fomentant la inclusió i equiparació dels
col·lectius de persones amb discapacitats físiques psíquiques o
sensorials al món laboral i social,
així com un servei d’assessorament legal. Pia Bosch va remarcar que és difícil no estar
d’acord amb la missió d’aquest
programa. La tinent d’alcalde
de Cooridnació Territorial, Isabel Salamaña, va assegurar que
queda molt camí per arribar a
l’equiparació i va agrair aquesta aportació
Durant el transcurs de l’acte
inaugural va inter venir Ale-

TAPI CARRERAS

INAUGURACIÓ. Pia Bosch i Isabel Salamaña van visitar l’exposició.

xandre Blasi, el vicepresident
de Mútua Intercomarcal, Francesc Aragall, de la Design for
all Foundation, Núria Sanz, de

ENSENYAMENT

Alumnes de l’escola
la Farga visiten
l’Ajuntament
de Salt
DdeG, Salt.

Un grup d’alumnes de primària de l’escola La Farga van visitat ahir l’Ajuntament de Salt.
Els nens van ser rebuts pel regidor de joventut Robert Fàbregas i l’alcalde Jaume Torramadé, que va explicar què
és un Ajuntament i el funcionament de la democràcia.

DdeG

COL·LOQUI. L’alcalde va explicar als nens el funcionament de la democràcia.

SALVADOR ALLENDE
CLUB DE LECTURA.
«PA NEGRE» AMB EMILI TEIXIDOR
Dimecres 16 de març, a les 9 de la nit
CONTECOLÒGICS SOBRE L'AIGUA
Dimecres 16 de març, a les 6 de la tarda

CENTRES CÍVICS

SANTA EUGÈNIA
PALESTRA AMB NIT DE CONCERT
Dissabte 12 de març, a les 11 de la nit
ESCRIURE COM A DONA
A CÀRREC DE NÚRIA ESPONELLÀ
Dimarts 15 de març, a les 8 del vespre

SANT NARCÍS
PALESTRA AMB CULTURA DE CARRER
Diumenge 13 de març, a les 7 de la tarda

ONYAR
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
INSTITUCIONS DE LA PARTICIPANÇA
I DE LA GESTIÓ DE CONFLICTES
Dilluns 14 de març, a les 7 de la tarda

INFORMACIÓ CIUTADANA
✆ 972 41 90 10
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Fundosa Social Consulting, Josep Gorchs, d’Applus+, representants de les entitats col·lapatrocinadores del programa.

MEDI AMBIENT

BARRETADES

Quim Curbet

Les altres mosques
ón insectes
comuns,
amb sis potes i ales transparents. A Girona
les hem adoptat
com a mascotes
iconogràfiques.
Encara que, en realitat, ningú
deixa de comprar insecticida
per deslliurar-se de la seva
incòmoda presència, en els
ambients freds dels nostres
habitacles ciutadans, que
cada vegada s’assemblen més
als escenaris fotogènics, impol·luts, dels suplements dominicals. Però com tot en
aquest món, les mosques també tenen drets i obligacions
entre les baldes que configuren la cadena, fràgil i franciscana, de l’equilibri ecològic.

S

TAMBÉ HI HA un altre tipus de
mosques, aquestes sí completament icòniques, plenament
parasitàries, totalment inútils
i visualment molestes de cap
a peus. Em refereixo, naturalment, als logotips, que en l’argot dels dissenyadors gràfics
s’anomenen mosques. És una

plaga que omple sense pietat
tota mena de cartells, díptics,
tríptics, catàlegs i cobertes de
llibres. Amb el supor t de...
Amb la col·laboració de... Organitzen... Editen... No hauria
estat possible sense l’ajut de...
Institucions, entitats, fundacions, bancs, caixes i empreses, tots volen rendibilitzar la
seva inversió i per tant la seva
mosca és imprescindible. I
darrere de cada mosca sempre hi ha un dissenyador exigent, un cap de protocol primmirat o un assessor d’imatge
diplomat. Tots cobren per mesurar amb exactitud les mides
de la seva mosca en relació
amb les altres i la situació d’aquesta en funció de l’impor t
de la seva ajuda. Tota una nova
cadena ecològica. Aquestes
mosques de disseny proliferen cada dia més i encara ningú ha pogut desenvolupar un
insecticida adaptat a les seves
característiques. El problema
bàsic rau a dissenyar una etiqueta de l’insecticida prou àmplia, com per a donar cabuda
a tots els logotips dels col·laboradors.

Xerrada sobre el
canvi climàtic
El local de l’Ateneu Naturalista acull aquest vespre
(20.00h) una xerrada sobre el
canvi climàtic, a càrrec de Josep Pascual. L’acte tractarà
sobre les dades que s’han extret a l’estació meteorològica
de l’Estartit, que funciona des
de fa 30 anys. En aquest període, a més de les dades meteorològiques referents a
l´aire, a la pluviometria, pressió i vent, també s´han fet obser vacions sobre el mar.

RIFA

Mifas rep la panera
de Sant Tomàs
L’Associació Gremial deMarxants i Firaires de Girona i
Província ha emès un comunicat en què informa que la
panera exposada el dia de la
Fira-Mercat de Sant Tomàs
del 23 de desembre de l’any
passat, situada a la plaça del
Lleó de Girona, s’ha entregat
a Mifas. Es rifava aquell mateix dia amb el número dels
cecs de l’ONCE i ningú l’havia reclamat.

