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Creix un 11% el nombre d’immigrants a
les comarques gironines durant el 2004
Els estrangers representen un 15% de la població a la demarcació i superen els 102.000
DANI VILÀ / Girona

J El percentatge d’immigrants a les
comarques gironines va augmentar
un 11,2% el 2004, i per primer cop
se supera la xifra dels 100.000 imEn només un any, els padrons dels municipis gironins van inscriure prop
de 10.000 immigrants a les
llistes, fet que suposa un
creixement d’un 11,2%,
lleugerament per sobre de
l’increment d’estrangers a
Catalunya, que s’ha situat
en un 11%. Segons dades
de la Secretaria de la Immigració, els increments
més importants de població estrangera es produeixen en els municipis
petits, ja que els grans tenen una presència d’immigrants consolidada.
102.000 immigrants
L’arribada constant d’immigrants durant els últims
anys a les comarques gironines ha fet que en l’actualitat s’hagin comptabilitzat un total de 101.950
estrangers, amb xifres dels

migrants, segons dades de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat. En el global de la demarcació, els immigrants suposen un 15%
del total d’habitants, que representa

més de 671.000. L’Alt Empordà és
la comarca amb l’índex d’immigrants
més alt (gairebé un 20%), mentre
que el Ripollès, amb un 5,12%, és
la que té el percentatge més baix.
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El Baix Empordà és la segona, amb un 16,92%, seguida de la Selva, amb un
14,83%, i el Gironès, amb
un 14,40% de població

immigrada.
La Cerdanya se situa en
un 12,9%, índex similar
al del Pla de l’Estany, on
els estrangers representen un 12,36% del total
de població. A la Garrotxa el percentatge
d’immigrants se situa en
un 10,78%.
El Ripollès, un cas a part
La comarca del Ripollès
presenta una situació absolutament diferent de la
de la resta de la demarcació i de Catalunya, ja
que amb un 5,12% de població immigrant se situa
tres vegades per sota de
la mitjana gironina, d’un
15,18%. Dels més de
26.000 habitants de la comarca, només 1.365 són
persones estrangeres que
s’han instal·lat en algun
municipi ripollès.

El GEiEG firma un conveni
amb Mifas i fa un pla
d’accessibilitat per a les
seves instal·lacions
DANI VILÀ / Girona

J L’entitat

esportiva del
GEiEG elaborarà un pla
d’accessibilitat per a les
seves instal·lacions, amb
la voluntat de facilitar la
pràctica de l’esport de les
persones discapacitades.
Així ho disposa el conveni
de col·laboració que ahir
van signar el GEiEG i l’associació de discapacitats
Mifas. El president del
GEiEG, Joan Escuder, va
mostrar el compromís
perquè les diverses instal·lacions que té l’entitat
esportiva a la ciutat de Girona, inclòs l’edifici Fòrum, «es puguin anar
adaptant de mica en mica
fins a aconseguir que no hi
hagi cap barrera arquitectònica».
El president de Mifas,
Pere Tubert, va explicar
que diversos tècnics faran
un estudi «per adequar totes les instal·lacions i garantir l’accessibilitat dels
discapacitats».
Tubert també va desta-

car la importància que té
per als seus associats aconseguir majors facilitats per
accedir a la pràctica esportiva. El president de Mifas
no va descartar que amb
aquest conveni algun dels
equips de bàsquet amb cadires de rodes que té l’entitat pugui jugar els seus
partits a la capital gironina.
El conveni entre les
dues entitats gironines
formalitza una col·laboració que ja feia temps que
existia. L’acord també
preveu que el GEiEG pugui incorporar dins de la
seva plantilla de treballadors persones amb algun
tipus de discapacitat. Les
dues entitats ja col·laboren en la gestió d’un aparcament a la ciutat de Girona i en la distribució de
la publicació que el
GEiEG fa arribar als seus
associats. El conveni té
una durada fins al 2006 i
estableix un mínim de tres
reunions a l’any.
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La sardana Girona m’enamora va ser una de les peces que les corals van cantar ahir. / M. LLADÓ.

DANI VILÀ / Girona

J Uns

2.500 alumnes de
secundària de tot Catalunya van participar ahir a
Girona en l’onzena trobada de corals d’educació secundària. Després de diversos concerts individuals
en diversos espais de la
capital gironina, la seixantena de corals participants
van prendre part en l’actuació conjunta que va te-

nir lloc al pavelló esportiu
de Fontajau.
L’actuació conjunta de
totes les corals va servir
perquè els estudiants entonessin tots a l’una la Barcarola,Oh happy day, Girona m’enamora, Boig per
tu, El cant de la trobada
i L’hora dels adéus, amb
què es va tancar la trobada.
En el concert de cloenda hi van ser presents l’al-

caldessa de Girona, Anna
Pagans; el director general d’Ordenació i Innovació Educativa, Blai Gassol, i el director d’Educació a Girona, Joaquim
Bosch, entre altres personalitats. Un dinar de germanor va posar fi a la trobada de les seixanta corals, de les sis-centes que
es calcula que hi ha a tot
Catalunya.
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Uns 2.500 alumnes de secundària
participen en la trobada de corals a Girona

Croquetes del gurmet amb fondue de ceba
***
Gaspatxo de cireres i tonyina escabetxada
***
Ous de sèpia, botifarró d’arròs i allioli de patata
***
Arròs negre amb alls tendres i calamarsons
***
Arròs caldós de conill i bolets
***
Pastís calent de xocolata
Raimat Chardonnay
Viña Pomal Magnum
Jaume de Codorniu
Preu per persona: 60 euros + IVA
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