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Comarques

OBRA SOCIAL

CARRETERES

Impulsen un programa de prevenció de
la sida entre les prostitutes gironines

Foment comença
l’expropiació per
al desdoblament
d’Argelaguer a
Besalú de la N-260

És un dels quatre projectes que finança La Caixa de suport a persones marginades

R.G.V, Girona.
Oriol Puig, Girona

L’Obra Social de La Caixa va signar ahir un conveni de col·laboració amb quatre entitats gironines a les quals finançarà amb
61.800 euros per desenvolupar
diferents programes per millorar les condicions de vida de persones que viuen en risc o situació de marginació. Entre els projectes finançats n’hi ha un de
l’Associació Comunitària Anti
SIDA de Girona (ACAS), que
impulsa un programa de prevenció de la sida i altres malalties de transmissió sexual entre
els treballadors sexuals de la demarcació.
A banda de la promoció d’aquest projecte –anomenat Dominó– a través dels seus locals,
l’ACAS preveu impulsar el programa en diferents prostíbuls
(ja sigui en clubs o pisos) de la
demarcació, i també als diferents punts de la carretera N-II
on s’exerceix la prostitució. En
total, el projecte –que rep un ajut
de 6.800 euros per part de la Caixa– pretén arribar a unes 800
persones.
A banda, de l’ACAS, l’Obra
Social de l’entitat d’estalvis finança tres projectes més destinats a associacions que treballen per a persones en situació
de risc o de marginació.
En aquest sentit, han destinat
15.000 euros a l’Associació Educativa a la Infància i l’Adolescència en Risc Vall de la Vall
del Terri. El projecte finançat és
una aula que pretén frenar l’abandó i l’absentisme escolar i
que cada anys acull una trentena d’alumnes.

MARC MARTÍ

CONVENI. Responsables de La Caixa i de les quatre entitats gironines que reben suport de l’Obra Social, ahir a Girona.

Així mateix, Càritas Interparroquial de Girona ha rebut
10.000 euros per portar a terme
el projecte Fem dissabte, avi.
Aquest projecte té com a objectiu frenar l’increment de la pobresa i la marginalitat en el
col·lectiu de gent gran, especialment entre aquells que viuen
sols i pateixen una situació
econòmica i social desfavorida.
Aquest programa de Càritas beneficia més d’una vintena de persones cada any. Finalment, La
Caixa ha destinat 30.000 euros
per a la millora de les instal·lacions de la Congregació Nostra
Senyora de la Caritat del Bon
Pastor, que gestiona un centre
que s’encarrega de la guarda de
menors desemparats els pares
dels quals han perdut la tutela.

Caixa Sabadell dóna suport a
set iniciatives socials i culturals
Set projectes de persones o entitats del Gironès, la Garrotxa, la
Selva i el Baix Empordà rebran
32.450 euros dels 33ens Premis
Caixa Sabadell, que es van lliurar
dissabte. Dotats amb 600.000 euros, aquests guardons s’estructuren en tres àmbits: Estudis, Programes Culturals i Programes Socials. En l’àmbit social, les entitats
gironines premiades van ser l’Associació Montseny-Guilleries Pro
Ajut als Disminuïts (Arbúcies),
que va rebre un ajut de 5.950 euros; el Patronat de disminuïts
Joan Sellas Cardelús (Olot), al que
van destinar 4.000 euros: i MIFAS,

Minusvàlids Físics Associats (Girona), al qual van dotar amb 4.000
euros per una campanya de sensibilitat als joves sobre els accidents de trànsit i les problemàtiques dels discapacitats físics. En
l’àmbit cultural, la major subvenció va ser per a la Fundació Mar
(Begur), que va rebre 9.500 euros
per un programa de balanç i actuacions per a la conservació i millora ambiental del mar i el litoral
gironí. També van ser premiades
la Fundació privada d'estudis superiors d'Olot, l Associació Cultural Claustrofilia (Girona), i la Societat Coral El Progrés (Palamós).

El Ministeri de Foment ha
aprovat el projecte de construcció del desdoblament de
la carretera N-260 entre Argelaguer i Besalú, cosa que
ha provocat que s’inicïin els
tràmits per començar a expropiar els terrenys necessaris per portar a terme els treballs.
Tant els propietaris afectats com els ajuntaments de
Besalú, Sant Ferriol, Argelaguer i Sales de Llierca estan
sent progressivament avisats
dels tràmits d’expropiació i
de les obres que es faran als
seus terrenys. El Butlletí Oficia de l’Estat (BOE) acaba de
publicar l’anunci del Ministeri de Foment que dóna per
completada la primera fase
d’aquest procés i que implica
l’aprovació del projecte de
desdoblament d’aquest tram
de carretera.
Els tràmits d’expropiació
s’estan fent per urgència i,
per tant, els afectats que no
sàpiguen encara la vinculació
que tindran a les obres, no
tardaran en rebre la notificació individualitzada. A més,
entre l’11 i el 12 de desembre,
seran tots convocats als ajuntaments on corresponen els
terrenys afectats per tal que
assisteixin a l’aixecament de
les actes prèvies a l’ocupació
del sòl. A aquesta cita hauran
d’acudir els titulars dels terrenys afectats amb els documents acreditatius corresponents i el darrer rebut de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI).

POLÍTICA

Laia Cañigueral serà la portaveu
d’ERC a 2 comissions del Congrés
La gironina, de 25 anys, es farà càrrec també de l’habitatge jove
Rafa Garrido, Girona.

RAFA GARRIDO

PRESENTACIÓ. Joan Puig i Laia Cañigueral ahir a la seu d’ERC de Girona.

Xinès I: introducció a la llengua
i l'escriptura xineses

Tria entre més de 500 assignatures
de la UOC a www.uoc.edu/ateneu

teneu universitari
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La nova diputada gironina d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Laia Cañigueral,
ja té assignades competències
dins el grup parlamentari. Fa
ben poc que forma part de la
Cambra Baixa, però ja sap que
se’n farà càrrec dels temes relacionats amb l’habitatge jove i
serà la portaveu del partit en
dues de les comissions.
La renúncia del fins fa poc diputat al Congrés, Francesc Canet, ha fet que Laia Cañigueral
acabi sent diputada per Girona a
la Cambra Baixa. El també diputat, Joan Puig, va acompanyar-la
ahir en la seva primera compareixença pública i va aprofitar
per presentar-la i anunciar quines seran les seves funcions al
Congrés. La reestructuració del
grup d’Esquerra Republicana ha
estat provocada per la renúnica
de Canet i pel retorn de Joan
Puigcercós al Parlament de Catalunya.

Aprofitant aquest canvis, Cañigueral ha assumit algunes de
les competències que tenia assignades Canet, però també d’altres de noves. La gironina serà
la portaveu del grup d’ERC a
dues comissions. Així, serà la
veu d’Esquerra a la comissió d’Educació i Ciència i també a la de
Cooperació Internacional per al
Desenvolupament.
En la seva presentació a Girona feta ahir a la seu del partit, la
diputada va explicar que la política de beques i les esmenes a la
llei del sòl que s’està preparant
seran les seves prioritats immediates.
A més d’això, el grup parla-

Les beques i les
esmenes de la
Llei del sòl seran
la seva prioritat
més immediata
■

mentari, que en substitutció de
Puigcercós presidirà el valencià
Agustí Cerdà, li ha afegit fer-se’n
càrrec de tots els temes relacionats amb l’habitatge jove i de les
qüestions que tinguin a veure
amb joventut. Aquesta competència, però, la compartirà
amb una altra diputada que, per
la seva edat, és com la gironina
membre de les JERC.
I és que tot i ser ja diputada al
Congrés, Laia Cañigueral només
té 25 anys. És nascuda a Cassà
de la Selva, llicenciada en Sociologia, i té un postgrau en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible cursat a la
UAB. Actualment en fa un altre
en el Govern Local. És la responsable del Gabinet del Director en l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de
la Generalitat de Catalunya i va
ser nomenada secretària nacional de les Relacions Internacionals de les Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya.

