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FIGUERES

El nou centre social Sant
Vicenç de Paül estarà
enllestit en cinc mesos
L’espai M. Rosa Ymbert s’obrirà en 3 setmanes
Marc Estarriola, Figueres.

Les obres de construcció del
nou Centre Social Sant Vicenç
de Paül avancen a bon ritme i estaran finalitzades el proper mes
de juliol. Així ho va expressar
ahir el president de Càritas Figueres, Pere Cabrafiga, durant
la signatura d’un conveni entre
l’entitat i l’Ajuntament de Figueres per un impor t total de
20.000 euros. Precisament, Càritas desenvoluparà bona part
de les seves actuacions a l’interior del nou centre social una vegada enllestides les obres que
s’hi estan portant a terme. D’altra banda, en tres setmanes s’obrirà el centre social Maria Rosa
Ymbert.
Durant la signatura del conveni, l’alcalde de Figueres, Joan
Armangué, va manifestar el
compromís de l’Ajuntament
amb Càritas, no només a partir
de la col·laboració econòmica,
sinó també pel que fa a un objectiu comú com és fomentar la

OPINIÓ

cohesió social de la ciutat. El
president de Càritas, Pere Cabrafiga, va destacar que es tracta d’un conveni i no una subvenció, amb la qual cosa es tracta d’un agraïment per l’actuació
que duen a terme paral·lelament
des de les administracions locals. El tercer soci del Patronat
de la Fundació privada Sant Vicenç de Paül és des de fa vint
anys el mateix president de Càritas, Pere Cabrafiga. En primer
lloc hi ha el president i rector de
Sant Pere de Figueres, Josep
Taberner, i en segon lloc, la superiora de la comunitat de Sant
Vicenç de Paül, Isabel Gil. Tots
tres encapçalen aquesta Fundació que actualment ja compta
amb una història de 108 anys.
Concretament l’any 1897, el rector de Sant Pere de Figueres, Josep Callís, va constituir l’escola
Sant Vicenç per a nens en situació de marginació, i es va demanar la presència de les Filles
de la Caritat per tal que dirigis-

POLÍTICA MUNICIPAL

CONXI MOLONS

CONVENI. El president de Càritas Figueres, Pere Cabrafiga (al fons), amb l’alcalde de Figueres, Joan Armangué.

sin l’escola. Des dels seus orígens, la Fundació ha fet tasques
socials de gran rellevància a Figueres, com són el centre educatiu concer tat, amb especial
prioritat per a nens en situació
de marginació que, des de 2004,
i amb una modificació dels estatuts inicials de la Fundació, ha
inclòs marginacions no només
infantils, sinó també d’altres característiques.
Pel que fa al futur Centre Social Maria Rosa Ymbert segons
la presidenta de la Creu Roja de
Figueres, Roser Llevant, tindrà
una superfície total de 100 me-

tres quadrats, aproximadament,
i estarà destinat a activitats de
suport social, cursos d’informàtica i tallers de cuina entre d’altres. Les obres tindran un cost
total de 82.000 euros una vegada finalitzades i acolliran totes
aquelles persones en risc d’exclusió social i que no disposen
dels coneixements suficients
com per poder ser acceptats en
la majoria de llocs de treball.
D’altra banda, l’associació de
veïns del Barri de la Presó també podrà fer ús de les instal·lacions del nou centre social. Amb
tot, el president de l’associació,

DÍDAC Moreno

Precampanya paralel·la a les eleccions municipals
es de fa anys
Internet s’ha
convertit en
una mena de paradís de la llibertat
d’expressió, un nou
mitjà de comunicació al qual pot accedir qualsevol persona i que, a
més a més, té un públic potencial
gairebé infinit. Fins aquí tot positiu. La vessant negativa d’Internet surt a la llum quan aquesta llibertat d’expressió s’utilitza
per desacreditar o llançar informacions més que dubtoses.

D

TOT AQUEST «SOROLL» es conver-

Carles Corral, no es va mostrar
gens satisfet amb la cessió d’aquest eqeipament. «Nosaltres
vam reclamar a l’Ajuntament un
despatx on poder tenir els nostres
papers i guardar els diners de
l’associació. Aquí no tenim res
d’això, només una sala per reunir-nos», apuntava Corral, qui
espera que se’ls faciliti un nou
emplaçament.
La comarca tindrà també el
Centre Ocupacional i de Recursos Pere Llonch de Mifas a Vilafant i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà ha aprovat un
conveni de col·laboració.

teix en «porqueria» quan els seus
autors no s’indentifiquen i s’amaguen sota un pseudònim o,
simplement, sota la protecció
gairebé perfecta que els faciliten
les anomenades autopistes de la
informació.
En aquestes línies no he dit
res de nou però durant les darreres setmanes he percebut que
aquesta «porqueria informativa»
ha entrat a formar part de les
campanyes electorals. Gairebé
cada setmana es crea una nova
plana web o un portal que neix
amb l’únic objectiu de llançar
despropòsits envers els partits
polítics rivals. El més denuncia-
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ble però és que aquestes informacions, tot i que en molts casos
ja coneguem quin color polític
defensen, en gran part no apareguin firmades. Personalment ho
considera un acte de cobardia
que, a més a més, no em proporciona cap sensació de credibilitat.
No seré jo qui defensi cap tipus de censura ni qui posi traves
a la llibertat d’expressió però a
Internet, si no es tenen escrúpols, la línia que separa el dret a
la informació de les injúries o les
calúmnies és invisible. Com invisibles són les persones que s’hi
amaguen al darrere.

Crec que tots plegats ja som
prou intel·ligents per no caure en
aquest joc de mentides i mitges
veritats que, malauradament, estan a l’ordre del dia. Si més no,
durant les campanyes electorals
tradicionals, tot i que també ens
expliquen i ens venen el que volen, els veiem la cara a tots plegats i podem detectar de quin
peu calcen els nostres polítics.
Mentre esperem que comenci la campanya electoral oficial
(sí senyors, malgrat que no ho
sembli encara no s’ha iniciat) seria bo que, com a mínim, els partits polítics deixessin de banda
aquesta precampanya electoral

paral·lela que s’ha iniciat a Internet amb aquestes planes web
anònimes.
A l’altre costat de la balança
d’aquesta precampanya electoral paral·lela que, com a mínim,
es pot qualificar de «bruta» hi trobem els blocs per Internet que
també han aparegut com bolets
durant les darreres setmanes.
Sense anar més lluny a Figueres
ja hi ha tres futurs alcaldables
amb el seu bloc personal on deixen les seves reflexions i propostes sobre el dia a dia i el futur
de la ciutat. En aquest cas pots
compartir o no els ideals d’aquests polítics però, com a mínim, no s’amaguen darrere
pseudòmins i/o sigles. No són
més valents però sí més responsables.

