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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Girona presumeix de Modest Prats, Feliu
Matamala, Dolors Condom i Ràdio Girona
 L’Ajuntament els lliura les seves màximes distincions per la seva tasca civil i cultural

Un informe veu
lluny la distància
de les antenes de
la futura escola
bressol del Güell

MARC MARTÍ

GIRONA | DdG

Els premiats: Jaume Serra (en nom de Ràdio Girona), Dolors Condom, Feliu Matamala i Modest Prats, amb l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans.

Un informe elaborat per l’àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Girona sosté que la
distància entre la ubicació escollida
per l’equip de govern per emplaçarhi la futura escola bressol del sector
Güell-Devesa i unes antenes de telecomunicacions és més que suficient.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Joan Pluma, va explicar ahir que la
distància entre la plaça Mela Mutermilch i les antenes ubicades al
cim d’uns edificis molt alts és de més
del doble del que marca com a espai mínim la Generalitat. El grup
municipal de CiU a Girona, va «exigir» fa uns dies que un estudi confirmés que es complien les distàncies. De fet, Ensenyament va aprovar la ubicació alertant que calia respectar les distàncies amb les antenes. Segons Medi Ambient hi ha un
radi de circumferència de  metres,
quan el mínim és de  metres.

mentar el poc interès que sovint
desperten les llengües clàssiques.
Dolors Condom és la primera dona
que, rep una distinció, a títol individual, de mans de l’Ajuntament de
Girona.
El filòleg i teòleg mossèn Modest
Prats Domingo també va rebre l’Athenea Persones. Prats va explicar la
seva arribada a la ciutat quan era
petit, el diferents esglaons de la seva
vida, i va ressaltar que el guardó significava «una prova d’amistat de la
Girona de les persones».
L’activista cultural Feliu Matamala i Teixidor va rebre la distinció
Ciutadania. En nom seu, la seva filla Rosa Maria, va repassar la multitud de campanyes del seu pare en

defensa de la llengua: «Era un activista permanent i solitari». De
fet, molts cops va actuar per voluntat pròpia, sense influències.
Feliu Matamala, a més, rep avui la
Creu de Sant Jordi que entrega la
Generalitat de Catalunya.
Finalment, Ràdio Girona va obtenir l’Athenea Institucions pels
seus  anys d'història. L’actual director, Jaume Serra, va voler recordar tots els treballadors que
han fet possible els tres quarts de segle de la primera emissora de les comarques gironines.
L’alcaldessa, Anna Pagans, va
tancar l’acte amb un discurs en
què va recordar que amb els quatre guardons atorgats ahir, la ciutat

ja ha distingit dinou persones i entitats des que es van crear els premis, l’any . Pagans va afirmar
que tots han «contribuït a enriquir i transformar la societat» i
que «els gironins i gironines ens
n’hem d’enorgullir de les diferents
aportacions» que han fet tots els
premiats.
Per ara no s’ha lliurat cap guardó Carlemany, destinat a distingir
els qui han treballat per la rehabilitació del Barri Vell.
L’acte va cloure amb una lectura
d’un fragment del Brevari de Ciutadania de Carles Rahola, on s’encoratja les persones a deixar records
de la seva vida, tot recordant que el
poble els podrà heretar.

DINAMITZACIÓ LABORAL

l’Escola Taller de Sant Narcís
per reforçar el Servei Municipal
d’Ocupació. Aquest servei, mitjançant diversos programes, forma persones joves desocupades
perquè puguin trobar feina més
fàcilment.
Són mesures òbviament interessants que s’haurien de completar amb un programa semblant al que l’Ajuntament d’Olot
ha posat en marxa. El programa
Clau que va presentar la setmana passada el regidor de l’Àrea
de Serveis de les Persones, Antoni Bach, està destinat a inserir
adolescents al treball. Es tracta
de possibilitar que els alumnes
de 2n cicle d’ESO, desmotivats
pels estudis, puguin accedir al
món laboral. Es tracta d’alternar
estudis amb estades a empreses
de la comarca. L’actitud pel treball els puntua com a qualificació. L’objectiu és que els alumnes es puguin treure el Graduat
Escolar. A més a més, quan acaben l’escolarització obligatòria,
ja tenen experiència laboral,
que és molt ben valorada en
l’àmbit empresarial.

El DIE signa 13 convenis amb
entitats perquè els alumnes
dels tallers hi facin pràctiques

GIRONA | TAPI CARRERAS

Girona presumeix des d’ahir de
Feliu Matamala, Modest Prats, Dolors Condom i Ràdio Girona. En un
emotiu acte al saló de descans del
Teatre Municipal, l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, en nom de l’Ajuntament, va entregar les seves
màximes distincions a aquestes
tres personalitats i a l’emissora per
la seva tasca en favor de la ciutat i
la seva difusió de la cultura.
La catedràtica de llatí Dolors
Condom Gratacòs va rebre la distinció Athenea Persones. Condom
va mostrar la seva gratitud per
aquesta distinció «des de l’emoció
i la cordialitat». En un breu discurs,
va recordar l’entitat Athenea i va la-

EL NAS DE
LA BRUIXA
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a darrera dada del
Ministeri de Treball
parla de 3.600.000
desocupats. El Banc
d’Espanya apunta en les seves
previsions a un sostre pròxim
als 4.500.000. Per entendre’ns:
una de cada cinc persones en
edat i condicions per treballar
no ho podrà fer perquè no trobarà feina.
La feina de buscar feina s’endevina àrdua. Ara per ara, 7 de
cada 10 persones que en troben
ho fan a través de les xarxes d’a-

mics i coneguts. Internet també
dóna feina. Els anuncis a la
premsa, les empreses de treball
temporal i el serveis públics
completen els canals d’accés al
treball. Fa un any, el Ministeri
de Treball va finançar a les comunitats autònomes la contractació de 1.415 orientadors
laborals. És evident que els resultats no són els esperats.
La tinenta d’alcalde de Desenvolupament Local i Promoció
de la Ciutat, Cristina Alsina, ha
presentat fa unes poques setmanes la figura de la dinamitzadora laboral (una a Can Ninetes; l’altra, a l’Estació EspaiJove) «per ajudar els joves que
busquen feina, que no en troben perquè no tenen prou formació o perquè no disposen de
les eines necessàries». Al mateix
temps ha anunciat l’inici de la
construcció –aquesta mateixa
setmana– d’un edifici de 374
metres quadrats al costat de

Diari de Girona, 2009-04-21, p. 4.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

GIRONA | DdG

Treball i Formació/DIE de l'Ajuntament de Girona ha signat tretze convenis de col·laboració amb entitats per tal que aquestes acullin els
alumnes dels tallers d’ocupació per
a la realització de pràctiques laborals.
Els tallers d’ocupació, promoguts
pel Servei d’Ocupació de Catalunya,
són programes en què els alumnestreballadors realitzen obres de servei públic o serveis d’interès social,
la qual cosa el possibilita l’aprenentatge pràctic de cada especialitat en el context laboral. Al gener es
van iniciar el tallers d’ocupació en les
especialitats d’auxiliars d’ajuda a
domicili, ram de paleta i mediació
intercultural. Els convenis han estat
signats amb ICASS i el Departament d’Acció Social i Ciutadania
perquè els alumnes que cursen l’especialitat d’ajuda a domicili facin les

FESTES DE PRIMAVERA

Jornada de botiga
al carrer a la Rambles
GIRONA | DdG

Els establiments de les Rambles de Girona continuen amb les
festes de primavera i per avui s’ha
organitzat una jornada de la botiga al carrer. Al llarg de tot el dia, hi
haurà parades als carrers
Argenteria, rambla de la Llibertat,
rambla Verdaguer, pujada Pont
de Pedra, plaça del Vi i carrer
Abeuradors. L’acte està impulsat
per l’Agrupació de Comerç de Girona.

pràctiques als centres residencials
Girona-Palau i Puig d’en Roca. En
aquesta especialitat també es realitzen pràctiques a través de MIFAS,
Consorci de Sant Gregori Joan Riu i
Assisgran.
Per altra banda, el Taller d’Ocupació de construcció, dedica el seu
projecte a la reparació i restauració
del teulat de Treball i Formació/DIE
i a crear les noves dependències del
Club de la feina. Pel que fa Mediació Intercultural s’han firmat convenis de pràctiques amb el Departament de Justícia, IAS (Santa Caterina), ICSS (hospital Josep Trueta),
Consorci de Benestar Social, Càritas,
Accem, Ser.Gi i Eina.
La tinenta d’alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat, Cristina Alsina, valora molt
positivament les col·laboracions i
afirma que es busquen nous acords.

