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GIRONA, TEMPS DE FLORS

Les entitats socials
aprofiten la mostra
per fer-se visibles
Les treballadores de la cuina de La Fageda amb responsables
de la cooperativa, de l’entitat bancària i autoritats ■ J.C.

La Fageda de Santa
Pau amplia el servei
d’àpats i la plantilla
Jordi Casas
SANTA PAU

La cooperativa La Fageda
de Santa Pau va inaugurar
ahir l’ampliació del servei
de cuina i menjador, amb
una inversió de 200.000
euros, 90.000 dels quals
sufragats per Caja de Madrid. L’ampliació ha generat tres nous llocs de treball per a persones amb
discapacitat psíquica, que

són les persones a les quals
la cooperativa destina la
seva acció formativa i assistencial. Els treballs han
consistit en el trasllat del
menjador i la cuina als baixos de l’edifici Els Casals.
Així, s’ha facilitat l’accés a
les persones amb mobilitat reduïda i s’ha adequat
la cuina a la normativa vigent. Els nous espais permetran fer activitats complementàries. ■

a Mifas és el cinquè any que és present en la mostra i la

Fundació Astrid 21 també repeteix
Núria Astorch
GIRONA

Diverses entitats que treballen en el camp social
aprofiten l’exposició de
flors per donar-se a conèixer elles i la tasca que duen
a terme. És una bona ocasió per implicar les persones que atenen en un iniciativa amb una important projecció social.
Aquest és el cas, per exemple, de l’associació de discapacitats físics Mifas,
que participa en la mostra
per cinquè any consecutiu. Usuaris, monitors i
educadors del centre ocupacional de Riudellots de

Aspecte del muntatge fet pels centres oberts, que atenen
joves en situació de risc social ■ DANI VILÀ

la Selva han treballat per
ser-hi presents amb un
projecte floral anomenat
Mar de flors, un projecte
que simula el mar. L’exposició està situada als jardins del Doctor Figueres.
La Fundació Astrid 21,
per a nens amb síndrome
de Down, hi torna a ser
present amb un muntatge
a l’entrada nova del Teatre
Municipal.
Altres de les entitats
amb un lloc propi en la
mostra són la Llar Oxalis,
que atén persones que han
tingut una paràlisi cerebral, i la Fundació Infància
i Família, que busca famílies acollidores per a infants tutelats.
Els centres oberts de
Girona han construït la
Ciutat dels infants, una
iniciativa que convida a reflexionar sobre els drets i
deures dels infants. L’Escola Viver Castell de Sant
Foix de Barcelona, el centre infantil i juvenil de la
parròquia de Santa Eugènia de Ter, Suara Cooperatives, l’Associació d’Iniciatives Socials i la casa d’oficis Les Gavarres també
s’han fet un lloc en l’exposició. ■
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LLANÇÀ

Tornen les jornades
del peix de palangre
M. Vicente
LLANÇÀ

Llançà organitza aquest
any la vuitena edició de les
jornades del peix de palangre, que l’any passat van
aconseguir superar el miler de menús servits.
Aquestes ja consolidades
jornades gastronòmiques

se celebraran del 27 de
maig al 26 de juny.
Aquest any es repetiran
els tastets del peix de palangre. Es concentraran
en el dissabte 25 de juny, a
la Vila, coincidint amb el
Corpus i el pont de Sant
Joan. Els nou restaurants
participants en les jornades oferiran aperitius. ■

FLORS I VIOLES

David Marca
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La selecció dels patis

T

ot va començar l’any 1983 quan
els Amics de la Girona Antiga
van fer coincidir els dies de l’exposició de flors amb la visita als patis
de les cases pairals de la zona. La selecció va ser excel·lent i un atractiu
més. El 1984 no hi varen participar i el
1985 van ser una vintena de patis.
Des de llavors, ha anat creixent la xifra fins als 82 d’enguany. La feina feta
any rere any ha sortit a lluir pel que fa
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a la xifra; ara bé, en augmentar
aquesta, ha minvat la qualitat en incloure molts llocs que no són ni casa
pairal, ni pati, ni res. Botigues, entrades, racons indefinits i llocs rars, barrejats sovint amb publicitat comercial, sorprenen i frustren els visitants
que, d’acord amb el programa i la difusió que els mitjans han prodigat, no
responen en absolut a l’anunciat de
“patis de cases pairals”. Si és per es-

pecial voluntat del propietari o usuari
del lloc, no es pot negar-li el dret de
col·laborar, però no s’hauria d’incloure en el plànol i la llista de patis. L’any
passat vaig citar una institució, que
formava part dels emplaçaments llistats, on no hi havia res en absolut –i
s’havien de pujar escales–. Girona,
Temps de Flors encara té possibilitats de créixer, però en té moltes més
de seleccionar i guanyar qualitat.

