mifas@mifas.cat - 10/02/2016 09:00 - 83.56.14.153
Diari de Girona ■

14 DIMECRES, 10 DE FEBRER DE 2016

Comarques

Mifas formarà
voluntaris per
donar suport a
persones amb
discapacitat

Més de 60 farmàcies s’adhereixen
a la recollida solidària de fàrmacs

GIRONA | DdG

GIRONA | ALBA CARMONA

L’associació Mifas formarà voluntariat per donar suport a persones amb discapacitat física, en
un curs presencial, gratuït i amb
places limitades adreçat a estudiants, professionals de l’àmbit
social i, també, a tothom que hi estigui interessat –ja que no es requereixen coneixements previs.
L’activitat es durà a terme al març,
a la seu de Mifas.
La discapacitat física, els orígens
del Grup Mifas, els serveis que
ofereix l’entitat i les habilitats i les
actituds que ha de mantenir la persona voluntària seran els continguts del curs formatiu, que es realitzarà en quatre sessions de matí.

Una seixantena de farmàcies
gironines participaran dissabte 20
de febrer en la novena Recollida de
Medicaments que organitza l'ONG
Banc Farmacèutic. En total, 66
oﬁcines de farmàcia d'arreu de
les comarques gironines -vuit més
que l’any passat- seran punt de recollida d'aquesta jornada solidària
que recapta fàrmacs nous que no
requereixen prescripció per a després cedir-los a entitats assistencials.
Durant aquesta jornada solidària, que tindrà lloc de 10 a 14 a
les farmàcies que s'hi inscriuen de
manera voluntària -n'hi ha una
vintena de Girona, però també de
Banyoles, Blanes, l'Escala, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Salt o Roses, per exemple-, només es recullen els medicaments sense recepta que les entitats han sol·licitat prèviament, ja que d'aquesta
manera, indiquen des de l'ONG, es
focalitzen els esforços per cobrir
necessitats concretes i reals. En el
cas de la demarcació, onze entitats
assistencials han sol·licitat prop de
3.500 medicaments per atendre les
persones sense recursos a qui donen serveis, segons informa l’roganització.
La jornada, que porta per lema
«Dóna un medicament a qui ho
necessita», es realitzarà de mane-

 L’ONG Banc Farmacèutic vol recollir a Girona 3.500 medicaments per a onze entitats socials
NEREA GUISASOLA (ACN)

BANYOLES

Biblioteca al Casal
Independentista
BANYOLES | DdG

El Casal Popular Independentista del Pla de l’Estany reinaugurarà la Biblioteca Popular Miquel
Boixó aquest divendres a dos
quarts de 8 del vespre, al seu local
a Banyoles. L’acte comptarà amb la
participació de l’historiador Jordi
Galofré, que parlarà de la ﬁgura de
Miquel Boixó, i de Dani Bautista,
que presentarà la Biblioteca Social
Leonela Relys de Blanes.
SALUT

Xerrada i debat
dedicats a l’ictus
GIRONA | DdG

L’Associació d’Afectats d’Ictus
de Girona ha organitzat per a
aquesta tarda una xerrada-debat
centrada en l’ictus a Girona. Se celebrarà a partir de les 7 de la tarda
a l’auditori petit de la Biblioteca
Carles Rahola de Girona i comptarà amb la presència del coordinador de la Unitat d’Ictus de l’hospital Josep Trueta de Girona, el
doctor Joaquín Serena.
DIVULGACIÓ

Conferència sobre la
hipertensió arterial
GIRONA | DdG

Gicor, l’Associació Gironina de
Prevenció i Ajuda a les Malalties
del Cor, ha organitzat per a demà
dijous una conferència tertúlia
sobre la hipertensió arterial. Anirà a càrrec de la cap del Servei
d’Urgències de la Clínica Girona,
Eva Palau, i portarà per títol «La hipertensió arterial, un repte personal». Serà a les 7 de la tarda a la sala
d’actes de l’Hotel d’Entitats de Girona, al carrer de la Rutlla, 20.

La recollida de fàrmacs de l’any passat en una farmàcia de Girona, en una imatge d’arxiu.

ra simultània en establiments de
Barcelona, Madrid, Granada, Girona, Màlaga, Saragossa, Osca,
Castelló, València, Sevilla, Tarragona i Lleida, amb l'objectiu d'aconseguir recollir els més de 50.000
fàrmacs que han sol·licitat 123
entitats assistencials com la Creu
Roja o Càritas.
Els llistats de medicaments de-

manats per les associacions es repartiran entre les 700 farmàcies adherides a la causa, seguint un criteri de proximitat.
Durant la jornada, els voluntaris del Banc Farmacèutic convidaran els ciutadans que entrin a
l’establiment a participar comprant algun medicament del llistat. Fan falta uns 1.400 voluntaris

Les entitats ambientals busquen
donacions per als seus projectes
TERCER SECTOR

 Una onzena d’iniciatives

d’ONG a les comarques de
Girona s’adhereixen a una
campanya d’àmbit català
GIRONA | P.T.V.

La captació de donacions i de voluntaris és el nou objectiu compartit de les ONG ambientals, que
ahir van posar en marxa una campanya col·lectiva que inclou una
desena de projectes gironins i.
El Tercer Sector Ambiental de
Catalunya ha posat en marxa una
campanya de donacions –es diu
«Jo sóc donant ambiental», amb
web pròpia i hàstag a Twitter– per
a una cinquantena de projectes
impulsats per 47 entitats catalanes.
L’Associació de Naturalistes de
Girona (ANG) promou els projectes «La manduca no caduca»,
que sensibilitza contra el malbaratament alimentari; «Natus! Defensem el teu paisatge», que realitza tasques de vigilància i de-

La presentació de la campanya de donacions, ahir a Barcelona.

LA XIFRA

2.590 DONANTS
a entitats ambientals el 2014
La Taula del Tercer Sector va informar que, tot i la crisi, el nombre de
donants ha crescut en 4 anys, i ha
passat de 1.764 a 2.590.

fensa del territori; i el seu Concurs
de fotograﬁa naturalista.
També a Girona, l’associació
mediambiental Xatrac proposa
col·laborar amb La Casa del Mar,
un centre d’interpretació ambiental a la Costa Brava situat a la
platja de Fenals, a Lloret de Mar.
Per la seva banda, Nereo treballa
en la conservació de l’entorn natural al Baix Empordà. L’associació

arreu de l’Estat. A més, els farmacèutics hi participen aportant donatius. Durant la setmana posterior a la Recollida de Medicaments les entitats socials passaran
a buscar els fàrmacs recaptats.
L’any passat, les 550 farmàcies
que es van sumar a la iniciativa solidària van recol·lectar prop de
25.000 medicaments.
d’ecoserveis Fuel Poverty Group
busca donants per a un projecte
per prevenir la pobresa energètica i que, segons el web de la campanya, es desenvolupa a diferents
comarques gironines.
El llistat gironí també inclou el
Projecte Boscos de Muntanya, que
es duu a terme a la Cerdanya, la
Garrotxa i el Ripollès. A més, l’Escola de Natura de l’Estany de Banyoles elabora guies de butxaca
amb les quals difon el patrimoni
natural de la zona a través del
projecte Guia de Natura, que també està obert a donants. També al
Ripollès, l’Associació de defensa i
estudi de la fauna i ﬂora autòctona desenvolupa un projecte de
Conservació del cranc autòcton a
la conca del riu Llobregat.
El ventall de projectes adherits
a la campanya «Jo sóc donant ambiental» es completa, a la Selva,
amb la Fundació Emys, que promou la conservació de la tortuga
d’estany a Catalunya; i amb l’ONG
S’Agulla Educació Mediambiental,
que realitza el projecte «Els jardins
submergits de la Selva».
Al web www.donantambiental.cat hi ha la informació de cada
projecte i s’explica com es pot fer
una donació o col·laborar amb
l’ONG.

