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Comarques

Girona Acull acampa contra
el desallotjament d’Idomeni
 Protestarà, davant la

MARC MARTÍ

subdelegació del Govern, pel
trasllat «de les persones a
camps militaritzats»
GIRONA | P.T.V.

La Plataforma Girona Acull
acamparà davant la seu de la subdelegació del Govern per protestar contra el desallotjament del
camp de refugiats d’Idomeni, a
Grècia, «i el trasllat de les persones
a camps d’internament militaritzats». L’acció començarà aquesta
tarda –les tendes s’aixecaran a
partir de les 6– i els seus promotors
tenen previst mantenir l’acampada ﬁns diumenge al matí, tres dies
en els quals duran a terme altres
mobilitzacions.
Cada dilluns a la tarda, la Pla-

La manifestació de la Plataforma
Girona Acull el 7 de maig a Girona.

taforma Girona Acull organitza
casserolades contra la política europea en la gestió de l’arribada de
persones refugiades, que fugen
de la guerra als seus països. El 9 de
maig, dia que es commemorava el
Dia d’Europa, integrants del
col·lectiu van fer notar el seu rebuig
en l’acte institucional celebrat a l’Ajuntament de Girona. I dos dies
abans, el dissabte 7, van organitzar
una manifestació pel centre de la
ciutat amb el lema «Els drets humans no tenen fronteres». Ara, i
des d’avui, Girona Acull munta
una acampada reivindicativa per
denunciar el trasllat dels refugiats
del camp d’Idomeni i per tornar a
censurar «la pèssima gestió» d’aquesta crisi humanitària per part
de la Unió Europea i dels seus estats membres. «Posem les tendes,
obrim les fronteres» és el lema.
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El president de la Diputació coneix l’activitat de Mifas
 El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, va visitar dilluns a la tarda el Centre d’Atenció Integral del Grup
MIFAS i, també, la residència, on ha mantingut una reunió amb el president de l’entitat, Albert Carbonell. Vila va
conèixer les instal·lacions del Centre d’Atenció Integral, un equipament situat al número 31 del carrer Empúries de
Girona, antiga seu de l’entitat, d’aproximadament 300 metres quadrats. Aquest local s’ha rehabilitat per obrir un nou
espai adreçat als socis de l’entitat i veïns del barri de Sant Narcís. Durant la visita, es van tractar diversos temes
relacionats amb el món de la discapacitat i les problemàtiques que afecten el col·lectiu.

Cor infantil d’Uganda de gira solidària
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Aquest dijous al matí està previst
que arribi el Coro Safari, un cor infantil format per 28 nens d'entre 8
i 14 anys procedents d'una escolaorfenat d'Uganda. Els acompanya la directora del centre, Mama
Deborah, i els membres de la fundació Nzuri Daima, amb seu a
Sant Joan les Fonts, que han fet realitat aquest projecte solidari.
Els joves intèrprets faran gira per
Catalunya –a diferents festivals

com el Clownia de Sant Joan les
Abadesses o el Festival de Cors Joves de Granollers– per presentar el
seu disc Joy's Miracle amb cançons
en català, castellà, anglès, francès
i la seva llengua materna, el luanda. La primera parada a Catalunya
és l'abadia de Montserrat i continuarà a Sant Joan, Girona, Olot, Figueres, Roses o Barcelona.
S'ha obert una campanya de micromecenatge perquè empreses i
particulars ajudin a millorar les

condicions de vida dels infants.
Dels 270 nens de l'escola, només
80 estan apadrinats. L'objectiu ﬁnal d'aquesta gira solidària és recollir fons per millorar les instal·lacions bàsiques de l'escola-orfenat a Entebbe (Uganda) i garantir
l’escolarització. «Com que creiem
que l'educació és la manera que
puguin tenir un futur millor, quants
més padrins millor», va aﬁrmar
Loli Rubio, membre de la fundació.

Experts debatran els protocols a
seguir en cas de maltractaments
GIRONA | DdG

L’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS) acollirà demà la IV Trobada
d’experts en maltractaments, coorganitzada amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalnya. En

aquesta edició, la jornada, referent
per als professionals dels sectors de
la salut, social, educatiu i de seguretat ciutadana, tractarà les llums
i les ombres dels protocols existents
i que cal seguir en el moment que
es produeix un maltractament.

