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 ACCIONS SIMBÒLIQUES als centres educatius de
les comarques gironines 1 El parc del Migdia de Girona es va omplir d’escolars. F MARC MARTÍ 2 L’escola de
la Jonquera també va commemorar l’efemèride. F JOSEP RIBAS FALGUÉS 3 El «Plantem la pau» organitzat per
Amics de la Unesco de Girona. F UNESCOGI

Protagonisme per la pau a les escoles
La Coordinadora d’ONG Solidàries anima 2.200 alumnes de Girona i Figueres a buscar protagonistes significats amb el
pacifisme Una festa tanca la campanya pel Dia Escolar de la No-Violència i la Pau Amics de la Unesco «planten la pau»
P.T.V. GIRONA

■ La Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona i comarques ha
donat el protagonisme del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau
(Denip) a persones, anònimes o
populars, que han fet aportacions
rellevants a favor del pacifisme.
Elles van ser les «protagonistes
per la pau» d’un mes de feina a
una dotzena d’escoles de Figueres
i Girona, que es va tancar ahir amb
una festa al Parc del Migdia
d’aquesta darrera ciutat. En l’acte,
l’ONG Pallassos Sense Fronteres
hi va tenir un paper destacat.
El  de gener es commemora
l’aniversari de la mort de Mahat-

ma Gandhi, una jornada que centres educatius a títol particular i
organitzacions com Oxfam Intermon, l’Associació Amics de la
Unesco de Girona o la Coordinadora d’ONG Solidàries aprofiten
per treballar la cultura de la pau i
promouren els seus valors amb
l’alumnat.
La Coordinadora d’ONG ha
proposat una campanya que s’estructura al voltant de tallers i que
es realitza amb el suport dels
ajuntaments de Girona i de Figueres. De la primera ciutat s’hi han
implicat les escoles Migdia, Àgora, Fedac Sant Narcís, Santa Eugènia, Doctor Masmitjà i Maristes, a
AJ. BANYOLES

més dels instituts de Secundària
Montilivi i Vallvera –aquest de
Salt– i el Programa de Formació i
Inserció de Girona; mentre que a
la capital altempordanesa hi han
participat les escoles Sant Pau,
Parc de les Aigües, Maria Àngels
Anglada i Cor de Maria, així com
l’institut Ramon Muntaner.
Ahir al matí, un miler de nenes
i nens de sis centres educatius de
Girona van assistir a l’acte de
cloenda del Denip, al Parc del
Migdia, que es va tancar amb una
actuació de Pallassos Sense Fronteres. Tant ells com els seus companys de Figueres han treballat els
valors de la cultura de la pau i els

treballarà amb usuaris que
hagin patit un ictus o una
lesió medul·lar o cerebral
DdG GIRONA

 Banyoles celebra el Carnestoltes aquest cap de setmana, i es convertirà en
«Banyolilàndia», que començarà amb la Rua de versots divendres a les 8 del
vespre. L’empresa Creative Corner ha elaborat la imatge gràfica i el cartell
d’aquest carnaval, que dissabte a la tarda acollirà la rua i la festa infantil i, al
vespre, una activitat amb música i disfresses anomenada «Flower Power». A la
fotografia, la imatge de «Banyolilàndia» durant la presentació del carnestoltes,
davant d’un photocall muntat per a un concurs d’Instagram.

la dotzena edició del «Plantem la
Pau», que va incloure una lectura
de poemes i la plantada d’una pomera. En aquest acte, que es va celebrar a un quart de  de la tarda
al Jardí de la Pau del GEiEG de Palau, hi va participar l’alumnat de
sisè curs de Primària de l’escola
Migdia i representats de l’entitat
organitzadora, del GEiEG, de
l’Ajuntament de Girona i dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament. Més tard, a les 
de la tarda, Amics de la Unesco de
Girona van programar una xerrada sobre les armes nuclears, que
va oferir el director de FundiPau,
Jordi Armadans.

Mifas estrena servei d’esport i salut
per a persones amb discapacitat
Una entrenadora personal

Banyoles La Rua de versots obrirà el carnaval

drets humans a través de diferents
tallers i dinàmiques escolars, que
han consistit en buscar informació sobre persones anònimes o
conegudes, internacionals o locals, caracteritzades per construir
la pau en el seu dia a dia. El tancament de la campanya organitzada
per la Coordinadora d’ONG Solidàries va comptar amb l’assistència del vicealcalde i regidor de
Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
de l’Ajuntament de Girona,
Eduard Berloso, i del regidor de
Cooperació, Cristòbal Sánchez.
A la tarda, l’associació Amics de
la Unesco de Girona va organitzar

■Mifas ha posat en marxa, aquest
gener, un nou servei de salut i d’esport adreçat a persones amb discapacitat física que està sota la supervisió d’una entrenadora personal, en un equipament situat al
seu Centre d’Atenció Integral.
L’objectiu d’aquesta Unitat de Salut i Esport és millorar la qualitat
de vida de persones que tenen dificultats per practicar exercici o

per mantenir la forma física després de patit un ictus o una lesió
medul·lar o cerebral traumàtica.
L’associació ha denominat el
projecte «Activa’t» i estarà al càrrec d’una entrenadora personal
Graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, que oferirà
atenció individualitzada centrada
en les necessitats i els objectius de
cada persona.
El centre està obert de dilluns a
divendres, entre les  del matí i les
 de la tarda. Les persones amb
discapacitat que vulguin practicar
exercici físic i millorar la seva salut
física a la Unitat de Salut i Esport
de Mifas hauran de concertar una
visita prèvia, per tal de fer una va-

loració del grau d’afectació i que
l’entrenadora personal fixi un objectiu.
Per poder fer ús del servei,
s’haurà d’abonar una quota mensual que dependrà del número de
sessions. Durant els mesos de gener, febrer i març, l’associació farà
un descompte del  de l’import
de les sessions i –tal com va informar– les persones titulars del Carnet Amic de Mifas tindran descomptes especial per a tot l’any.
Jornada de portes obertes
Per tal de donar a conèixer el nou
servei, demà al matí es realitzarà
una jornada de portes obertes,
entre les  i la  del migdia.

