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Comarques

Protecció civil
alerta de fort vent
a Girona aquest
vespre i onatge
a l’Empordà

Homenatge al farmacèutic que va
descobrir la mandíbula de Banyoles

GIRONA | DdG

BANYOLES | DdG

Protecció Civil de la Generalitat
ha alertat de fortes ventades per
avui a Girona, encara que no es
preveu que arribin a aquestes comarques ﬁns al vespre. També
cap al ﬁnal del dia, s’espera un fort
episodi d’onatge a les costes de l’Alt
i el Baix Empordà i, per aquest motiu, Protecció Civil ha emès una
prealerta del pla Inuncat. A causa
del vent, la sensació de fed serà intensa.
Segons el Servei Meteorològic
de Catalunya, avui al migdia la cota
de neu voltarà els 1.000 metres i al
llarg de la tarda baixarà ﬁns a
qualsevol cota a les comarques del
Pirineu i Prepirineu.

El centenari de la mort del farmacèutic de Banyoles Pere Alsius
i Torrent (1839-1915) s’homenatjarà al llarg d’aquest any amb els
Col·loquis de tardor, la publicació
d’un llibre, la catalogació del seu
fons bibliogràﬁc, la museïtzació de
material de la seva farmàcia i una
activitat dels museus de la ciutat.
Alsius va ser un home polifacètic
que, entre d’altres ﬁtes, va descobrir la mandíbula de Banyoles,
un dels primers fòssils humans paleolítics descoberts a Europa.
Tot plegat s’emmarcarà en l’any
Pere Alsius, que tindrà la publicació dels seus manuscrits El Magdalenense en la provincia de Gerona com un dels fets més destacats. El llibre es basa en una recopilació a càrrec del prehistoriador
Narcís Soler dels textos que Alsius
va escriure en prehistòria sobre els
jaciments paleolítics. Al novembre,
els Col·loquis de tardor analitzaran
la trajectòria del farmacèutic.

 El centenari de la mort de Pere Alsius es recorda amb els Col·loquis de tardor, un llibre i altres actes
JOAN COMALAT

EQUIPAMENTS

Fontcoberta amplia el
Casal de la Gent Gran
FONTCOBERTA | DdG

L’Ajuntament de Fontcoberta
amplia el Casal de la Gent Gran
amb 100 metres quadrats, després que hagi aconseguit un préstec bancari de 50.000 euros. L’obra –que està inclosa al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(Puosc)– té un pressupost de
120.000 euros, 70.000 dels quals es
cobriran amb una subvenció de la
Diputació de Girona.

Una biblioteca documentada
Per altra banda, es farà una museïtzació de material de la farmàcia, que es podrà veure durant els
Col·loquis de tardor. I ﬁnalment,
l’historiador David Masgrau ha
fet una relació de tots els documents de la biblioteca de Pere Alsius, que conté 154 llibres i 958 do-

La presentació dels actes de l’any Pere Alsius que es va fer ahir a l’Ajuntament de Banyoles.

cuments diversos, com ara fotograﬁes, correspondència amb personatges de l’època, esborranys de
discursos o notes sobre les seves
investigacions. Aquesta base de
dades es podrà consultar al web
del Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles.
La importància de Pere Alsius a
Banyoles va ser tant en l’àmbit
cientíﬁc com polític –va ser regidor,
tinent d’alcalde i alcalde–. Tal com

va aﬁrmar l’Ajuntament de Banyoles ahir, «se’l pot considerar un
dels erudits més importants que
van donar les darreries del segle
XIX a Catalunya» i va ser un pioner
en disciplines cientíﬁques, com la
prehistòria. En aquest sentit, la
seva excavació el 1871 a la Bora
Gran d’En Carreras de Serinyà va
ser una de les seves primeres aportacions.
Les seves contribucions en els

camps de la geologia, de la geograﬁa, de les ciències naturals i de
la història local són de gran alçada cientíﬁca. Però, Pere Alsius i Torrent és conegut internacionalment pel descobriment i primer
estudi sobre la Mandíbula de Banyoles (1887). L’organització va a
càrrec de l’Ajuntament de Banyoles, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, la Universitat
de Girona i la família Alsius.
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La nova botiga que l’entitat gestiona al Santa Caterina.

Mifas obre quioscs als hospitals
Santa Caterina i d’Olot
GIRONA | DdG

Mifas ha obert dues botiguesquiosc a l’hospital Santa Caterina,
dins el Parc Hospitalari Martí i
Julià, i a l’hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Amb la
gestió d’aquests dos nous establiments, que s’afegeixen al que ja té
al Trueta, Mifas dóna feina a nou
persones amb alguna discapacitat
física.

GiroPark, Centre Especial de
Treball del Grup, és el que gestiona aquestes botigues-quiosc; les
dues noves s’han obert aquest
mes de febrer.
La de l’hospital d’Olot és la primera activitat empresarial que el
Grup MIFAS exerceix a la comarca de la Garrotxa, i que dóna feina
a 3 persones amb discapacitat de
la comarca.

Càritas defensa el dret a un habitatge digne a Girona
 Càritas Diocesana de Girona va instal·lar una taula informativa ahir al matí –entre les 10 i la 1 del migdia– al
capdamunt de la Rambla de la ciutat amb l’objectiu de donar a conèixer el seu programa d’habitatge i, més
concretament, fer una crida als propietaris de pisos buits perquè els cedeixin i se’n puguin beneficiar persones sense
casa o amb dificultats per pagar el lloguer o les despeses que se’n generen. Al mateix temps, Càritas també va
demanar signatures a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que defensa el dret a un habitatge digne per a
tothom i en contra de la pobresa energètica. A la fotografia, dues persones que es van aturar a la mesa per signar a
favor d’aquesta campanya.

