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EL NOU EQUIPAMENT ESTA UBICAT AL NUMERO 9 DEL CARRER ARAGÓ

Tordera inaugura el primer
centre de rehabilitació
També atendrà els ciutadans de Fogars de la Selva

SESSIÓ PLENÀRIA
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
– CONSELL MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ DE GIRONA
Dimarts 20 de gener, a les 7 de la tarda
a l’Escola Doctor Masmitjà
CURS DE DIBUIX I PINTURA
“INICIACIÓ A LA FIGURA HUMANA”
a càrrec de FRANCESC ESTIVILL
Els dijous de 8 a 10 de la nit
____
TALLER DE MEMÒRIA,
a càrrec de M. ROSA COROMINA CAMPS
I MARIONA RUSTULLET TALLADA
Els dimecres de 10 a 11 del matí
____
DIMARTS LITERARIS
TEMPS AMB ANTONI PUIGVERD
Dimarts 20 de gener, a 2/4 de 9 del vespre

LA MERCÈ

CICLE DE CONFERÈNCIES
CULTURA I GLOBALITZACIÓ
LA CIUTAT I L’ART EN
TEMPS DE GLOBALITZACIÓ
a càrrec de JOSÉ TEIXEIRA COHELO
Dilluns 19 de gener, a les 7 de la tarda
____
SEMINARI
UNA AMISTAT RELATIVA
(De les relacions entre periodisme i cultura)
Dies 27 i 29 de gener de 7 a 9 del vespre
Inscripció prèvia

BIBLIOTEQUES

JUST M. CASERO
EL RACÓ DELS CONTES
a càrrec d’ EL GALLINER
Dimarts 20 de gener, a les 6 de la tarda
____
SALVADOR ALLENDE
EL RACÓ DELS CONTES
a càrrec d’ EL GALLINER
Dimecres 21 de gener, a les 6 de la tarda

Centre de rehabilitació. Oferirà els serveis al matí i a la tarda.
DdeG
TORDERA

L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia, avui dissabte a
la tarda inaugura el nou centre
de rehabilitació funcional de
Tordera, situat al carrer d’Aragó número 9. Fa un any i mig
l’Associació de Voluntariat de
Tordera va proposar la creació
d’una sala d’aquestes característiques al municipi, atès que
una de les tasques que l’entitat
realitza durant l’any és l’acompanyament a persones que necessiten sessions de rehabilitació.
Aquestes sessions, que fins
avui s’havien de realitzar a l’Hos-

pital de Calella, suposen un inconvenient de temps i desplaçament per
a tota la gent que necessita d’aquest
recurs sanitari.
Per aquest motiu els voluntaris
van proposar la instal·lació d’una
sala de rehabilitació al municipi.
A partir d’aquell moment, l’Ajuntament va tramitar les negociacions
amb les administracions implicades –el Departament de Sanitat de
la Generalitat i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva– per poder ubicar i oficialitzar aquest servei al municipi.
Recentment, el consistori ha establert un conveni amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
pel qual aquest organisme gestionarà el futur centre de rehabilitació

OPINIÓ

FRANCESC FÀBREGA

MUSEU
D’HISTÒRIA
DE LA CIUTAT
TEATRE

VISITES GUIADES

Societat del
Benestar

VISITES COMENTADES
a càrrec del
COMISSARI RAMON IGLESIAS
Diumenge 18 de gener, a les 12 del migdia

PROGRAMACIÓ TEATRE, MÚSICA I DANSA
1R TRIMESTRE 2004
VENDA D’ABONAMENTS A PARTIR
DE DIMARTS 20 DE GENER
Abonament a la carta 10:
Descompte del 25%
Abonament a la carta 6:
Descompte del 15%
VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
A PARTIR DE DIJOUS 22 DE GENER
VENDA D’ ENTRADES:
Teatre Municipal de Girona
De dimarts a divendres,
D’1 a 3 tarda i de 6 a 8 vespre
Servei telefònic de Caixa de Girona
De dilluns a dissabte de 9 matí a 9 vespre
972 417717
Venda d’entrades per Internet
(excepte abonaments i descomptes)
www.ajuntament.gi/teatre
www.ajuntament.gi/ccm
www.teatredesalt.net
laplaneta.girona.com
www.caixagirona.es

INFORMACIÓ CIUTADANA
✆ 972 41 90 10

de Tordera amb professionals i material sanitari i l’Ajuntament en facilitarà l’espai i els recursos administratius.
El centre de rehabilitació podrà ser
utilitzat per a totes aquelles persones dels municipis de Tordera i Fogars de la Selva que, sota prescripció mèdica i amb el consentiment
de la Corporació de Salut, puguin
realitzar la rehabilitació a Tordera.
D’aquesta manera, el nou servei
permetrà reduir el temps d’espera
dels pacients que requereixen rehabilitació tot evitant també la saturació del servei comarcal.
El centre de rehabilitació comptarà amb serveis de fisioteràpia durant els matins i d’infermeria a les
tardes.

acaba d’estrenar una
pel·lícula en el cartell
de la qual hi diu: «En
el futur, no tothom és el que
sembla». No cal anar tan lluny.
Vivim massa sumits en una
mena de realitat virtual enganyosa que la societat sencera, de la qual inevitablement
formem part, s’encarrega de
generar i mantenir. Cada cop
més, les noves generacions
creixen d’esquena al veritable rostre, famolenc i cadavèric, que, si ens la mirem bé,
ofereix la vida. La majoria
pensa que val més viure feliç
i despreocupat, que no pas
conscienciat i angoixat, car
l’angoixa existencial no és
bona consellera. Mantinguem-nos panxacontents, treballant animalment, endeutats fins a les celles, amb la vida
sencera hipotecada. La qüestió és sobreviure a qualsevol
preu i oferir la imatge que no
passa res. Però sí passa.
Segons les estadístiques,
després de les vacances es-

S’

tiuenques es produeixen més divorcis. També, durant les festes
nadalenques augmenten els casos de violència domèstica. Això
s’explica pel fet que moltes parelles s’avenen (o se suporten)
mentre es veuen poc o gens, però
quan coincideixen uns quants
dies sorgeixen els problemes.
Molts estan millor a fora que
a casa. Per no fer esment de
banyes, d’hipocresia d’embrutiment moral. Si aquesta constitueix la base del gruix de la societat, ¿quina farsa estem vivint?
Els mitjans ens bombardegen
amb l’eufòria econòmica que travessa el país.
Se’ns diu que, d’unes dècades
ençà, la qualitat de vida del ciutadà mitjà ha millorat substancialment. ¿Però de quina qualitat estem parlant, i per a qui,
quan pràcticament cap jove que
vulgui gosar independitzar-se pot
tenir accés a un habitatge assequible? I no parlem de casos extrems pel que fa a precarietat laboral, econòmica i, en definitiva, vital.

Anualment la Generalitat atorga uns ajuts a famílies marginades i amb recursos escassos, dins
de l’anomenat Pirmi (Programa
Interdepartamental de Renda
d’Inserció Mínima).
L’any passat, a la província de
Girona, se’n van beneficiar més
de mil unitats familiars (gairebé el doble que cinc anys enrere), una cinquena part de les
quals correspon a la Selva.
Els perfils principals dels beneficiaris es corresponen amb:
persones malaltes, famílies monoparentals o desestructurades,
indigents i, sobretot, immigrants.
Continua havent-hi molta gent
que diu i/o pensa que, perquè se
n’aprofiti aquest col·lectiu, millor que haguessin romàs als seus
països d’origen.
I jo vull preguntar: Espanya és
dels espanyols? Catalunya dels
catalans?
Com s’assoleix, en darrera
instància, una nacionalitat? No
crec que es pugui parlar de societat de benestar ni de vida digna mentre hi hagi una sola persona al món que passi gana, mentre continuï havent-hi dones
maltractades, mentre tothom no
pugui accedir a un treball en condicions i un reduït nombre de desaprensius s’embutxaquin allò
que no els correspon.

