
Els alumnes de l’Escola Univer-
sitària de la Salut i l’Esport de Salt
(Euses) tornaran a oferir sessions
gratuïtes de fisioteràpia a la gent
gran del municipi per segon any
consecutiu. Aquesta vegada, en
lloc de ser una activitat voluntària,
serà obligatòria per als estudiants,
i s’oferirà un tractament més com-
plet i ampli que l’any passat. 

El director del grau de Fisiote-
ràpia d’Euses, Ismael Martí, va
explicar que, l’any passat, l’expe-
riència va ser «un èxit», ja que en
27 dies es van atenendre 120 pa-
cients, 120 dels quals eren majors
de 65 anys i, la resta, personal de
l’Ajuntament de Salt. Davant d’a-
questa bona acollida, Euses i l’A-
juntament han signat un conveni
per repetir l’experiència, però amb

algunes novetats. 
Enguany, ja no es tracta d’un vo-

luntariat, sinó d’una assignatura
dins del grau, per tal que els estu-
diants tinguin contacte amb els pa-
cients abans de començar les pràc-
tiques. Cada pacient tindrà un
alumne assignat i, en lloc d’assis-
tir només a un nombre limitat de
sessions, a cada pacient se li obri-
rà una història clínica i se li pautarà
un tractament supervisat pels pro-
fessors. A més, mentre que l’any
passat només s’oferien massat-
ges, enguany s’ampliarà el ventall

de serveis i fins i tot, al final, es farà
un gimnàs de manteniment per tal
d’evitar la recaiguda dels pacients.

El període de sessions d’aques-
ta segona temporada s’ampliarà de
27 a 34 dies, i, malgrat que el nom-
bre de persones ateses dependrà
del temps que requereixi cadascun
dels tractaments, Martí calcula
que enguany se’n podran atendre
entre 150 i 160. De moment, s’or-
ganitzaran dos torns per setmana,
el primer per a majors de 65 anys
i el segon per a treballadors de l’A-
juntament de Salt. Cada torn co-
mençarà amb 24 pacients i, a par-
tir d’aquí, es veurà com evolucio-
nen. 

El regidor de Gent Gran, Josep
Valentí, va agrair a Euses totes les
facilitats que els ha donat i va ex-
plicar que els dos torns setmanals
ja estan complerts i fins i tot hi ha
llista d’espera, de manera que ho
considera un «èxit total». Per la
seva banda, l’alcalde, Jaume Tor-
ramadé, va qualificar l’experiència
d’«altament positiva» tant per als
estudiants com per a la gent gran. 
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Els alumnes de fisioteràpia tornaran a fer
sessions gratuïtes a la gent gran de Salt

Enguany es farà un
tractament continuat als
pacients fins assegurar-ne
la recuperació 



L’Ajuntament de Girona co-
mençarà a aplicar, a partir de l’1
d’abril, una prova pilot per al pa-
gament progressiu de les escoles
bressol municipal, en funció dels
ingressos de cada família. De mo-
ment, aquesta prova pilot es farà
amb les famílies que no estiguin
disfrutant de cap beca,  però si tot
va bé, aquest sistema substituirà
l’any que ve les beques que s’han
anat atorgant fins enguany.

La regidora d’Educació, Isabel
Muradàs, explica que, entre els
propers mesos d’abril i juny, cada
família haurà de pagar 180, 160 o
140 euros mensuals en funció de
quins siguin els seus ingressos.
Ara que la mesura ja ha estat apro-
vada, l’Ajuntament gironí té previst
llançar una campanya informati-
va per donar-la a conèixer a pares
i escoles, de manera que tothom
sàpiga exactament com funcio-
narà el procés.  

Segons Muradàs, l’equip de go-

vern ja volia aplicar aquest sistema
el curs passat, però es van trobar
que era molt complicat i per tant
no va ser possible.  Així doncs, ara
faran primer una prova pilot i, si tot
funciona bé, l’any que ve els pa-
gaments de les escoles bressol es
faran de forma progressiva en lloc
d’atorgar-se beques (malgrat que
algunes no arribarien a desapa-
rèixer del tot perquè van lligades
als Serveis Socials). Enguany, l’A-
juntament ha destinat 300.000 eu-
ros a beques. 

Muradàs confia que aquesta
mesura comptarà amb el consens
de tots els afectats, ja que és més
pràctica i permetrà que les famílies
no hagin d’estar pendents de si els
han donat o no la beca.  
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Girona farà una prova pilot
del pagament progressiu 
de les escoles bressol

Les famílies de la ciutat
hauran de pagar 180, 160 o
140 euros en funció de quin
sigui el seu nivell de renda 

ESCOLA EUSES 
Dues sessions per setmana  

Les sessions de fisioteràpia,
per a les quals és imprescindi-

ble estar inscrit, es realitzran els di-
lluns de sis a set i els divendres de
dos quarts de sis a dos quarts de set
de la tarda a l’escola Euses. Els pa-
cients han de dur tovallola i oli. 
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La Devesa de Girona no acolli-
rà aquest estiu les veles nocturnes
que s’hi han instal·lat durant els
darrers 22 anys, després que l’A-
juntament hagi considerat que es
tracta d’un «model obsolet» que no
aposta per l’oci cultural, la convi-
vència ni la qualitat. El consistori
està obert a estudiar nous empla-
çaments de cara al futur, però ad-
verteix que en tot cas s’hauria de
fer un canvi de model, ja que no vol
tornar a repetir el mateix concep-
te de discoteques i música en un
altre lloc. 

Les veles-terrassa popularment
conegudes com a Carpes es van
instal·lar per primer cop a la De-
vesa l’estiu de 1990 i, malgrat ha-
ver gaudit de moments de gran po-
pularitat, no han estat lliures de po-
lèmica, ja que veïns propers a la
zona s’han queixat sovint dels so-
rolls i la música. 

Ara, l’Ajuntament ha decidit
posar-los punt i final. La regidora
de Promoció Econòmica, Marta
Madrenas (CiU), explica que
aquest estiu no hi haurà veles per-
què són un model «antiquat» i
que no aporta res. Segons l’Ajun-
tament, al llarg dels últims 22 anys
l’oci nocturn de la ciutat ha viscut
una gran transformació, ja que
s’han obert nous locals i ha aug-
mentat la qualitat i la diversitat de
l’oferta. Per tant, consideren que
l’oci nocturn s’ha obert a nous
públics i s’ha adaptat a les noves
exigències, cosa que no ha passat
amb les veles. «Vam valorar-les

molt positivament quan les van
crear, ja que van suposar un pun-
tal per a l’oci de la ciutat, però en
els últims anys ja no ha estat així i
per tant no té sentit continuar», in-
dica Madrenas. 

Segons l’Ajuntament, la falta de
nous plantejaments en el format,
en la direcció de la inversió i en l’a-
daptació a les noves exigències han
fet que les veles «perdin qualitat,
clientela i deixin de representar un
valor afegit i una complementa-
rietat nova a l’oferta estable exis-
tent». A més, recorda Madrenas,

«no han estat absents dels pro-
blemes que genera la seva activi-
tat d’oci nocturn, especialment
pel que fa al soroll i els derivats de
la concentració del públic assis-
tent, que ha motivat nombroses i
reiterades queixes de veïns de la
zona malgrat les mesures de con-
trol establertes». A més, el govern
gironí també argumenta que l’ac-
tivitat de les veles entra en conflicte
amb la protecció del Parc de la De-
vesa. 

Per això, l’Ajuntament consi-
dera que caldria crear un nou for-

mat que permeti «recuperar l’a-
tractiu inicial» que tenien les veles,
de manera que tornin a ser un re-
clam per a l’oci nocturn de la ciu-
tat. Madrenas explica que l’Ajun-
tament està obert a estudiar nous
emplaçaments de cara al futur,
però només si es treballa en un
model completament diferent que
sigui compatible amb el descans
veïnal.  Segons la regidora, els ve-
ïns s’han mostrat molt satisfets
amb la decisió i des del sector de
l’oci i l’hostaleria «no ho veuen ma-
lament». 

GIRONA | LAURA FANALS

Girona no permetrà instal·lar aquest
estiu les veles nocturnes a la Devesa  

Considera que es tracta d’un «model obsolet» que no aposta per la convivència ni la qualitat 

Càritas està preparant la quarta
edició de l’espectacle de dansa
Càritas Dansem, una actuació que
ofereixen diversos grups de dansa
d’estils i edats diferents que com-
parteixen una mateixa intenció:
col·laborar amb Càritas. Per això,
els ingressos de les entrades es des-
tinaran íntegrament a l’entitat. 

La primera sessió tindrà lloc al
Teatre de Salt aquest dissabte, 9 de
febrer, a partir de les nou del ves-
pre. El mateix espectacle es podrà
veure el diumenge dia 17 al Teatre
Municipal de Girona. El preu de
l’entrada són vuit euros, i serà gra-
tuït per als menors de cinc anys. 

La quarta edició de l’espectacle,
que en els últims anys ha aconse-
guit fidelitzar un nombrós públic,
comptarà amb espectacles d’estils
molt diferents, com ara ballet, tan-
go, ball de saló, dansa oriental, hip
hop, fusió tribal, funky, flamenc,
jazz i dansa contemporània, entre
altres. 

Aquest espectacle solidari es
pot tirar endavant gràcies a esco-
les i companyies de dansa de Gi-
rona i Salt que accepten participar-
hi, així com les empreses patroci-
nadores i les administracions que
cedeixen els teatres. Enguany, els
grups que hi participaran són de
les escoles Cont-Class, Avança,
Estudi Ghazal, Pas Bàsic, Nou Es-
piral de Salt, Dance Project i Bet-
ty Sánchez, mentre que els orga-
nitzadors també anuncien alguna
«actuació especial».
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Càritas oferirà
dos espectacles
de dansa
solidaris a
Girona i Salt 

Les veles s’han instal·lat a la Devesa cada estiu des de l’any 1990. 
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