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Valvi i Depana promouen
junts la compra ecologica

Ensenyament vol
tancar Faula de
lactants d'Olot
OLOT
NÚRIA RIQUELME

El grup municipal del PSC a
l'Ajuntament d'Olot ha qualificat de "gravíssima" la decisió del Departament d'Ensenyament de tancar l'aula
de lactants de la llar d'infants
de Sant Roc. Aquesta aula és
l'única que hi ha a la ciutat
de titularitat pública i els pares paguen 10.000 pesetes
mensuals pels seus serveis.
La decisió del tancament
ha agafat per sorpresa la direcció del centre, que des de
fa dos anys reclama un mestre de suport per atendre els
infants. "Només hi ha set
educadores per sis aules, i
quan elles demanen una persona més la resposta és el
tancament de l'aula per falta
de pressupost", explica Mariona Vila, regidora del PSC.

Es repartiran bosses de paper i s'informarà sobre els productes
SANT GREGORI
ALBERT SOLER

La cadena de supermercats Valvi
ha començat una campanya de
preservació i millora del medi
ambient, que consisteix en donar bosses de paper a tots els
seus clients, enlloc de les habituals de plàstic.
En la campanya hi col·labora
la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural -Depana-, que
ha preparat tota una sèrie de documents sobre consum i ecologia, que enviarà a totes les persones que s'interessin per la campanya que du a terme la cadena
de supermercats.
La campanya porta el nom de
Sí a la bossa de paper, i el lema
sota el qual s'emmarca és "Tot
un compromís". La inciativa del
Valvi i Depana pretén acostumar
la gent a utilitzar recipients degradables i recicables com el paper, en detriment d'altres, com
el plàstic que a més de no ser degradables en el seu procés de fabricació, s'utilitzen productes
contaminan ts.
Des d'avui i fins al 26 de juny,
els divendres i dissabtes, els supermercats Valvi donaran només bosses de paper recicable. A
més, es podrà sol·licitar informació a Depana de diversos temes
relacionats amb el consum i el
medi ambient.
Ralf Massané, tècnic de projectes de Depana, va explicar
ahir que "la veritable intenció de
la campanya és acostumar la
gent que, quan vagi a comprar,
es porti la seva pròpia bossa o
cistell de casa".
"De tota manera, s'ha donat
molta importància al fet que es
regalin bossses de paper per
transportar els productes, i poca

PREMSA

Un periodista i un
regidor de Sarajevo
visiten Girona
GIRONA
N O U DIARI

Un regidor de l'Ajuntament
de Sarajevo i un periodista
del diari Oslovodenje, l'únic
que es continua editant a
Bòsnia, visiten avui Girona
per donar suport a la campanya de recollida de fons
per ajudar el diari que organitza l'Associació Fotògrafs
per la Pau.
Savahudin Vugdalic i Darko Svarc seran rebuts per l'alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, i pronunciaran una
conferència-debat a la Casa
de Cultura a les vuit del
vespre.
L'Oslovodenje és l'única
publicació que encara continua editant-se tot i l'esclat de
la guerra. L'Associació Fotògrafs per la Pau va prendre la
decisió d'ajudar-los per evitar la seva desaparició.
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A partir d'avui, i tots els divendres i dissabtes fins al 26 de juny, els supermercats de la cadena Valvi lliuraran només bosses de paper reciclable i ecològic.

EDUARD KELELE

a la part, potser, més important
de la campanya: ensenyar a la
gent a comprar productes ecològics", va manifestar Massané.
"Durant la campanya, membres
de Depana facilitaran informació en aquest sentit, i es podran
recollir prospectes explicatius.
És important que la gent sàpiga
que s'ha d'evitar triar productes
amb molts embalatges, o amb
proteccions de porexpan, o plàstic PVC, etcètera", va afegir.
En alguns països europeus i
americans com Suècia, Dinamarca i Estats Units, les bosses

de plàstic als supermercats estan
prohibides. En altres, com Alemanya, es pot triar entre el plàstic i el paper, però aquest últim
és molt més barat.
És la segona experiència que
Depana du a terme amb una
empresa privada. L'any passat es
va realitzar una plantada de quatre mil arbres a l'estany de Banyoles, en col·laboració amb Fixònia. "Estem mantenint contactes
amb diverses empreses per començar campanyes de millora
del medi ambient, però solen ser
diàlegs llargues i complicades",

va dir el tècnic de Depana. Les
converses amb l'empresa Valvi
van començar a mitjan de 1992.
Valvi és una de les cadenes
més importants de supermercats que hi ha arreu de Catalunya. Durant l'any 1992 va vendre
productes per un valor de 25
.000 milions de pessetes, i aquest
any ha previst vendre per un valor de 28.000 milions. La seva
despesa publicitària per aquest
any serà de 150 milions. La campanya ecològica que ha començat costarà uns 30 milions
de pessetes.

SUCCESSOS

La familia de Maria Àngels Feliu diu que l'únic
que pot fer és esperar un nou contacte
OLOT
NR

La família de Maria Àngels Feliu
considera que "no hi ha més remei que esperar" que els segrestadors es posin en contacte amb
ells per fixar les condicions del
pagament d'un rescat. L'advocat
i portaveu de la família, Joan
Capdevila, va dir ahir que tot intent d'oferir recompenses, facilitar direccions o números de
telèfon és inútil i que les vies de
solució del cas estan en mans
dels segrestadors.

Capdevila va manifestar també que des de dijous passat no
ha mantingut cap conversa amb
el governador civil de Girona,
Pere Navarro, ja que va comentar que no té res a dir-li. L'advocat va acusar fa pocs dies el governador d'haver interferit en la
resolució del cas.
L'Ajuntament d'Olot va fer
arribar ahir un missatge de solidaritat a la família de Maria Àngels Feliu, que ahir va fer sis mesos que va ser segrestada. A la
carta, l'Ajuntament afirma: "En
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aquests moments, en què es fa
necessària una absoluta discreció, no calen paraules condemnatòries d'un acte que ha omplert d'angoixa tota la població,
perquè ja han estat expressades
reiteradament".
En el missatge el consistori
afirma que comparteix el dolor i
el desassossec de la família i que
"no perd l'esperança en el bon
desenllaç que tots desitgem".
Maria Àngels Feliu és la primera dona que ha estat segrestada a l'Estat espanyol.

L'advocat Joan Capdevila considera que són els segrestadors els qui
han d'establir contacte.
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