Cassà al Dia

NOTÍCIES
CORREUS RATIFICA LA
COMPRA DELS BAIXOS DE LA
CASA DE CULTURA PER AMPLIAR LA SEVA OFICINA
El comitè d'inversions de la Societat
Estatal de Correus i Telègrafs ha aprovat
l'adquisició a l'Ajuntament de Cassà de la
Selva i per uns 120.000 euros tota la planta baixa del local que ocupen les oficines
del servei postal a aquesta població, situada a la plaça de la Coma. L'objectiu
d'aquesta compra, que està només pendent de la ratificació per part del ple municipal de Cassà, és ampliar les dependències que Correus disposa en l'actualitat al
poble, de manera que es pugui configurar 'un total de 182 metres quadrats -més
del doble de la superfície actual, que és
de 73 metres quadrats.
A més dels 120.000 euros corresponents a la compra, Correus té previst destinar uns 150.000 euros més per adequar
el local. Aquest espai ocupa tota la planta
baixa d'un immoble de propietat municipal, situat al número 30 de la plaça de la
Coma. Segons fonts de la companyia,
l'ampliació de l'oficina permetrà millorar
els serveis que es presten a Cassà de la
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Selva, que s'acosta als 8.000 habitants.
Aquesta millora ha de revertir tant en
l'atenció al públic que s'ofereix a les dependències que s'ampliaran, com a la distribució de la correspondència a tot el terme municipal.
L'ampliació i la millora de l'oficina de
Correus a Cassà s'emmarca en una operació de la companyia a Catalunya, que
ahir va confirmar una inversió de sis milions i mig d'euros per comprar un total de
vint-i-un locals. Al Prat de Llobregat, la
Societat Estatal de Correus i Telègrafs ha
aprovat adquirir un local amb condicions
similars a les de Cassà. D'altra banda, l'empresa va anunciar que el termini de
sol·licitus d'ofertes per a la compra de locals es va obrir ahir i es tancarà el proper
6 de maig. Els vint-i-un locals que es preveuen comprar es troben a set poblacions.
L'objectiu de Correus és invertir a
Catalunya 120 milions d'euros durant el
període 2001-2004. Les compres de Cassà i el Prat pugen a 862.000 euros.

CURS D’EMERGÈNCIES PER A
METGES DE CAPÇALERA
Un total de 55 professionals -metges i
infermeres- van participar en el primer

curs d’actualització en emergències per
a l’atenció primària, que es va celebrar
del 16 al 19 de maig al CAP de Cassà.
L’objectiu del curs era proporcionar uns
coneixements en el terreny de les emergències mèdiques amb un enfocament
pràctic d’aquestes situacions, al mateix
temps que es volia aprofundir en la collaboració entre els diferents nivells
assistencials.
Entre altres temes, el curs va tractar sobre les intoxicacions, el malalt agitat, el
tractament d’ictius, el coma, les arítmies o
la desfibril·lació semiautomàtica i es va
tancar amb un simulacre, per demostrar
com cal actuar davant un accident amb
vàries víctimes, No només es va realitzar
el simulacre d'accident de trànsit sinó que
es van fer altres tallers de forma simultània sobre la retirada del casc, el material
d'immobilització i la mobilització del malalt. En aquesta simulació hi van participar membres de la Creu Roja, els Bombers i el servei d’emergències mèdiques.
El director del curs i metge de família
de l'ABS de Cassà de la Selva, Quintí
Foguet, va destacar la bona acollida que
havia tingut aquesta activitat. En un principi s'havia limitat a 40 el nombre de persones que es podien inscriure en el curs
però van arribar a 55 els participants i
encara es va haver de tancar la inscripció.
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L'èxit del programa ha fet que l’organització, formada per metges i infermeres
de l’Àrea Bàsica de Cassà, ja prepari una
segona edició, que es duria a terme l’any
que ve amb la mateixa dinàmica; però intentant incidir de manera més clara en els
aspectes pràctics.

XAVIER ROMERO GUANYA
DUES MEDALLES AL CAMPIONAT CATALÀ DE FILATÈLIA
A la 3a Exposició Filatèlica Nacional Catalana, celebrada fa unes setmanes a
Girona, el nostre convilatà Xavier Romero
ha guanyat dues medalles de la màxima
categoria, en l’apartat de Literatura Filatèlica una, pels treballs que publica d’ençà vint anys ininterrompudament cada
diumenge al Diari de Girona, i l’altra pels
articles que sobre Cartofilia, Història Postal i Maximofilia ve mostrant, també de forma regular i d’ençà cinc anys a la revista
El Eco Filatélico y Numismático, la publicació de major prestigi en aquest terreny,
de tota la parla hispana.
Amb aquests nous guardons, Xavier
Romero compta ja amb un palmarès
d’unes 60 medalles, aconseguides en
competicions nacionals i internacionals,
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havent estat unes de les darreres, les dues
guanyades al Campionat Mundial celebrat l’any 2000 a Madrid. Val a dir que la
secció que sobre filatèlia i col·leccionisme
ve publicant al Diari de Girona, és la més
antiga de les que actualment veuen la llum
en un mitjà d’informació general a tot l’Estat.
D’altra banda, el conegut col·leccionista
i periodista continua treballant en el seu
Arxiu, tot dedicant una especial atenció
als documents gràfics del tipus fotografies i postals antigues amb contínues incorporacions, i amb la seva col·laboració
desinteressada tant pel que fa al muntatge d’exposicions com a la cesió per a
publicacions periodístiques i literàries de
caire històric. Per aquesta activitat, Xavier
Romero ha aparegut a l’anuari «Descobrir», en el resum de les activitats
socioculturals més destacades de tot
Catalunya durant l’any 2001.
A l’esmentada exposició-campionat
català de filatèlia, un altre cassanenc, el
doctor Josep Ruscalleda, aconseguí una
medalla de bronze amb la seva col·lecció
«La conquesta de la Lluna», dins de l’apartat d’Aerofilatèlia i Astrofilatèlia. Cal remarcar, per altra banda, que a la festa de cloenda de l'esmentat certamen, organitzat
per commemorar el 50è aniversari de la
Societat Filatèlica Gironina, hi assistí el
també cassanenc, Manel Nadal, l’únic su-

pervivent dels expositors participants a la
primera mostra realitzada a Girona, l’any
1953.

Xavier Romero, un col·leccionista
cassanenc de reconegut prestigi
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