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Ballar com un lleó-àliga, convertir-se en director de cinema, ser
detectiu per un dia o experimentar com ho feia Albert Einstein
són maneres diferents que utilitzen els museus per intentar
atreure els més joves i acostumar-los a visitar aquests recintes.
TEXT: LAURA MARÍN
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ls més petits necessiten espais on puguin
mostrar la seva creativitat i fer coses diferents del que fan a l’escola. Oferir activitats on puguin trobar entreteniment i diversió amb un cert «toc» de llibertat acostuma
a ser «garantia d’èxit». Amb aquesta premissa,
molts museus inicien o milloren el seu programa d’activitats per a infants i famílies. Es
tracta d’aconseguir atraure l’atenció d’aquest
públic oferint programes adaptats a ells, en els
quals tots puguin participar i en els quals les
visites al museu «siguin una manera lúdica i
divertida d’aprendre, més enllà de la simple
contemplació», segons asseguren els encarregats dels projectes educatius de diferents museus consultats per Diari de Girona, entre els
quals hi ha el Museu del Cinema de Girona,
els Museus d’Art de Girona i Barcelona i el
Cosmocaixa.
«El principal objectiu és ensenyar», comenten els responsables d’aquests espais educatius, però aclareixen que «el nen no ha de tenir la sensació que està en una classe sinó que
per a ell és com un joc». Per això, la «creativitat» dels mateixos educadors és essencial. Gairebé tots els museus compten ja amb un departament o secció encarregada d’aquestes activitats, que concentra tot el seu esforç a dissenyar propostes que captin l’atenció dels més
petits i fomenti la seva participació: jocs, balls,
dibuixos, teatre, cinema, contes, manualitats,
etc. «Els programes barregen diverses activitats
per aconseguir un major desenvolupament de
les diferents capacitats dels infants», asseguren
des dels diferents departaments. En aquest reportatge s’exposen algunes d’aquestes experiències, però n’hi ha moltes altres a diferents
centres de les comarques gironines i també en
el conjunt de Catalunya.

E

ACTIVITATS ADAPTADES
Cada museu prepara la seva oferta en funció
de les exposicions permanents i temporals
de les quals disposa, però sempre es té en
compte el currículum escolar per adaptar les
activitats a allò que els nens veuen al col·legi.
Però «aquí oferim activitats que van més enllà
de les que es poden fer a classe», coincideixen a explicar els educadors, en referència a
la interactivitat entre els nens i les obres o aparells, a la possibilitat de moviment en l’espai
i al diàleg amb altres nens, els monitors o els
mateixos pares. «Es tracta d’aconseguir projectes en els quals els nens no pensin que se’ls
tracta d’inculcar res sinó que tenen llibertat
per experimentar per ells mateixos i de descobrir les coses a la seva manera», apunten.
Un altre dels objectius cada vegada més present en aquestes activitats és que les famílies
trobin un taller per compartir, una activitat per
fer tots plegats i amb la qual tots s’ho passin
bé. Malgrat la voluntat dels educadors per idear projectes amb els quals tant els nens com els
pares es trobin còmodes, el més complicat per
als monitors a l’hora de posar en marxa aquestes activitats és aconseguir que els pares s’impliquin en els tallers. «Al nostre país no tenim
el costum de la interacció entre grans i petits.
La gent està més acostumada a portar els nens
a fer una activitat i mantenir-se ells com a espectadors», asseguren des de Dansa Sí, equip
de professionals d’educació en dansa que uti-
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litza el moviment creatiu per facilitar el desenvolupament integral de les persones i que dissenya i realitza programes per a museus, entre
els quals es troben el Museu d’Art de Girona i
el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Alguns estudis demostren que als Estats Units
i a molts països europeus la gent està molt més
disposada a participar i interactuar però «aquí
és un factor que s’està com despertant», afegeixen.
Els museus munten totes aquestes activitats
a partir de les seves exposicions permanents i
temporals. En general, els responsables del mateix museu ideen els projectes i grups externs
porten a terme les activitats. D’aquesta manera funcionen el Museu d’Art de Girona i el
MNAC. Ambdós museus comparteixen una activitat destinada a fer que «petits i grans descobreixin els animals fantàstics que s’amaguen al
museu i aprenguin a ballar com un drac de set
caps o un lleó-àliga», expliquen Helena Garrabou i Montse Mujal, membres de Dansa Sí.
L’objectiu és apropar les famílies l’art romànic
a través del moviment, el que vol dir que «a través de jocs amb el cos i de la dansa, s’intenta
que els participants experimentin una mica
d’aquest art», explica Garrabou. «Nosaltres uti-
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litzem la dansa creativa com una eina pedagògica. Primer perquè el moviment és una
llengua molt afí als nens i també perquè hi ha
una relació molt estreta entre aquest moviment
i el desenvolupament cognitiu dels infants», comenta Mujal.
El grup Dansa Sí va començar aquest tipus
d’activitat l’any 2001 a Barcelona (al MNAC) i
asseguren que «al principi la gent se sorprenia»
perquè sobtava que al museu es realitzessin
activitats d’aquest tipus. A mesura que la gent
ha anat provant les diferents propostes «la demanda ha anat creixent».
PROPOSTES FAMILIARS
Tant des del departament d’educació del Museu d’Art de Girona com des del MNAC coincideixen a assenyalar que l’acollida d’aquestes
activitats ha estat «molt bona». Malgrat que a
Girona és més difícil omplir-les, la gent que
hi participa «sol quedar molt contenta» i això
crea un «boca-orella» que «beneficia la difusió dels projectes». El Museu d’Art completa
les propostes per al públic familiar amb dues
activitats destinades a la narració: «Les llegendes del museu», on a través dels contes
s’expliquen les històries que hi ha al darrere
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de cada obra i «10 segles de contes», una manera diferent de conèixer el Museu. L’oferta
del MNAC és molt més àmplia i va «des de jocs
de pintura fins a jocs d’investigació a través
de les obres», explica Teresa González, responsable del departament d’educació.
La majoria de les activitats que aquests museus destinen a públic familiar es realitzen els
diumenges al matí per facilitar la participació.
A la Fundació Francisco Godia de Barcelona
opten, no obstant això, per activitats destinades únicament a infants. Així, cada dissabte al
matí organitzen una visita al museu per als més
petits. Aquests, de la mà de la pedagoga Teresa Sola, descobreixen com l’art va molt més
enllà de les representacions i que tot té una
possible traducció a la vida quotidiana. «El taller proporciona eines dirigides a la investigació i a que els més joves disfrutin de l’art que
s’exposa a la Fundació», explica Teresa Sola.
En l’oferta per al públic infantil destaca a Girona el Museu del Cinema. «De fet, la col·lecció i el museu es compra i es fa perquè hi ha
una voluntat molt clara de potenciar la funció
educativa», explica Gemma Carbó, responsable del servei de comunicació i educació del
Museu. Des de la seva obertura, l’any 1998, el

Museu del Cinema ha traduït aquesta voluntat
pedagògica en una carta d’activitats destinada
a les escoles, entre les quals trobem les visites
guiades per l’exposició, les visites amb tallers
que permeten treballar més a fons els diferents
temes, els visionats i comentaris de pel·lícules,
les rutes Museu del Cinema-Museu del Juguet
o la «maleta didàctica», que «viatja arreu mostrant un seguit d’aparells, una mica estranys
però molt senzills, que permeten entendre i
experimentar les primeres seqüències d’animació d’imatges de la història», explica Gemma Carbó.
UN MUSEU MOLT PARTICIPATIU
Amb el temps, aquestes activitats destinades
a escoles s’han anat ampliant i adaptant al públic familiar que cada vegada demana més activitats extraescolars. A més, «el Museu del
Cinema és molt participatiu ja que la seva constitució i les activitats interactives fan que als
pares no els espanti tant entrar amb els nens«
i això beneficia les activitats destinades a públic familiar. «Sense oblidar que la imatge és
un llenguatge al qual tots hi estem avesats»,
especifica Carbó. Una de les iniciatives que
va tenir més èxit, «contra (Continua a la pàgina 4)

Fotos:
1, 2 i 3
El Museu del Cinema de Girona ofereix
a les escoles la possibilitat de fer tallers
en els quals els
alumnes realitzen
tots els processos
necessaris per al rodatge d’una pel·lícula. A les imatges, de
dalt a baix, escolars
redactant un guió,
preparant el vestuari
i enllestint la claqueta per al rodatge.
Foto: Marc Martí.
4
Alumnes d’una escola observen un dels
aparells precinematogràfics que s’exhibeixen al Museu del
Cinema de Girona.
Foto: Marc Martí.
5
Nens, familiars i monitors participen en
la «dansa del lleóàguila», un diumenge al matí al Museu
d’Art de Girona.
Foto: Laura Marín.
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Dues nens toquen
una granota a l’espai «Toca, toca!»
del Cosmocaixa de
Barcelona, destinat
a donar a conèixer
la riquesa animal i
vegetal de la Terra.
Foto: Cosmocaixa.
7
Un grup de nens
participa en una activitat que té els colors com a protagonistes, a Cosmocaixa. Foto:
Cosmocaixa.
8
Teresa Sola, pedagoga de la Fundació
Godia de Barcelona,
dóna explicacions a
tres nens en una activitat d’un dissabte
al matí a l’espai museístic barceloní.
Foto: Laura Marín.

tot pronòstic», va ser la projecció de Les tres bessones els caps de setmana. «Moltes famílies amb nens molt petits establien una mena de ritual en el qual abans
d’anar a una sala de cinema passaven pel museu per començar a acostumar els nens al que
significa veure una pel·lícula en aquestes condicions», explica la responsable del servei educatiu del Museu. Fa unes setmanes, «dins de
l’exposició temporal ArtFutura Show 2004,
vam tenir el Funnies Futura, curts d’animació
de contingut humorístic que agraden molt
als infants» i per a l’estiu està previst treballar
sobre l’exposició de Jules Verne.
En la mateixa línia, el nou Museu de la Ciència de Barcelona reobre les seves portes apostant fort per les activitats dedicades als més petits. «Des de Cosmocaixa tenim l’objectiu
d’apropar la ciència a tothom», assegura Montse Capdevila, membre del departament d’educació del museu. Per això han creat un programa molt ampli que fomenta la participació
de les escoles i del públic familiar. «Al museu
funcionem de dues maneres: tenim unes sales
generals on es realitzen algunes activitats i unes
altres específiques per a nens i famílies». Així,
dins dels espais pensats per a activitats concretes hi ha el «Click» i el «Flash», «sales de descoberta de la ciència on s’expliquen de manera adaptada lleis de la física o termes biològics», el «¡Toca, toca!», on «s’intenta mostrar tot
el context de diferents animals o plantes de diverses regions», i el Planetari Bombolla, que
«està dedicat a l’astronomia». «Nosaltres creiem
que aquestes són activitats que han de fer els
nens amb els pares per poder compartir experiències, ja que tots poden aprendre de tots»,
comenta Capdevila.

(Ve de la pàgina 3)

JOCS I LABORATORIS
L’oferta de Cosmocaixa és molt més àmplia.
A més d’aquestes sales específiques per a infants, planteja laboratoris i jocs, on els més
petits poden descobrir diferents teories sense adonar-se que estan aprenent una cosa
nova. Per exemple, «a l’abril van realitzar un
joc de descoberta del mur geològic en el qual
els nens podran descobrir com s’han format
les pedres exposades a partir d’un trencaclosques». Als laboratoris nens i pares poden
experimentar per descobrir una llei científica. «A l’agenda de maig incorporem el taller
de fàbrica de bombolles, on s’intentarà que
els nens vegin de què està feta una bombolla, les propietats físiques, el perquè dels seus
colors, etc.». Completen aquestes propostes
els «shows de ciència, on s’expliquen les exposicions d’una manera teatralitzada per atraure el públic familiar». Com el Museu del Cinema de Girona, però des d’una perspectiva
diferent, el Cosmocaixa prepara per a l’estiu
activitats relacionades amb Jules Verne.
«La gent queda molt contenta i demana més
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activitats. Això queda palès amb l’afluència de
gent i amb el nombre de participants a les activitats, que sempre s’omplen». Aquesta valoració d’Irene Roch, del departament de premsa de la Fundació «la Caixa», és la que fan la
majoria de responsables dels departaments
d’educació. «A Girona costa més omplir les ac-

tivitats perquè la gent no està molt acostumada a aquest tipus d’oferta», comenten des de
Dansa Sí, comparant la seva experiència al Museu d’Art de Girona i el MNAC. Però asseguren que «tothom que participa queda molt content i això anima a continuar i millorar els programes intentant atreure molt més públic».
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La casa dels

gats
FOTO PORTADA: ANIOL RESCLOSA (FIGURES
AMB FORMA DE GAT I UN MURAL A LA «CASA
DELS GATS» DE LLORET DE MAR)

Vera Novoss va arribar a Lloret de Mar, procedent de Rússia, fa
deu anys, i hi ha instal.lat una col·lecció única de figures i estris
de tota mena que tenen com a exclusiu protagonista el món felí.

5 de febrer de 2006

TEXT: LAURA MARÍN FOTOGRAFIA: ANIOL RESCLOSA

SUMARI
5 Entrevista

1

Pepe Caldelas
Nascut a Girona el 1976, és el
guionista d’un còmic sobre
Fernando Alonso que es pot
llegir gratuïtament a Internet.

6 i 7 Reportatge

La finestra de Barnadas
La Fontana d’Or de Girona
repassa l’obra del pintor olotí
Ramon Barnadas a través
d’una quarantena de quadres.

8 i 9 Reportatge

El Consell d’Europa
És una de les institucions més
antigues del continent i té com
a missió vetllar pel respecte a la
democràcia i els drets humans.

11 Rutes

Sils
13 Gastronomia

La mel
16 i 17 Tendències

El luxe segons París

Dominical
Passeig General Mendoza 2.
17002 GIRONA.
Telèfon: 972 20 20 66
Director
Jordi Xargayó
Cap de redacció
Alfons Petit
Disseny
Martí Ferrer
Administrador
Miquel Miró
Publicitat
Paco Martí

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 5/2/2006. Pàgina 90

xisteixen moltes maneres d’acostar-se
al món dels animals però segurament poques tan originals com la que ofereix Vera
Novoss a la seva «Casa dels Gats». Ubicat a
Lloret de Mar, aquest museu ofereix als visitants l’oportunitat de contemplar milers de peces de col·leccionista amb els gats com a
protagonistes. Quadres, figures, joguines i estris per a la llar, entre d’altres, de materials
diversos com la porcellana, la plata o el vidre, omplen els diferents espais en els que
es divideix la casa. Perquè més que com un
museu, Vera Novoss ha volgut presentar la
seva col·lecció en un ambient «més familiar i
proper». Fa deu anys que es va instal·lar a Lloret de Mar, procedent de Rússia, i quatre que
va obrir el seu museu, després d’adquirir la
casa «per instal·lar-hi una agència de viatges», explica la propietària. «Va ser una mica
per casualitat, perquè a casa nostra ja no quedava lloc per a tant d’objecte», afegeix.

E

«Un somni fet realitat», així defineix Vera Novoss la seva col·lecció, iniciada a partir d’una
passió frustrada, convertida amb els anys en
afició. La seva situació familiar primer, amb
un pare militar que canviava de destinació
cada sis mesos, i la seva ocupació en el sector del turisme després, li han permès aconseguir una de les mostres més àmplies d’estris
i figures en forma de gat. «Només el British
Museum té una col·lecció millor que aquesta, però no la té exposada», comenta, en el
que és la primera indicació respecte al recorregut que proposa per a la «Casa dels Gats».
Amb un discurs ric i apassionat, la propietària no obvia cap detall de les múltiples peces que exposa. «Tinc uns 6.000 objectes, però
aquí no els puc posar tots», es lamenta.
Només d’entrar a la casa, situada al carrer
Sant Albert, número 10, s’intueix que el visitant trobarà un espai poc habitual i gairebé
inimaginable. Els quadres, amb motius de gats
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UN ESTUDI DE LA UE REVELA QUE MES DE 3 MILIONS D'ESPANYOLS ESTAN EXPOSATS A AGENTS CANCERIGENS AL TREBALL

Un 40% dels pagesos té un alt risc
de patir càncer per la radiació solar
Els agricultors són el segon sector econòmic amb més probalitat de patir la malaltia
LAURA MARIN/DdeG

G Un 40 per cent dels treballadors
dedicats als sectors de l'agricultura i la caça tenen un alt risc de
patir càncer. Aquesta xifra suposa que dels 883.000 treballadors
del sector, 357.000 estan exposats
diàriament algun tipus de producte
o element cancerígen.
El principal factor de risc amb
què es troben els agricultors és
l'elevada exposició a la radiació solar, factor que es troba per sobre
dels possibles periUs que poden
comportar els pesticides, adobs
o altres substàncies de tractament
de la terra. Aquest factors fan que
la branca que engloba agricultura i caça es trobi en el segon Uoc
dels sectors més afectats en l'exposició a cancerlgens.
Així mateix, la radiació solar és
el factor de risc més important per
als treballadors de l'Estat, ja que
gairebé tots els sectors estudiats
s'exposen a aquest element cancerígen.
Un altre dels agents cancerígens
important en el sector agrícola és
l'exposició dels treballadors al fiím
passiu. Malgrat que aquest factor
no ha estat mai considerat ni reconegut com a un problema de salut laboral a l'Estat espanyol, aproximadament 17.673 treballadors
del 883.000 dels sectors de l'agricultura i la caça estan exposats al
risc de càncer per la contaminació
del fum.
Les dades del risc del sector de
l'agricultura, així com de la resta
de sectors, a l'exposició a cancerígens apareixen en un informe de
la Unió Europea que aplica la base
de dades Carex (Carcinogen Exposaré), sistema d'informació internacional que engloba les exposicions laborals a agents cancerígens coneguts i sospitosos en els
15 Estats de la Unió Europea.
La base de dades Carex inclou
els 139 agents avaluats per la International Agency for Research
on Càncer per a cada un dels 55
sectors d'activitat econòmica
d'acord a la classificació de les Nacions Unides. El període estudiat
pel Carex s'estén de 1990 a 1993 i
conclou que 32 milions de treballadors (un 23%) a la Unió Europea i 3,1 milions a Espanya esta-

Radiació. L'exposició al sol és el factor de risc més important de patir càncer per als pagesos.

y

LA MAU\LTIA ES DESENVOLUPA DESPRÉS DE JUBILAR-SE

CCOO exigeix que mèdicament sigui un accident
• El sindicat de treballadors Comissions Obreres considera que
s'han de prendre mesures contra
el càncer que pot provocar l'activitat laboral. El col·lectiu ha denunciat repetidament que no hi
ha una protecció de la Seguretat
Social respecte a aquest tema, que
es tractaria realment d'una qüestió de sanitat laboral i no de malalties comunes. En aquest sentit
remarquen que és necessari augmentar la prevenció i les inspeccions perquè aquests problemes
es considerin dins dels que pateiven exposats a algun dels agents
cancerígens.
Els resultats de l'estudi, malgrat
que han de considerar-se com a
preUminars, indiquen que a principis dels anys noranta existia un
elevat nombre de treballadors exposats a cancerígens en el seu lloc
de treball i, a més, l'informe indica que s'ha fet molt poc des de
llavors per palUar la situació, per

xen eh treballadors dins de l'horari sigui tractat per una mútua, pasde feina.
saria si es considerés contigència
CCOO denuncia que no hi ha professional.
mesures extenses d'exposició als
CCOO de Catalunya creu inagents cancerígens, per tant és im- suficient la normativa específica
posible avaluar el grau d'exposi- existent. Demana una planificació a Espanya. Moltes vegades la ció de l'activitat preventiva de la
malaltia es desenvolupa al Uarg del majoria d'empreses amb aquest
temps, per tant és molt íàcil que tipus de risc. En qualsevol cas, insel treballador la pateixi un cop ja ten a què s'augmenti la tasca inss'ha jubilat.
pectora i exigeixen la inclosió en
També consideren molt greu la negociació col·lectiva de mesuque un treballador malalt de càn- res de prevenció tant a les emprecer sigui desviat a la Seguretat So- ses com als sectors on en produeix
cial com si fot un cas comú i no l'exposició als agents cancerígens.
la qual cosa els riscos no han minvat des de llavors
L'agricultura i Li caça se situen
en el segon lloc dels sectors més
afectats per l'exposició a la radiació solar. Per davant d'aquestes
branques només es troba la construcció, ja que és l'activitat econòmica amb més alt risc Un 58% dels
treballadors dedicats a aq lest sector estan exposats a cancerígens
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com el sjlice, la radiació solar i la
pols de la fusta.
Per darrere d'aquests sectors es
troben el comerç, els restaurants
i l'hostaleria, sector aquest que té
un risc més elevat a l'exposició de
fum passiu que l'agricultura. Altres són el transport terrestre, pels
efectes dels motor dièsel, i l'txplotació forestal, que comparteix
el perill de la radiació solar.

JARC demana als
boletaires que no
malmetin els camps a
la temporada de tardor
D BARCELONA- El siudicat Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha demanat als
boletaires aficionats que en els
mesos de tardor acudeixen en
gran nombre a algunes comarques de l'interior de Catalunya
per caçar bolets, que no deixin obertes les tanques dins de
les quals pasturen les vaques i
que no aparquin els vehicles enmig del camp.
Segons JARC, sol passar que
els buscadors de bolets deixin
obertes les portes dels tancats
on pasturen les vaques, amb la
qual cosa alguns animals s'escapen, fet que al seu torn pot
ocasionar accidents de trànsit
si arriben a la carretera.
JARC també denuncia que hi
ha persones que, per acostar-se
al màxim amb el cotxe a la zona
on buscaran bolets, aparquen
el vehide enmig del camp, ocasionant pèrdues al pagès que
el treballa tot l'any.
L'afició a caçar bolets, molt
arrelada a Catalunya, fa que els
caps de setmana de tardor'als
boscos d'algunes comarques gironines com ara el Ripollès
s'omplin de ciutadans disposats
a recollir aquest aliment de tardor. EFE/DdeG.

Les cooperatives
arrossaires d'Amposta
i Sant Jaume d'Enveja
aproven fusionar-se
D TARRAGONA- Els socjs dc les
Cambres Arrossaires d'Amposta i de Sant Jaume d'Enveja han aprovat la creació dj^una cooperativa de segon grau
que es dirà Cooperativa Arrossaire del Montsià i que els permetrà comercialitzar l'arròs de
forma conjunta a partir de la
tardor. La iniciativa, que és el
pas previ a la fusió total de les
dues entitats, va ser aprovada
en les assemblees de socis. La
nova cooperativa , que comercialitzarà 45 milions de quilos
d'arròs, tindrà una facturació
aproximada de 25 milions d'euros i estarà integrada per uns
4.000 socis. El president de la
Cambra Arrossaire d'Amposta,
Francesc Reverté, va dir que
la fiísió de els entitats permetrà
«augmentar la producció arrossaire, estalviar despeses i comercialitzar conjuntament».
EFE/DfleG.

SERVEIS PER A:
- AGRICULTURA I RAMADERIA
- INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

MAHMMMI^M^·IMMM^^M^IMIÍ

m
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- MAGISTER FLOW: ACARICIDA PER POMERA I PERERA
- MAGISTER FLOW: OVICIDA, LARVICIDA I ADULTICIDA
- RABBE EW:

ACARICIDA PER POMERA

SON PRODUCTES DE:

- RABBE EW:

RESPECTA LA FAUNA AUXILIAR

^
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MARC MARTÍ

LA PRIMERA FASE OFERIRÀ COBERTURA AL NUCLI URBÀ

Una xarxa sense fils
connectarà els veïns
de Cassà a Internet
L’Ajuntament promou un sistema pioner
dins l’àmbit municipal de Girona
P.T.V.
CASSÀ DE LA SELVA

L’Ajuntament de Cassà aplicarà
un sistema pioner en l’àmbit municipal de Girona per connectar
els veïns per Internet mitjançant
una xarxa sense fils, tal com realitzen algunes empreses. La finalitat és promoure l’ús d’Internet
entre els ciutadans, facilitant-los
la connexió i l’accés a la informació municipal.
Dintre de les aplicacions futures es preveu incrementar la proximitat entre el ciutadà i els serveis bàsics de la població –policia o atenció mèdica, per exemple–
o realitzar tràmits burocràtics per
als quals ara cal desplaçar-se fins
a la casa de la vila. En la seva última fase, el projecte e-Cassà preveu la digitalització de la documentació existent a l’Ajuntament.
El primer pas és dotar la població de la infraestructura necessària per garantir la cobertura
al nucli urbà en la seva primera
fase –les cases aïllades, de moment,
quedaran fora del radi d’acció del
nou servei. Els punts emissors
s’ubicaran al campanar de l’església, l’antena de l’emissora de

ràdio local i l’edifici de l’ajuntament.
El regidor d’Obres i Serveis
i Organització administrativa,
Sergi Baulida, va explicar que
la cobertura bàsica es podria
oferir a l’abril. Aquest mes, està
previst que comencin uns cursos formatius sobre Internet i
comunicació digital adreçats,
sobretot, a persones majors de
quaranta anys.
Per connectar-se i accedir a
Internet, els veïns de Cassà hauran d’invertir 120 euros en un
aparell que s’instal·larà a la teulada de la vivenda. Entre les utilitats del sistema, el regidor
d’Obres i Serveis en va destacar
l’accés gratuït a Internet a una
velocitat de banda ampla, la realització de videoconferències,
la transmissió d’arxius o accedir a una borsa de treball que
es podria incloure a la web municipal, entre altres possibilitats. El pressupost de 2003 ha
reservat 12.000 € per a la primera fase del projecte, la totalitat del qual està valorat en
60.000. L’Ajuntament ha demanat subvencions a la Diputació i a la Generalitat.

MILLORAR SERVEI I TREBALL

Documentació digitalitzada
Digitalitzar la documentació jurídica i administrativa
registrada a l’Ajuntament de
Cassà de la Selva serà l’última fase del projecte que es va
aprovar en l’últim ple municipal. El regidor Sergi Baulida
va explicar que es prioritza la
instal·lació de la infraestructura i la formació, deixant per
al final el canvi de format dels
registres municipals.

■

Segons consta a la descripció de la iniciativa, la digitalització dels documents municipals té una doble finalitat.
D’una banda, es pretén facilitar l’accés a la informació per
part dels ciutadans i millorar
la productivitat de les àrees administrativa i urbanística de
l’Ajuntament; i, de l’altra, reduir l’ús de paper en els tràmits habituals.

Exigeixen el tancament. Integrants de grups ecologistes, la PAAC i veïns es van manifestar ahir davant Vacamorta.

Els antiabocador reclamen el
tancament immediat de Vacamorta
Els manifestants volien barrar el pas a camions però no n’hi va cap
IGNASI CORNEY
CRUÏLLES

Membres de la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles –PAAC– i altres col·lectius ecologistes es van manifestar ahir al
matí davant de les instal·lacions de
Vacamorta. La plataforma opositora portava pancartes demanant
el compliment de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya –TSJC–, que el 16 de gener resolia el tancament de l’abocador i el cessament de les seves
activitats d’acord amb la llicència
concedida. Els manifestants van
decidir tancar el pas de camions
a l’abocador, encara que cap vehicle s’hi va acostar.
Els antiabocador no entenen
com és que ningú ha fet cas d’una
sentència en ferm del Tribunal Superior de Justícia ni com, havent
passat tres setmanes, l’Ajuntament
de Cruïlles no n’ha sol·licitat el tan-

cament.
Entre les pancartes dels manifestants, se’n podia llegir una que
deia «Tanquem l’abocador i mai
més». Els assistents –veïns de la
zona, la Plataforma Alternativa a
l’Abocador de Cruïlles i altres
col·lectius– van prendre la decisió
de fer una tancada i no deixar entrar cap camió, si bé la intenció
inicial no era la de prohibir el pas.
Amb tot, no va venir cap vehicle
a abocar.
Delimitar les zones humides

En aquests moments, la plataforma recull informació d’un treball editat fa tres anys pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona
–anterior a l’Inventari de Zones
Humides de Catalunya publicat
per Medi Ambient el 2001, el qual
reconeixia únicament com a zona
humida la part de les terreres pertanyent al municipi de Corçà–.

Aquest treball preveu un total de
dotze zones humides al Baix Empordà, entre elles la de Vacamorta, amb una extensió de quatre
hectàrees. Per als antiabocador,
el redactor del treball es va basar
en documentació existent que ja
el 1998 reconeixia la totalitat de les
terreres com a zona humida.
La PAAC pretén respondre així
l’expressat al seu dia pel conseller
de Medi Ambient de la Generalitat, Ramon Espadaler, en afirmar
que no existia documentació on
apareguessin totes les terreres com
a zona humida.
D’altra banda, l’alcalde de Corçà,
Carles Pongiluppi, es mostrava
preocupat aquest cap de setmana
a Ràdio Bisbal per la problemàtica de l’abocador, tot i que defensava una gestió controlada dels residus tal com feia l’alcalde de la
Bisbal d’Empordà, Ramon Romaguera, en el darrer ple d’aquest municipi.
MARC MARTÍ

LA PLATAFORMA MOU-TE EN BICI ORGANITZA UN ACTE DE PROTESTA DAVANT EL TRUETA

Acusen Girona de no fer res perquè els
cotxes no aparquin en llocs prohibits
LAURA MARIN
GIRONA

«Tenir una de les lleis més
avançades d’Europa no serveix de
res si a l’hora de la veritat no es
fa complir» són les paraules amb
què els membres de la Plataforma
Mou-te en Bici van iniciar ahir el
seu acte de protesta contra els cotxes que aparquen en zona prohibida al costat de l’hospital Josep
Trueta de Girona.
«L’avinguda de França, des del
pont de França, fins a la plaça de
la Vila de Perpinyà ha esdevingut
una zona conflictiva per als ciutadans que es desplacen normalment en bicicleta, ja que el fet de
no poder circular pel voral –tal
com diu la llei– fa que siguin pro-

pensos als accidents», asseguren
els quatre membres de la Plataforma i afegeixen que «per això
volem cridar l’atenció a l’Administració i evitar més accidents».
L’últim d’aquests accidents al
qual fan referència va afectar un
noi que es dirigia cap a Girona. En
Gregori, va topar amb un cotxe en
voler apartar-se i deixar pas a un
camió que «semblava tenir pressa» i no respectava «les distàncies».
En Gregori va denunciar els fets
a l’Ajuntament però la resposta
d’Isabel Salamaña i Serra, tinent
d’alcalde de Mobilitat i Coordinació Territorial, «només ha quedat en bones paraules». De la carta de Salamaña es pot extreure que
«he demanat a la Policia Municipal que efectuï un seguiment dels
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fets que vostè ens manifesta i denunciï els vehicles que infringeixen els preceptes de l’Ordenança
de circulació». A més, afegeix «li
faig saber que d’acord amb el projecte de la xarxa bàsica de carrils
bicicleta a Girona, està prevista
la construcció d’un carril bici a
l’avinguda de França des del pont
de França fins a la plaça de la vila
de Perpinyà».
Pel que fa al primer punt, «només cal fer una ullada i es veu com
encara hi ha molts cotxes aparcats
i cap amb multa» diuen els membres de Mou-te en Bici. També comenten que per molt que insisteixen la policia no els fa cas. Per
confirmar-ho van intentar trucar i van insistir que eren allà i que
tenien als mitjans de comunica-

Mou-te en bici. Demana que els cotxes no aparquin en zones prohibides.

ció amb ells, però ni així van aconseguir que es presentés una patrulla «ni que fos per parlar amb
nosaltres».
Respecte a l’aprovació d’un carril a la zona, es mostren escèptics
perquè «ja ens ho van prometre
en altres carrers de la ciutat i a les

obres acabades no hi consten».
En veure que no es presentaria
ningú, els membres de la Plataforma van donar per acabat l’acte
i van declarar que continuarien
amb les mobilitzacions i amb les
instàncies a l’Ajuntament «fins que
algú ens faci cas».
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L’ACAPS VOL PROPORCIONAR ALS INFANTS DIVERSIÓ I SEGURETAT I DENUNCIA QUE EL GOVERN POSI TRAVES PER REALITZAR AQUESTES ACTIVITATS

«Descobrir una realitat molt diferent»
Les famílies que comparteixen aquests dies amb els nens sahrauís que passen les vacances a Girona asseguren
que «és una experiència molt enriquidora per a tots» i que «els nens s’adapten amb rapidesa al seu nou entorn»
LAURA MARIN

LAURA MARIN

LA CONVIVÈNCIA

GIRONA

«Acollir un nen o nena sahrauí
és descobrir una realitat molt diferent i suposa una experiència
molt enriquidora, per a ells, però
sobretot per a nosaltres» explica
una família que aquests dies conviu amb un dels 110 nens sahrauís
que van arribar a les comarques
gironines a principis del passat juliol per passar les vacances.
Una de les coordinadores de
l’ACAPS a Girona, Alba Domènech, explica que «els nens que han
arribat, amb edats compreses entre els sis i els deu anys, s’han adaptat molt ràpidament». Domènech
afegeix «que són nens molt agraïts
als quals els costa relativament poc
introduir-se. Potser el més difícil
són els primers 15 dies del primer
any d’acollida, ja que ni ells ni les
famílies estan preparats, però amb
el temps ambdós aprenen a conviure i compartir».
La programació d’aquest tipus
d’activitats per als nens sahrauís
es fa amb diferents finalitats. Així,
la coordinadora explica que «el primer és aconseguir que els nens s’ho
passin bé i aprenguin» per això,
des de l’ACAPS es coordinen per
a ells places en casals públics on
poden tenir contacte amb altres
nens de la seva edat. A més «descongestionant els campaments
sahrauís aconseguim que almenys
en aquest període d’estiu, conflictiu per les diferents malalties a les
quals estan exposats els infants, hi
hagi prou medicines pels que es
queden», afegeix Domènech.
«Als nens que arriben a Girona
se’ls porta a fer una revisió mèdica i se’ls soluciona els problemes
que puguin tenir, com per exemple les càries», explica una altra de
les mares acollidores. La darrera
finalitat que exposen des de
l’ACAPS és «que mitjançant aquestes estades donem a conèixer la
trista realitat que viuen dia a dia
aquests nens al seu territori».
Les families, que es reuneixen
cada dia perquè els nens juguin
junts, van criticar «els impediments que posa el Govern per realitzar aquest tipus d’activitats».
Amb això feien referència a l’aplicació de la Llei d’Estrangeria que
des de fa dos anys afecta als nens
sahrauís que passen les vacanes a
Catalunya.

Petites coses
de la vida

El grup de sahrauís a Girona. Els nens es reuneixen cada dia per jugar i compartir experiències.
LAURA MARIN

LAURA MARIN

Bicicletes. Una de les seves activitats preferides.

Aprenentatge. Les famílies els ensenyen jocs diversos.

Un referèndum que no se celebra
«La solució a la situació que
viuen aquests nens només passarà per trobar sortides a la incertesa política del seu territori i aquestes sortides estan en el
referèndum», comenta Alba
Domènech, una de les coordinadores del projecte de l’ACAPS
a Girona.
Un referèndum per a l’autodeterminació que es va anunciar per primera vegada el 1975,

■

quan encara estava sota domini espanyol i que des de llavors s’ajorna indefinidament. Espanya, incomplint la seva promesa, i les determinacions de l’ONU que veuen
«el Frente Polisario com a única
força política dominant en el territori», entrega, de manera repartida, l’Administració del Sàhara a Mauritània i Marroc.
A partir de llavors s’inicien diferents conflictes bèl·lics entre sah-

ruís, per una part, i Marroc i
Mauritània per l’altra. Els refugiats sahrauís s’estableixen en
campaments als deserts de la
regió argelina de Tinduf.
El 1979 Mauritània renuncia
a les seves reivindicacions i el
1991 es crea el Pla de Pau de
l’ONU per al Sàhara i la Comissió per al Referèndum. Un
referèndum que ara, deu anys
després, encara està per arribar.

■ «Conviure amb el nen que
he acollit m’ha ensenyat a
veure la importància de les
petites coses de la vida, aquelles que nosaltres ja no valorem però que per a ells són
tot un descobriment», asseguren les famílies que participen en el projecte organitzat per l’ACAPS. D’aquesta
manera, enmig de les dades
oficials de la coordinadora
respecte a l’estada dels nens
sahrauís, les famílies d’acollida explicaven com és la
convivència amb els infants.
Així, comenten que «els
nens se sorprenen molt d’activitats tan quotidianes per
a nosaltres com obrir una aixeta i que en surti aigua, i que
a més pugui ser calenta i freda». De la mateixa manera
«es passen el dia jugant a
obrir i tancar els interruptors
de la llum perquè no entenen
com poden funcionar els seus
mecanismes».
«La meva nena, quan va
arribar a casa, es va aterrir davant les escales i no les volia
pujar perquè li feien molta
por. Al final vam haver de
portar-la a coll», explica una
de les mares. «El meu plorava i xisclava quan intentàvem
dutxar-lo», afegeix una altra.
«El mar és quelcom que els
impressiona molt ja que ells
no l’havien vist mai», per la
qual cosa triguen molts dies
en confiar-se dins l’aigua.
Després de tots aquests detalls de convivència diària les
famílies confesen que «és
molt difícil no comparar els
nens acollits amb els autòctons i veure com es tracta de
dues realitats totalment diferents». Afegeixen que «ara la
pregunta a fer-se és quin serà
el futur d’aquests nens si la
situació que viu el seu territori no se soluciona aviat» i
fan una crida perquè es busquin sortides al conflicte.

L’estiu és de Suzuki
SAMURAI
des de
9.600,53**€

VITARA
des de
12.034,52*€

* MODEL SQBD. Inclou IVA. Impost matriculació i Pla Prever. No inclou despeses matriculació

ESTEVE BLANCH, S.A.
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UN BASTIMENT DE FUSTA SUBSTITUIRÀ ELS ANTICS ARCS DE CIMENT I FARÀ LA TORRE MÉS ATRACTIVA AL PÚBLIC

El nou campanar de la Catedral serà
com el d’abans de la Guerra Civil
Canviaran totes les campanes i instal·laran un sistema per no molestar els veïns
DANIEL BONAVENTURA

LAURA MARIN
GIRONA

La restauració que s’està portant
a terme a la Catedral de Santa Maria de Girona inclou la renovació
de les sis campanes de la Seu. Els
arquitectes Josep Maria Pla i Carme Vic, encarregats de les reformes, han treballat sobre un nou
cavallet de fusta que s’inspira en el
que hi havia instal·lat a la Catedral
abans de la Guerra Civil.
Els actuals arcs de ciment, que
van ser colocats cap als anys quaranta i que no s’han reformat des
de llavors, han estat «derrocats i
seran substituits per uns de fusta
que faran més agradables les visites al campanar, ja que després de
les obres quedarà obert al públic»,
explica Joan Riera, gerent de l’empresa Rifer Barberí dedicada a la
fabricació restauració i electrificació de campanes i rellotges monumentals. Aquesta companyia és
l’encarregada de les obres de restauració del campanar de la Catedral.
Riera explica que «s’utilitzarà un
tipus de fusta tropical (iroco) que
és molt més resistent que el roure
que tradicionalment s’utilitzava».
A més, el gerent assegura que la

Catedral de Girona. Les sis campanes de la Seu seran restaurades.

seva empresa té «molt en compte
el medi ambient» i garanteix que
«sempre que es tala un arbre se’n
planta un altre».
Sis campanes per restaurar

«Com que es tracta d’una obra
de restauració, el que volem és tornar a l’original», afegeix Riera. Així,
es canviaran les quatre campanes
de misa que tenen un pes de 1.500,
1.000, 700 i 400 quilograms respectivament, la campana que toca
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les hores (la qual pesa prop de
4.000 quilograms) i la que toca els
quarts (amb 200 quilograms de
pes).
A aquestes campanes se’ls posarà un sistema mixt de motor perquè puguin funcionar tant de manera automàtica –per festes especials o durant la nit– com perquè
el campaner pugui activar-les ell
mateix.
A més, s’aplicarà un sistema sincronitzat via`rádio amb el patró

europeu que ajudarà a que el rellotge sempre tingui l’hora correcta. Segons el gerent de Rifer
Barberí, «més del 90 per cent dels
rellotges de Girona funcionen amb
aquest sistema i això ajuda, en el
cas de les esglèsies, a que totes les
campanes de tots els temples toquin al mateix temps».
«Per evitar les molesties que les
campanades poden provocar als
veïns, les campanes es posaran dins
del campanar» comenta Riera,
«això, al mateix temps, crea un
efecte que ajuda a que el so se senti més a tota la ciutat».
Joan Riera explica que «potser
en un futur s’instal·laran dues campanes més que falten per completar les ja existents, però de moment
avancem amb la restauració de les
que hi ha». Una restauració per
la qual compten amb la col·laboració de l’empresa lleidatana Carvajal-Corredora que proporciona l’estructura de fusta que fa de
suport per a les campanes.
La reforma de les campanes de
la Catedral permetrà recuperar els
antics tocs tradicionals de les campanes, ja que fins ara només tocaven els bàsics de les hores, els
quarts i les celebracions més importants del calendari litúrgic.
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Palafrugell acull la
segona edició de
la Marató de
donacions de sang
PALAFRUGELL.- El Centre de
Transfusió i Banc de Teixits ha
organitzat per demà a Palafrugell la segona edició de la Marató de donació de sang. El Teatre Municipal de Palafrugell
obrirà a les 12 per a totes les
persones que vulguin fer una
donació. La Marató recorrerà
24 poblacions, 12 més que l’any
passat. Durant tot el mes la Germandat de Donants de sang de
Girona i la Creu Roja de Palafrugell han estat informant i
conscienciant els ciutadans de
Palafrugell i les rodalies de la
importància d’aquest gest.
La campanya informativa
també ha consistit a contactar
amb les entitats i associacions
de la població i en la difusió
de fullets i de pòsters. L’organització posarà els serveis de
guarderia gratuïta durant les
extraccions de sang per facilitar la tasca.
La Marató també serà festiva i comptarà amb la presència
de diverses entitats i grups musicals de la ciutat. A les 10 s’inaugurarà amb la presencia
d’autoritats que posaran en
marxa un comptador electrònic que durant tot el dia informarà del temps i del nombre de
donacions. L’objectiu de la
campanya és millorar els estocs
de sang dels hospitals catalans
per poder atendre les necessitats d’aquest estiu. DdeG
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L’ASSOCIACIÓ GIRONINA RECLAMA AJUDES PER CELEBRAR L’ANY INTERNACIONAL

Mifas denuncia l’incompliment
del pla d’accessibilitat de Girona
Critica les dificultats a Hisenda, Governació i la Subdelegació
LAURA MARIN

LAURA MARIN
GIRONA

MEDI
AMBIENT

CAÇA DEL SENGLAR
A petició de l’Ajuntament de Girona, el Departament de Medi
Ambient ha autoritzat BATUDA EXCEPCIONAL DE SENGLAR
AL SECTOR DE CAMPDORÀ PER CONTROLAR L’EXCÉS DE
POBLACIÓ D’AQUESTS ANIMALS A LA ZONA
Les batudes es duran a terme per part de persones autoritzades, els dies
30 d’agost i 4 de setembre durant tot el matí (fins a les 2 del migdia)
L’àrea de caça serà degudament senyalitzada mentre duri l’activitat.

ESPORTS

PROGRAMA D’ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES
CURS 2003-2004
INSCRIPCIONS
a www.ajuntament.gi/esports
Dilluns 8 de setembre, a les 6 de la tarda
Activitats aquàtiques
Dimarts 9 de setembre, a les 6 de la tarda
Activitats pavellons i tennis
Dimecres 10 de setembre, a les 6 de la tarda
Activitats centres escolars

PERSONAL

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN AUXILIAR PRÀCTIC
Presentació de sol·licituds fins al dia 8 de setembre de 2003
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL
DE 2 PROFESSORS DE LLENGUATGE MUSICAL, 1 DE
CLARINET I 1 DE TROMPA PER L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
Presentació de sol·licituds fins al dia 3 de setembre de 2003

MUSEU
D’HISTÒRIA
DE LA CIUTAT

ESPECTACLES INFANTILS
LA GUINEU I EL LLOP I EL GALL PERET
a càrrec del grup VA DE CONTES
Dissabte 30 d’agost, a les 12 del migdia

ESTIU 2003

TROBAR D'ENYOR a càrrec d'ALFONS ENCINAS
Dimecres 3 de setembre, a 2/4 de 10 del vespre,
a la plaça dels Jurats

FESTES

FESTA MAJOR DE
LA VALL DE SANT DANIEL Fins al 31 d’agost

Un grup de persones amb
disminució física del centre
APF d’Albí (França) han passat deu dies a Girona intercanviant experiències amb els
socis de Mifas. Ambdues entitats, especialitzades en l’atenció i prestació de serveis a persones que tenen alguna disminució física, han estat
treballant durant molt de
temps per realitzar una trobada que pogués donar a
conèixer la situació dels discapacitats a Albí i França i poder
extreure conclusions que han
reflectit en un document de
reivindicacions comunes.
Així, aquest document explica que, tot i que aquest any
se celebra l’«Any Internacional de les persones amb disminució», no hi ha hagut recursos econòmics per commemorar-lo
ni
grans
esdeveniments ni iniciatives
que comptessin amb la participació de les persones amb
discapacitació o que donessin
a conèixer la seva situació.
A més, des de Mifas es denuncia que les pensions o prestacions socials no arriben al
mínim establert. En aquest
sentit, el personal francès es
troba en una situació més favorable, ja que es donen les ajudes necessàries per tal que els
minusvàlids tinguin un desenvolupament adeqüat. «Nosaltres, en canvi, ho hem de
sol·licitar i esperar que ens to-

Pere Tubert. El representant de Mifas, al centre, critica els accessos públics.

qui o no, igual que si fos una loteria», explica Pere Tubert, president de l’associació Mifas. Afegeix que «s’hauria d’entendre que
els comandaments del cotxe o un
llit articulat no són un caprici sinó
un dret i una necessitat».
Un altre tema que van tractar
des de les dues associacions va ser
el del transport públic i el de les
barreres arquitectòniques. Respecte al transport públic, ambdues entitats reivindiquen la millora dels materials en circulació
i, per exemple, que els autobusos
surtin adaptats de fàbrica. En
aquest sentit, destaquen la necessitat que les normatives fossin europees i l’exigència del seu compliment. «No pot ser que una persona amb disminució física que
vol anar en autobús, posem per
cas, de Girona a Salt, no pugui ferho perquè no pot pujar al vehi-

cle», comenta Tubert.
Pel que fa a les barreres arquitectòniques, el president de MIFAS destaca que «a Girona es va
aprovar fa anys el pla d’accessibilitat però encara queden moltes
coses per solucionar». Així, «pensem que els carrers i els edificis
nous s’estan construint de manera adequada però que queda molt
per fer, com facilitar els accessos
a edificis civils com Governació,
Hisenda, Govern Civil, etc.», explica Tubert.
Per últim, les dues entitats demanen que «es facin esforços per
millorar l’accés de les persones
amb disminució a la universitat i
a l’educació en general». Els responsables pensen que «l’accés a
l’educació reverteix d’una manera considerable en la millora de la
qualitat de vida i de la integració
laboral».

PAGANS AFIRMA DESPRÉS D’UN ANY QUE «SE SOLUCIONARÀ SI S’ALLARGA MÉS»

L’Ajuntament permet el vessament
del Güell «perquè l’agost és inhàbil»
LAURA FANALS

J. BADENES
GIRONA

INFORMACIÓ CIUTADANA
✆ 972 41 90 10
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L’Ajuntament de Girona ha
permès el vessament de milers
de litres del riu Güell a la xarxa del clavegueram perquè
«l’agost és inhàbil». La representant municipal va justificar
que des de fa un any no s’hagi
intervingut per evitar que l’empresa constructora desviï el riu
mitjançant una canonada a la
xarxa residual.
L’alcaldessa de Girona va explicar que «s’han mantingut
contactes amb l’empresa i s’està
fent l’esforç perquè resoldre el
problema té una certa complicació». La representant municipal va explicar que tot i que
el regidor de Medi Ambient,
Ponç Feliu, havia marcat la primera setmana d’agost com a
data límit per posar solució, que
«es pot allargar fins al setembre».
El vessament de l’aigua del
riu Güell, que filtra als baixos
de l’obra que s’està fent al carrer Cerverí, va començar ja fa

Vessament. L’aigua continuarà sortint amb el permís de l’Ajuntament.

gairebé un any amb diferents mètodes. Finalment, la promotora de
l’obra va decidir instal·lar una connexió mitjançant una canonada
que aboca l’aigua directament a
l’embornal.
Els veïns s’havien queixat per
la permissivitat de l’Ajuntament
amb aquesta obra per l’escassetat
dels recursos hídrics. La denúncia,

però, va ser resposta ràpidament
pel regidor de Medi Ambient, que
havia assegurat que s’havia fet la
reclamació a l’empresa per escrit
i que es donava un termini de 15
dies.
La celeritat de Ponç Feliu va
quedar ahir minvada per l’alcaldessa en respondre que no s’actuarà fins d’aquí a unes setmanes.

Diari de Girona DILLUNS, 25 D’AGOST DE 2003
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ELS CURSETS ES REALITZEN DUES VEGADES A LA SETMANA I ACULL GRUPS D’ENTRE 25 I 40 PERSONES ALS QUALS S’OFEREIX UNA BASE TEÒRICA

Fomentar la pesca en família
El Museu de la Pesca de Palamós ha organitzat aquest estiu un taller de l’activitat amb canya per a nens i nenes
des del qual es pretén aconseguir que els infants gaudeixin i aprenguin a respectar el medi i els companys de grup
MARC MARTI

LAURA MARIN
PALAMOS

«La sensació de felicitat que sents
quan escoltes el xiscle d’alegria que
se li escapa a un nen quan agafa un
peix entre les seves mans no es pot
pagar ni amb tots els diners del
món». Aquest és el primer comentari que fa Josep Argelaguet
quan explica com va sorgir la idea
de crear un taller de pesca per a
nens. Afegeix que «l’objectiu
d’aquests minicursets és ensenyar
als infants els passos correctes per
fer una pesca amb èxit», no només
des del punt de vista d’agafar peixos, sinó també pel fet que aprenen a respectar el medi, els companys i les normes.
Argelaguet, juntament amb Maria Matas, Antoni Zotano i Josep
Maria Gelpí, ha iniciat aquest estiu un taller de pesca amb canya
per a nens i nenes menors de 10
anys. «En realitat es tracta d’una
activitat pensada perquè es faci en
família i per aconseguir una interactuació entre pares i fills», segons
explica Gloria Ñaco, tècnica de difusió al Museu de la Pesca de Palamós. Per aquest motiu, les classes costen uns tres euros per adult
i són gratuïtes per als nens.
Els cursos, que ja van possar en
pràctica per lliure Josep Argelaguet i Josep Maria Gelí l’estiu de
2002, queden inscrits aquest any
dins de les activitats que ofereix
el Museu de la Pesca. «Les famílies
poden venir aquí els dies de taller
i apuntar-se en el mateix moment»,
és a dir, no necessiten inscripcions
prèvies ni haver de fer totes les classes durant un temps determinat.
Aquests minicursets es realitzen
cada dilluns i dimecres de dos
quarts de set fins a les vuit del vespre i acull entre 25 i 40 participants
per sessió.
«Quan Argelaguet va presentarnos la seva proposta nosaltres la
vam sotmetre a un estudi pedagògic per extreure’n el màxim
benefici», declara Gloria Ñaco. Les
conclusions d’aquest estudi van
indicar que el taller hauria de convertir-se en una eina per ensenyar
als nens respecte per aquesta activitat i tot el que ella implica, a
més del funcionament de la pesca amb canya. Així, «el més important no és que els nens agafin
molts peixos sinó que aprenguin
tota una sèrie de normes i aspec-

La part teòrica. Argelaguet explica als nens i nenes la importància de respectar el medi i els companys.
MARC MARTI

Els peixos. El fullet mostra les mides i característiques.

MARC MARTI

Els estris. Els infants comencen a preparar les canyes.

RESPECTE AL MEDI AMBIENT

Influenciar els pares a través dels nens
■ «Ensenyant els nens a respectar el medi que els envolta aconseguim transmetre la normativa
als pares», afirma Josep Argelaguet. «Moltes vegades, si un pare
llança un paper a l’aigua el seu
fill pot indicar-li que allò no està
ben fet» afegeix el monitor, «de
la mateixa manera que ho fan
molts quan van en cotxe i s’adonen que no es respecten els se-

nyals de trànsit».
«En arribar al lloc de la pesca
saluda els altres pescadors. Respecta el teu entorn i quan pleguis deixa-ho tot net», es pot llegir als fullets informatius que
es reparteixen des del Museu de
la Pesca. A partir d’aquesta base,
«potser el pare se sent intimidat pels comentaris o l’opinió del
nen i evita tornar a cometre el

mateix error», expliquen els organitzadors, que asseguren sentir-se molt orgullosos dels resultats obtinguts.
A més d’aquest taller, des del
museu s’ofereixen altres activitats familiars, entre les quals s’inclou un taller d’artesania marinera, visites guiades al centre i
excursions o rutes marítimes
guiades.

tes a tenir en compte». D’aquesta
manera, els monitors comencen el
taller amb una breu explicació pedagògica que «serveix per aconsellar els nens sobre el respecte al
medi natural i sobre la importància de no tirar les deixalles ni al terra ni a l’aigua».
Un cop la Maria Matas reparteix
els fullets que informen sobre les
diferents espècies de peixos que es
poden trobar a la mar Mediterrània i la mida que cada animal ha
de tenir per poder-los agafar, Josep Argelaguet comença una petita referència sobre el mar i la pesca. «Podeu fer que els peixos passin pels tres medis, aire, terra i
aigua» comença dient Argelaguet
al grup d’infants que el mira de
manera expectant. Amb això, el
monitor fa referència al fet que
cada vegada que un nen o nena
agafa un peix, si el deixa al terra
abans de tornar-lo al mar, haurà
aconseguit que passi pels diferents
estats.
Al temps que els seus companys
fan aquesta explicació, Gelí i Zotano van preparant el material. Des
dels organitzadors del Museu de
la Pesca es recomana portar els
propis estris que especifiquen en
els fullets informatius. No obstant,
si les famílies no disposen de tot el
material o de part d’ell, el mateix
museu posa a disposició dels participants tot allò que els hi falti, de
manera gratuïta.
Una vegada preparat tot el material, els diferents monitors van
ensenyant als nens i nenes com utilitzar-lo. «Tot és qüestió de pràctica, és normal que no surti a la
primera, s’ha de tenir molta paciència», recomanen. I a poc a poc
els nens es van adaptant a les diferents maneres de llançar la canya o de posar els hams.
«El millor de tot és quan arriben
els resultats i el nen o nena que
ha pescat un peix el treu de l’aigua
davant la curiositat de la resta», comenten els monitors. «Els peixos
que més s’agafen en aquesta zona
són les castanyoles», afirma Maria
Matas.
Els organitzadors i els monitors
del taller asseguren que s’està «seguint un ritme adeqüat» i que està
tenint molt d’èxit. «Per la qual cosa,
continuarem amb el curset altres
anys i segurament ampliarem els
horaris, per poder acollir més famílies», preveuen.

DdeG

Llambilles celebra el
quart aniversari del carril
bici Girona-Sant Feliu
LLAMBILLES.- Per quart any consecutiu, la població de Llambilles va
celebrar un sopar amb veïns i amics
per commemorar la inauguració
del carril bici de Girona a Sant Feliu. La vetllada, organitzada pel
Centre Cultural Sant Cristòfol, es
va celebrar al costat de l’estació
de l’antic Carrilet. A l’entorn d’una
llarga taula, els veïns de Llambilles
van rememorar les seves vivències
del passat al Carrilet i van alabar la
seva recuperació com un espai per
a ciclistes i vianants. DdeG

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 25/8/2003. Pàgina 7

L’AJUNTAMENT PRETÈN POTENCIAR ELS SEUS SERVEIS

Calonge instal·la un monòlit
per ubicar l’oficina turística
DdeG
CALONGE

Carril bici. Els veïns de Llambilles celebren el seu quart aniversari.

L’Ajuntament de Calonge ha
instal·lat un monòlit d’informació al costat de l’Oficina de
Turisme de Sant Antoni, amb
l’objectiu que els turistes pugin
ubicar-la millor. D’aquesta manera es preveu potenciar i augmentar els seus serveis.
El monòlit, amb lletres de co-

lor blanc sobre fons blau, fa uns
vuit metres i mig d’alçada i té una
base de més d’un metre. Als seus
laterals es podran penjar banderoles que serviran per publicitar
les diferents activitats que s’organitzen a Calonge i a Sant Antoni.
Aquest nou punt d’informació
pretèn aprofitar els recursos de
l’Oficina de Turisme que ha ampliat l’horari i les activitats durant
tot l’estiu.

Diari de Girona DIUMENGE, 24 D’AGOST DE 2003

✝ANDREU ÁLVAREZ
i MANZANARES

NECROLÒGIQUES
AGULLANA

Jesús Couto Breyjo
Ha mort als 66 anys, natural de
Valdoviño (la Corunya). Era casat
amb Dolores Bota Llinàs i tenia dos
fills. Residia a Agullana.
L’enterrament se celebrarà avui
diumenge, a les 11 del matí, a la
parròquia d’Agullana.

Els teus companys de la colla dels MATINERS
no t’oblidaran mai.

AIGUAVIVA

Josep Castañer Planas
Girona, 24 d’agost de 2003

✝

EN LA MORT DE

JOSEP CASTAÑER
i PLANAS
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Ha mort als 50 anys. Era casat
amb Rosa Serra i tenia dos fills, David i Ivan. Residia a Aiguaviva.
L’enterrament se celebrarà avui
diumenge, a les 10 del matí, a la
parròquia d’Aiguaviva.
ARBÚCIES

Ha mort als 72 anys. Era casat

✝

35 ANIVERSARI DE LA MORT DE

LLUÏSA
MARQUÉS
GUILLÓ

Girona, 24 d’agost de 2003

Els seus néts,
Núria i Miquel Mascort Riera
i tota la família no l’obliden
i preguen per ella.

FINS A LES 23 hores

972 20 20 66

Ha mort als 71 anys. Era vidu en
1es núpcies d’Adelita Sierra Rubio i
casat en 2es núpcies amb Encarnación Manzana Llanes. Tenia dos fills,
Carmina i Xavier. Residia a Girona.
L’enterrament se celebrarà avui
diumenge, a les 10 del matí, a la
parròquia de Sant Narcís de Girona.
GRANOLLERS DE
ROCACORBA

Ha mort als 49 anys. Era solter.
Residia a Vilablareix.
L’enterrament se celebrarà demà
dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Granollers de Rocacorba.

Miquel Oliveras Torras

que va morir a Girona el dia
24 d’agost de 1968.

SERVEI DE NECROLÒGIQUES

Artur Font Jofra

Andreu Álvarez Manzanares

OLOT

vídua de Mariano Mascort Peya

Girona, 24 d’agost de 2003

Pere i Manel. Residia a Palafrugell.
L’enterrament se celebrarà avui
diumenge a 2/4 de 10 del matí, a la
parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
PALAMÓS

GIRONA

Carles Ramió Noguer

Joaquim Planas Salvador

La raó social ADES MARKET S.L.,
i els seus empleats,
s’uneixen al dol de la família
per tan sentida pèrdua.

amb Maria Cid Enrica i tenia tres
filles, Pili, M. Àngels i Anna. Residia
a Arbúcies.
L’enterrament se celebrarà demà
dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia d’Arbúcies.

Ha mort als 81 anys, natural
d’Olot on residia. Era casat amb Roser Augé Soy i tenia un fill, Ricard.
L’enterrament se celebrarà demà
dilluns dia 25, a les 12 del migdia, a
la parròquia del Sagrat Cor Caputxins d’Olot.
PALAFRUGELL

Joana Cortada Roca
Ha mort als 89 anys. Era vídua de
José Carrasco Peña i tenia dos fills,

Ha mort als 85 anys. Era casat
amb Francisca Mateu Clivillé. Residia a Palamós.
L’enterrament se celebrarà avui
diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la
parròquia de Santa Maria de Palamós.
Pepita Romeu Roca
Ha mort als 84 anys. Era vídua de
Jose Fornells Falcó i tenia un fill,
Marçal. Residia a Palafrugell.
L’enterrament se celebrarà demà
dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Palamós.
ROSES

Jaume Vázquez Torres
Ha mort als 79 anys, natural de
Roses on residia. Era solter.
L’enterrament se celebrarà demà
dilluns dia 25, a les 10 del matí, a la
parròquia de Santa Maria de Roses.
VILAMALLA

Francisco Méndez Ruz
Ha mort als 77 anys, natural de
Jabalquinto (Jaén). Era casat amb
Ana Cabrera Jurado i tenia 6 fills. Residia a Vilamalla.
La cerimònia se celebrarà avui
diumenge a les 9 del matí, a la parròquia de Vilamalla. Serà enterrat a
Jaén.

FARMÀCIES DE TORN
POBLACIÓ

ANGLÈS
BANYOLES
BLANES

FARMÀCIA

BONMATÍ
R. ALSIUS
FALGUERA BART.
ALTIMIR (9.30-13h)
BREDA
RECORT (10-13h)
CADAQUÉS
MORADELL
CALONGE
PUIGREFAGUT
CASSÀ DE LA SELVA
DOMINGO
CASTELLFOLLIT ROCA LACORZANA
CASTELLÓ D'EMPÚRIES FAJOL
CELRÀ
DELLONDER
FIGUERES
PERXAS
GARRIGUELLA
AUBERT
GER
VILA
GIRONA
BELLVEHÍ *
FOLCH RUBAU * *
HOSTALRIC
TUSELL

ADREÇA

La Verneda, 53
Gral. A. de Castro, 171
Av. Joan Carles I, 4
Av. Vila Madrid, 17
Pl. Dr. Rovira-Benet, 4
Frederic Rahola, 19
Rutlla, 5
Pont, 1
Ctra. d'Olot, 5
Joan Carles I, 78-B
Parets, 11
Rambla, 36
Joc de la Pilota, 5
Ctra. Vella, s/n
M. Caldes Montbui, 53
Rambla Llibertat, 50
Major, 59

TELÈFON

972 42 08 89
972 57 05 95
972 33 19 78
972 33 44 03
972 87 00 40
972 25 87 51
972 65 17 19
972 46 00 98
972 29 40 18
972 45 16 64
667 55 81 61
972 50 08 71
610 97 87 43
972 14 70 59
972 21 21 39
972 20 03 34
972 86 41 55

* Horari diürn (De 9 h a 22 h)

POBLACIÓ

FARMÀCIA

LA BISBAL D'EMPORDÀ
L'ESCALA
L'ESTARTIT
LLAFRANC
LLAGOSTERA
LLANÇÀ
LLORET DE MAR
OLOT
PALAFRUGELL
PALAMÓS
PALS
PLATJA D'ARO
PRULLANS
PUIGCERDÀ
RIELLS I VIABREA

GOÑI * *
COLOMER
PLANAS (9-13,30h)
SURRIBAS - CAS.
MENDIETA
SAURÍ MASGRAU
HORTALÀ
A. MARTÍNEZ
FÀBREGAS * * *
FAJULA ROURA
F. SUÑER
MASSANEDA
MASSÓ *
QUINTANA
SISTARÉ
MUNTANÉ
PRATS (10-13h)

ADREÇA

TELÈFON

Pl. Sardana, 19
Av. Ave Maria, 3
Av. Riells, 18
Sta. Anna, 62
Pere Pascuet, 37
Consellers, 28
Castellar, 8
St. Pere, 6
Av. Vidreres, 123-A
Rda. Montolivet, 11
Pl. Església, 9
Av. Llibertat, 75
E. Algarra, 14
Av. S'Agaró, 55
Del Puig, 1
Escoles Pies, 8
Sta. Fe, 5

* * Horari diürn i nocturn (De 9.15 h d'avui a les 9.15 de demà)

972 64 01 51
972 77 04 77
972 77 14 73
972 75 09 26
972 30 27 70
972 83 29 18
972 38 14 96
972 36 43 79
972 36 22 06
972 27 14 25
972 30 06 91
972 31 45 87
972 63 60 32
972 81 96 83
973 51 11 58
972 88 01 63
93 847 22 94

POBLACIÓ

FARMÀCIA

RIPOLL
RIUDARENES
ROSES
SALT
ST. FELIU GUÍXOLS

CABALLERIA
MASÓ
GRATACÓS
ORDIS
OLIVÉ
VALLS (9-13h)
ST. FELIU PALLEROLS
GRATACÓS
ST. HILARI SACALM
MUNTALT
ST. JOAN ABADESSES CAPDEVILA
ST. PAU SEGÚRIES
TRAVERIA
STA. COLOMA FARNERS PAULÍ
SARRIÀ DE TER
MUÑOZ
TORROELLA MONTGRÍ DE QUINTANA
TORTELLÀ
GUIXERAS
TOSSA DE MAR
CASTELLÓ
VENTALLÓ
ROMAN
VILAFANT
MONT

* * * Horari de reforç (de 16 h a 20 h)

ADREÇA

Pl. St. Eudald, 4
Ctra. Sta. Coloma, 34
Colon, 64
Pg. P. Catalans, 71
Ctra. Palamós, 74
J. Maragall, 10
Centre, 4
Busquets i Punset, 13
Ramon d'Urgell, 56
Guàrdia, 4
Hospital, 4
Major, 56
Major, 55
Pl. Mercat, 5
Av. Ferran Agulló, 12
L'Arbre Sec, s/n
Ctra. Besalú-Roses, 14

TELÈFON

972 70 01 41
972 85 61 37
972 25 78 49
972 23 77 04
972 32 01 09
972 32 28 30
608 26 12 00
972 86 90 49
972 72 22 26
972 74 71 19
972 84 15 67
670 28 76 52
972 75 70 18
972 28 71 02
972 34 13 03
972 79 31 44
649 96 41 49

* * * * Horari ordinari

UN TOTAL DE 220 VOLUNTARIS REALITZEN TREBALLS PER MILLORAR L’ENTORN

TRES DELS VIATGERS VAN SER TRASLLADATS AL TRUETA

Projecte Rius vol conscienciar
de la importància de l’aigua

Vuit persones resulten
ferides en sortir un sol
cotxe de l’autopista A-7

LAURA MARIN
GIRONA

«Tots sabem que l’aigua és vida.
Tots en depenem, la necessitem
cada dia de moltes i diverses maneres... En canvi, tot i aquesta importància vital, cada cop la respectem menys. N’abusem. La malbaratem, la contaminem, i oblidem
com és d’essencial per a la nostra
supervivència», per això, des del
Projecte Rius es convida a tothom
a participar en el concurs «Esquitxos», dins de les celebracions
per l’Any Internacional de les Aigües Continentals. En la seva primera edició, el concurs, estarà dedicat als rius i a intentar que la gent
prengui consciència de la seva im-

portància.
«Amb l’objectiu que tothom trobi un espai d’expressió s’han proposat tres categories (fotografia,
arts plàstiques i literatura)» expliquen des de Projecte Rius i afegeixen que «es valoraran els aspectes més socials i de participació ciutadana dels rius, així com
també els aspectes més reivindicatius de l’aigua o de denúncia i
els de caire més naturalístic».
La data límit per entregar les
obres al concurs és el pròxim 26
de setembre i amb el conjunt
d’obres inscrites l’Associació Hàbitats (impulsora del Projecte Rius)
editarà un llibre. Les bases generals i les pròpies de cada categoria es poden consultar a la pàgina
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web del Projecte Rius, www.projecterius.org.
«El coneixement és el primer pas
per respectar el medi», per això,
l’Associació Hàbitat, fundada al
1997 per un grup de biòlegs, va
crear el Projecte Rius, amb la finalitat de crear un espai «d'educació ambiental que té com a objectiu principal la conservació i millora dels nostres rius, afavorint
l'apropament de la gent cap al nostre entorn natural».
Amb la intenció d’aconseguir
que tothom hi pugui participar, el
Projecte Rius «presenta una metodologia de treball senzilla i estandaritzada que permet que qualsevol grup que ho desitgi hi pugui participar.

DdeG
GIRONA

Els vuit ocupants d’un vehicle es van accidentar la matinada d’ahir a l’autopista A-7 a
Vilablareix quan el Ford Trànsit que ocupaven va sortir de
la via, segons van explicar ahir
els bombers. Tres dels viatgers
van ser traslladats a l’hospital
Doctor Josep Trueta de Girona. Els altres es van negar a ser
evacuats.
D’altra banda, un ciclista es
va accidentar a la carretera de
Vilallonga a la Roca, al municipi de Llanars, divendres passat al vespre. Un cotxe, Volks-

wagen Polo, va sortir de la carretera comarcal C-250 al municipi gironí de Llagostera i un dels
ocupants del vehicle va quedar
ferit.
Un motorista va resultar lesionat en un xoc amb un turisme a
la carretera d’entrada a Begur. Un
altre home que pilotava una moto
va resultar ferit a la carretera NII al seu pas pel terme municipal de Maçanet de la Selva. I un
tercer es va accidentar a la població de l’Escala. A Camprodon,
va quedar ferit un ciclista.
Tot hi haver-hi diversos accidents a les carreteres gironines
no en va haver cap amb víctimes
mortals.

18 Comarques

DIUMENGE, 17 D’AGOST DE 2003 Diari de Girona

AQUEST GRUP PRETÉN, JUNT AMB ÁLVARO BULTÓ, SALTAR DES DE 35.000 PEUS SOBRE L’ÀFRICA I ATERRAR A GIBRALTAR

L’equip espanyol de paracaigudisme
s’entrenarà a Empuriabrava al setembre
DAVID ESTANY

LAURA MARÍN
GIRONA

L’equip estatal de paracaigudisme, conjuntament amb Álvaro
Bultó, començaran els entrenaments especials el pròxim mes de
setembre al Centre de Paracaigudisme de la Costa Brava, situat a
Empuriabrava. L’objectiu és preparar-se per aconseguir un nou rècord: llançar-se des de 35.000 peus
a l’Àfrica i aterrar a la Península.
L’equip creuarà l’estret de Gibraltar en caiguda lliure fins a uns
5.000 peus abans d’obrir el paracaigudes, a 200 quilòmetres per
hora, després de llançar-se des d’un
avió a més de 10 quilómetres
d’alçada.
«Els entrenaments hauran de ser
específics perquè l’equip es llençarà
amb un vestit especial» anomenat
wing-suit, nou per l’equip però que
els «permetrà planejar durant una
gran part del vol», segons explica
Toni López, un dels membres de
l’equip estatal de paracaigudisme
que saltarà l’Estret amb Álvaro Bultó. Aquest vestit, fabricat als Estats
Units, té un cost de gairebé 3.000
euros i pot resistir una temperatura de 50 graus sota zero. «Alguns
paracaigudistes ja han fet servir
vestits semblants, però per a nosaltres és una novetat» comenta
Toni López.

distes de l’equip estatal, que ja havien acompanyat Álvaro Bultó en
altres ocasions, afirmen que van
acceptar la proposta perquè «malgrat que és un treball difícil no és
impossible». Respecte a l’origen de
la idea, Toni López assegura que
va sorgir després «d’un salt a gran
altura que vam realitzar amb l’ajuda dels militars».
Ajuda de l’Exèrcit

Presentació. Els equips que s’utilitzaran es van mostrar ahir a la tarda.

La nova indumentària, en la seva
major part de nylon, s’infla durant
la caiguda i els serà útil per modular la velocitat durant el salt gràcies a unes ales lligades als canells,
la cintura i una membrana que
uneix les cames. Aquest sistema
d’ales els permetrà planejar durant
la major part del vol. A més a més,
els permetrà dirigir i modificar la
seva trajectoria. En una segona fase
«l’equip farà uns entrenaments especials amb oxigen ja que l’altura
de la qual ens llançarem és molta

i haurem de portar ampolles, traquies i màscares per poder respirar». A més, «haurem d’acostumar-nos a utilitzar oxigen pur»,
afegeix el membre de l’equip nacional de paracaigudisme, que a
més és instructor al Centre de Paracaigudisme Costa Brava.
Juntament amb Toni López i
Álvaro Bultó, participaran en el
salt de l’Estret de Gibraltar dos
membres més de l’equip estatal de
paracaigudisme: Santi Corella i
Ivan Coufal. Els tres paracaigu-

«Començarem els entrenaments
el pròxim mes de setembre i encara no està establerta amb seguretat la data del salt definitiu», explica López, que afegeix que «tot
dependrà de l’evolució dels nostres entrenaments, de l’adaptació
al nou vestit i dels mitjans que necessitem». Serà l’Exèrcit el que ajudarà els paracaigudistes en el seu
projecte, aportant material i elevant-los fins als 35.000 peus, per
això «depenem una mica d’ells per
escollir una data concreta. Si no
ho podem fer aquesta pròxima tardor, deixarem la proposta per a
la primavera del 2004».
No obstant, «abans de complir
el nostre repte i poder batre un rècord mundial, hem d’entrenar-nos
molt. Un dels nostres primers objectius és aconseguir travessar l’estany de Banyoles», explica Toni López. «Serà com realitzar un intent
a escala» afegeix.

Breus
• Emte Girona S.A ha sol·licitat

a l’Ajuntament de Juià permís
per a realitzar la instal·lació
d’una línia elèctrica subterrània
de doble circuit d’alta tensió que
connecta amb Càrniques Juià
S.A. i la substitució d’una torre
metàl·lica.

•L’empresa Endesa Distribu-

ción Eléctrica S.L. ha sol·licitat
permís a l’Ajuntament de Juià
per realitzar la instal·lació de noves línies soterrades a 25 kV des
de la receptora de Juià, amb
traçat paral·lel a la carretera CGFEV-6708, fins al límit del terme
municipal amb Celrà.

• L’Ajuntament de Torroella de
Montgrí ha aprovat inicialment
la modificació de crèdit 14/2003
del Pressupost General de la
Corporació.
•L’Ajuntament d’Aiguaviva ha

aprovat provisionalment el projecte de pavimentació del camí
d’accés al nou cementiri municipal.

•L’Ajuntament de Sant Miquel

de Campmajor ha rebut una
sol·licitud de llicència ambiental de l’empresa Fang Aventura
SL per fer una activitat esportiva d’esbarjo i turística d’aventura a la finca anomenada Can
Barris.

•L’Ajuntament de Toses posa
de termini aquest mes per presentar les instàncies dels veïns
que els interessi participar en
l’elecció del jutge de pau.

LA LLIBRETA D’AGOST

Viatjant pels Estats Units
JORDI

Xuclà i Costa

Assassinat a l’ajuntament ■ El dimecres 23 de juliol
el vol de les 11.35 entre Cleveland
i Nova York porta un cert retard.
Fet i fet, no és fins a quarts de dues
que podem agafar un taxi a l’aeroport de La Guardia cap a l’hotel.
Estem a punt de travessar el pont
de Brooklin quan el tallen al trànsit. Uns cotxes més endavant del
nostre encara l’han pogut creuar.
Cinc helicòpters sobrevolen Manhattan, sembla que molt a prop de
la Zona zero. Es respira nerviosisme en aquesta ciutat tant habituada a l’efervescència. El taxista
no té la idea d’obrir la ràdio sinó
de preguntar als seus col·lègues a
través de la finestra. Ens diu que
han matat dos policies a l’Ajuntament de Nova York. Confusió.
Mentre tot això passa, en un obrir
i tancar d’ulls, ja estem a l’hotel,
que dona just a la Zona zero i a pocs
metres, no més de cinc-cents, de
l’Ajuntament. Des del passadís de
l’ascensor, al pis vintè, es veu el City
Council i moltes unitats mòbils de
televisió. Engego la televisió i començo el zapping. La realitat d’allí
a pocs metres es construeix i es reconstrueix a velocitat de vertígen.
Sembla que els fets, desgraciats,
donen per un magnètic interès mediàtic, sobretot televisiu. Un regidor de l’Ajuntament de Nova York
acaba de ser assassinat per un contrincant seu que ens les primàries

havia aspirat al mateix lloc. David J. era un regidor negre que feia
una bona feina de representació de
les minories ètniques. La policia
redueix a trets i mata a l’assassí del
regidor. Moltes imatges per alimentar la «sed» informativa de
l’audiència. Donem un vol per la
plaça de l’Ajuntament (on les restriccions de pas continuen essent
mínimes) i veiem en directe el que
fa poc hem vist per tots els canals.
A les quatre ja està exhaurit el «directe». Ara és el torn dels diaris.
Per Internet llegeixo diaris d’aquí
i veig que a l’Ajuntament de Girona continua l’acarnissament i les
defenestracions «per despit». La
sang no arriba al riu en el sentit
literal de l’expressió, com aquí,
però Déu n’hi do! Quina opereta,
la de Girona, quin drama, el de
Nova York! Tots dos, però, ens donen motius per pensar al voltant
dels impulsos i el capteniment de
la condició humana.

Un anell de plata al dit
polze ■ Florrie Burke és directora sènior de l’organització Safe
Horizon, una entitat que gestiona
una gran quantitat de projectes socials a la ciutat de Nova York. Parlem sobre tràfic d’éssers humans,
noves formes d’esclavatge i prostitució. De les dificultats de la reincersió i de la complexitat de dur
endavant aquesta tasca en una ciutat amb més de 120 ètnies i on es
parlen més de 200 llengües. Conversa extraordinària. Li faig una
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pregunta que pot respondre amb
una paraula: «els drets humans dels
quals tant hem parlat, són realment
“universals” o són de “matriu” occidental?». Em respon: «Desgraciadament, no són universals; són
els nostres valors suprems però no
els de totes les comunitats que he
conegut». Cal tenir-ho present a
l’hora d’interpretar les inseguretats del nostre món d’avui. Parlem
del seu paper actual a Safe Horizon. Després de molts anys de portar el pes de l’organització, ha fet
un pas enrrere i s’ha quedat com
a «Senior Director». Magnífica manera de continuar aprofitant el vagatge i l’experiència amb un ritme més pausat. Una manera molt
diferent de fer les coses a les jubilacions radicals i, a vegades,
traumàtiques que es produeixen
aquí. Em diu: «Estic en la millor
posició per continuar tirant endavant projectes i formar a joves.
Aquella posició en la que el professor ja ha triomfat a la vida i no
pot sentir enveja dels seus deixebles i l’únic que vull és ajudar-los
i usar la meva experiència i influència». Burke és una dona molt
elegant, amb coneixement, sentit i
sensibilitat, caràcter fort i formes
suaus. Ha donat sentit a la seva vida
a través dels serveis socials. Té els
ulls blaus i porta un anell de plata
al dit polze.

El xèrif

■ Talment com a les
pel·lícules. Drew Alexander és el
xèrif del comtat d’Akron, Ohio. És

el màxim responsable de la seguretat del seu territori, ha estat elegit per votació directa dels electors
de la demarcació per un madat de
quatre anys després d’una campanya electoral competitiva on
cada candidat a xèrif ha exposat les
seves estratègies per reduir la criminalitat i augmentar la seguretat.
Tots ells van recaudar fons per les
campanyes i van rebre suports explícits. Caminant per la presó
d’Akron, Alexander parla de reincersió i de mesures preventives. No
entén l’expressió «tolerància zero».
Aquí la frontera està molt més nítidament traçada i interioritzada
pel conjunt dels ciutadans. Diferent. Discrepem sobre la pena de
mort. Sense un tracte previ amb el
fiscal, la posició d’indefensió va
creixent per un imputat a qui se li
demana la pena capital.

Mercurio ■ Joseph Mercurio és
assessor de campanyes electorals
a Nova York. Ha viscut tot tipus de
campanyes i està afectat per l’assassinat del regidor de Nova York,
que era client seu: «Feia 75 anys que
en aquesta ciutat no s’assassinava
un càrrec públic. Des de l’època de
la llei seca i els gàngsters». Va al gra:
«No entenc com alguns polítics europeus improvitzen tant els discursos. Com que el temps per comunicar és breu, en la política
nord-americana cada frase està sospesada i no és cap demèrit llegir».
Recordo que Chirac i Blair també
van llegir amb prompter en els seus

mítings finals. En canvi, aquest verb
mediterrani, tan viu i amb tanta
perífrasi! En el llenguatge polític
d’aquí, tenim un llarg camí cap a
l’acertivitat. També ens confirma
que fa anys hi havia molta més fiabilitat de vot que ara. S’han acabat els quadres «enginyerils» infalibles de «vot fronterer». Afegeix:
«La política està impulsada per la
personalitat del candidat i la seva
capacitat de crear coalicions amb
la societat. Mai és bo que el candidat faci propostes en solitari sinó
en sintonia amb interessos de sectors de la societat».

Danys irreperables ■ J.G
és un advocat de Cleveland a qui
complau convidar, un cop al mes,
un membre del Internacional Program Visitor a sopar a casa seva amb
la família i parlar sense reserves
però amb discreció. La seva esposa és demòcrata i ell republicà. Els
dos fills adolescents escolten i pregunten. J.G reflexiona: «Voto republicà però aquesta administració del president Bush està prenent
unes decisions que projecten una
imatge exterior d’EUA que poden
causar danys irreparables. Ells no
ho veuen». És cert: no saben vestir el sant o, dit d’una altra manera, perden la batalla de la comunicació i l’explicació dels perquès.
El relaxament de les idees en un
món unipolar o, potser, un lideratge patós.
Senador de CiU per Girona

DILLUNS, 7 DE JUNY DE 2004 Diari de Girona

MÀRIUS BUSQUETS HA ANUNCIAT QUE EL MUNICIPI DE CANAMÀ (PERÚ) DEDICARÀ UN CARRER AL BISBE EMÈRIT

Camprodon és dels darrers bisbes de
Girona sense un espai públic dedicat
Dos edificis del Bisbat recorden els prelats gironins Narcís Jubany i Josep Cartanyà
DAVID ESTANY

JOAQUIM BOHIGAS
GIRONA

El bisbe emèrit de Girona, Jaume Camprodon i Rovira, és dels
darrers bisbes que ha tingut la diòcesi sense un espai públic dedicat.
Camprodon, bisbe de Girona entre els anys 1973 i 2001, va ser el relleu de Narcís Jubany i Arnau –prelat entre el 1964 i 1972–, el qual
és recordat amb la Casa Diocesana d’Espiritualitat Cardenal Jubany
de Banyoles. Santa Coloma de Farners també recorda Jubany amb un
bust situat en l’edifici –al carrer del
Centre– en què va néixer. El predecessor de Jubany va ser Josep
Cartanyà i Inglès (1934-1963), al
qual es va dedicar el Col·legi menor Bisbe Cartanyà que, fins a finals del curs 2002-03, funcionava
en el número 38 del carrer d’Antic Roca de la ciutat de Girona. Cartanyà havia nascut a Vilavert (Tarragona).
Uns altres 2 bisbes de Girona
amb espais públics dedicats són
el bisbe Tomàs Sivilla (1878-1906)
–té dedicada la Residència Sacerdotal Bisbe Sivilla del barri de Vista Alegre de Girona i, a més, un carrer davant el parc Central de la citada ciutat– i el bisbe Tomàs de
Lorenzana (1775-1796) –la Casa
de Cultura de Girona i un carrer
de l’Eixample de la mateixa ciutat–.
Tanmateix, la Casa de Cultura de
Girona va deixant de banda el nom
del bisbe Tomàs de Lorenzana en
la denominació pública com a institució de la ciutat.
El bisbe de la prelatura de Chuquibamba (Perú), Màrius Busquets
i Jordà (Vilobí d’Onyar, 1935), ha

Camprodon. El bisbe emèrit de Girona, el 25 d’abril passat al santuari del Mont.

anunciat, en l’edició del mes de
juny de la revista diocesana El Senyal, que el municipi de Canamà dedicarà un carrer a Girona i un altre al bisbe Jaume Camprodon.
Busquets ho argumenta en el fet
que l’ara bisbe emèrit de Girona va
ajudar Chuquibamba arran d’un
terratrèmol i unes inundacions
«molt serioses» que van afectar el
territori. El bisbe Busquets ha explicat que, a propòsit d’una visita
al bisbe Jaume Camprodon, «es va
fer una campanya» en què van participar «totes les parròquies», cosa
que va provocar que s’aconseguís
«una ajuda molt important» per
afrontar el desastre.
A més, continua explicant el bisbe de la prelatura de Chuquibamba, «el bisbe Jaume va destinar la
col·lecta de la seva missa de comiat
de la diòcesi a la nostra prelatura» i «amb tota aquesta ajuda
LAURA MARIN

econòmica hem fet vint cases per
als damnificats».
Màrius Busquets va estudiar al
Seminari de Girona i es va llicenciar a la Universitat Gregoriana de
Roma. El bisbe Busquets va arribar a Perú el 1963 després d’exercir el ministeri sacerdotal a la diòcesi de Girona, principalment al
Col·legi de la Mare de Déu del Collell en què va exercir de professor, i, entre d’altres responsabilitats, ha estat un dels homes de confiança de l’arquebisbe d’Arequipa
Luis Sánchez-Moreno Lira. Busquets havia tingut com a formador
al Seminari de Girona el bisbe gironí Enric Pèlach, que també ha fet
tasca pastoral al Perú. La prelatura de Chuquibamba té uns 24.000
quilòmetres quadrats i prop de
130.000 habitants.
El secretari de Jaume Camprodon, Josep Padrós, ha explicat a

aquest diari que desconeixia la decisió del municipi de Canamà
d’atorgar el nom d’un carrer al bisbe emèrit i que esperava rebre un
exemplar de la revista diocesana,
que habitualment se li envia. Tanmateix, Josep Padrós ha comentat que el bisbe emèrit Camprodon
no és partidari de rebre aquesta
tipologia de reconeixements: «Recorda que no va acceptar la concessió de la Creu de Sant Jordi» ha
argumentat el secretari.
Jaume Camprodon va ser nomenat bisbe de Girona el 2 de setembre de 1973 i va prendre possessió el 21 d’octubre del mateix
any. En el moment de ser nomenat
Carles Soler i Perdigó, el bisbe
Camprodon va passar a ser administrador apostòlic fins que l’actual prelat va prendre possessió el
16 de desembre de 2001. Camprodon, que resideix a Torelló (Osona), va assumir, en aquell moment,
la condició de bisbe emèrit.
En el cas, per exemple, de
l’Ajuntament de Girona, hi ha
col·lectius de persones que fan propostes per posar noms els carrers
i places a la ciutat. La proposta ha
de seguir un procés que inclou, en
primer lloc, una instància argumentada del perquè es vol dedicar un carrer a una persona determinada. Registrada la demanda, el nom passa a formar part
d’una llista. L’Arxiu Municipal
s’encarrega de validar la proposta
encara que la decisió final és responsabilitat del ple municipal. La
decisió de demanar l’atorgació del
nom d’un carrer o plaça és un procés llarg perquè depèn d’obrir nous
vials en la trama urbana.

LA XARXA DE TRANSPORT ELÈCTRIC ARRIBA UN ANY TARD

CiU pregunta a la
Generalitat sobre el retard
de la línia Bescanó-França
EFE/DdeG
BARCELONA

■ UN DESPRENIMENT AFECTA LA FAÇANA D’UN EDIFICI DE
SALT- La façana d’un edifici del carrer Major de Salt es va veure afectada dissabte per un petit despreniment que va afectar una de les terrasses del primer pis. Segons la Policia Municipal de Salt, només es tracta d’un incident però encara estan a l’espera d’una inspecció més acurada. No obstant això, les mateixes fonts van advertir que, segons una
primera revisió, sembla que no caurà més material. DdeG
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CiU ha presentat una pregunta a la mesa del Parlament
en què insta la Generalitat a
pronunciar-se sobre el possible
retard de la línia elèctrica que
ha d'unir la localitat de Bescanó (Gironès) amb França, a més
a més de les actuacions previstes per a aquesta infraestructura. En una pregunta al Consell
Executiu, el diputat Oriol Pujol inquireix sobre els termes
d'execució de l’esmentada línia
elèctrica, inclosos els d'informació pública i estudi d'impacte ambiental. A més s'interroga la Generalitat sobre si considera
necessària
la
interconnexió elèctrica amb
França, que és precisament la
prioritat d'aquest projecte.
Red Eléctrica de España
(REE) havia anunciat l'any 2003
inversions de 500 milions d'euros a Catalunya, concentrades

entre 2004 i 2006, fet amb el qual
s'acceleraven els plans previstos
per potenciar la xarxa de transport
elèctric en aquesta autonomia. Tot
i això, en mitjans del sector elèctric s'assenyala que dos punts claus
per al conjunt aquest pla d'inversió, les noves connexions amb
França i amb Aragó, es troben paralitzats en part per la falta de definició de la Generalitat.
Retards d’un any

La primera part, la que uneix
Sentmenat-Bescanó, ja està projectada, mentre que la segona, entre Bescanó i França, encara es troba en una fase embrionària i arrossega un retard de prop d'un any,
segons les mateixes fonts consultades. Part d'aquest retard es deu
al període electoral que ha viscut
Catalunya amb les autonòmiques,
però sis mesos més s'han acumulat a causa que ni la conselleria de
Medi Ambient ni la d'Indústria
s'han pronunciat sobre el futur de
la línia.

Platja d’Aro aprova
l’ordenança de
neteja i tancament
de solars i terrenys
CASTELL-PLATJA D’ARO.- L’Ajuntament de Platja d’Aro va aprovar en el darrer ple municipal
l’Ordenança municipal reguladora de la neteja, el tancament
de terrenys i solars, i l’execució de la pavimentació de voreres. A més, es preveuen mesures perquè el consistori pugui
actur d’ofici per motius de seguretat.
En relació amb la neteja de
terrenys i solars, la nova ordenança marca que queda prohibit abocar-hi i mantenir-hi escombraries, residus sòlids urbans i enderrocs, així com
també d’herbes i verdisses en estat d’abandonament. A més, expressa que els propietaris, o
aquells que tinguin el domini
útil, són els responsables de
mantenir-los en condicions de
seguretat, salubritat i ornament
públic. Si es manté l’incompliment, les mesures de neteja les
pot efectuar directament per
l’Ajuntament i cobrar-ho posteriorment mitjançant el procediment recaptador en via executiva.
En relació amb el tancament
de solars, l’ordenança preveu
que en els casos que per raons
de seguretat, salubritat o ornament públic, l’Ajuntament pugui requerir els propietaris dels
solars a mantenir-los tancats
fins que no s’hi practiquin obres
de nova construcció. Aquesta
obligació podria estendre’s a terrenys que no siguin solars i
també a finques rútiques. Finalment, en relació amb la pavimentació de voreres, els propietaris l’hauran de realitzar les
que donen a les façanes de via
pública, encara que no tinguin
prevista l’execució de nova
construcció a la parcel·la quan
hi hagi raons de segureta. DdeG

Palafrugell inicia
una campanya
contra l’abandó de
trastos vells al carrer
PALAFRUGELL.- L’Ajuntament de
Palafrugell ha iniciat una campanya d’informació cívica sobre l’abandó «d’andròmines» a
la via pública. La iniciativa té
com a objectiu difondre entre
la població el servei gratuït de
recollida d’estris que realitza la
brigada municipal de neteja un
dia per setmana. Aquesta brigada passa a recollir els mobles vells, electrodomèstics i tota
mena d’andròmines que els vilatans vulguin llençar i que no
siguin aptes per tirar-los als
contenidors ordinaris.
El control del compliment de
les normes de convivència i neteja pública el realitzarà la Policia Local, que vigilarà que els
vilatans no abandonin els estris
als espais públics i sancionarà
els infractors, amb multes que
poden arribar fins als 300 euros. Les tasques de vigilància
podran ser realitzades per
agents de paisà, tal com ja es
fa en la campanya endegada el
passat febrer per eradicar conductes incíviques per part dels
propietaris d’animals. DdeG

BONA
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LAURA MARÍN

LA DEVESA. Un apicultor intenta treure l’eixam que havia caigut al terra.

Un eixam d’abelles cau i obliga
a tancar part de la Devesa
Van localitzar un segon niu en un arbre de Sant Narcís
Laura Marín, Girona

Un eixam d’abelles va ser la
causa que durant tot el matí
d’ahir estigués acordonada part
de la Devesa de Girona. En rebre un avís, la Policia Municipal
va traslladar-se a la zona i després de protegir-la va trucar a
un apicultor perquè solucionés
el problema ja que, en principi,
«podria ser perillós per a les persones que passegen», va explicar
la policia.
Fins a la Devesa va acostarse Joan Garcia, membre de l’Associació d’Apicultors de Girona
qui, després d’inspeccionar
l’eixam d’abelles que hi havia a
terra va assegurar que provenia
d’alguna de les colònies que es
troba amagada als «forats dels
arbres». Segons Garcia, «l’eixam deu haver caigut i l’abella
reina ha mort del cop, per això
tota la resta està aquí tirada a
terra». L’apicultor també va afirmar que les abelles no eren perilloses. «Si no se’ls molesta o
se’ls empipa en principi no faran
res», va explicar.
L’eixam de la Devesa no va
ser l’únic que es va localitzar
ahir a Girona. Quan Joan Garcia i la policia van tenir més o

LAURA MARÍN

ABELLES. Les dues caixes contenen els dos eixams trobats ahir a Girona.

menys controlat aquest primer,
es van traslladar fins a Sant Narcís, on en van treure un altre
que s’havia instal·lat en un arbre de l’avinguda Hispanitat.
En aquest cas l’apicultor va haver d’utilitzar el seu vehicle per
arribar a l’eixam i amb una caixa el va recollir.
«Com que les abelles del primer eixam s’han quedat sense
reina, en necessitem una per poder treure-les d’allà. Per això,
faré servir aquest segon eixam

per intentar que s’ajuntin i netejar el terra de la Devesa», explicava Joan Garcia.
Un cop van tornar a la Devesa l’apicultor va intentar ajuntar-les i, després de molt esforç
(perquè van resultar ser «incompatibles»), va aconseguir
netejar més del 90 per cent de
les abelles que hi havia a la
zona. Amb això, la policia va poder treure el cordó de seguretat i els passejos per la Devesa
van tornar a la normalitat.

FUTBOL

La Penya Blaugrana
del Pla de l’Estany
celebra els seus 20
anys d’activitats
DdeG, Banyoles

La Penya Blaugrana de la comarca del Pla de l´Estany va celebrar ahir els seus 20 anys d'activitat en aquesta comarca. Entre altres actes, van celebrar un
dinar de germanor entre socis,
familiars i simpatitzants i després van dirigir-se a Fontcuberta, on van fer una demostració
de danses populars. Al mateix
temps, a l'Ajuntament es va poder visitar una exposició de fotografies recopilatòries dels 20
anys d'història d'aquesta penya.

COMALAT

ACTIVITATS. Els membres de la penya van celebrar un dinar de germanor.
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Girona, temps de sort

L’Ateneu
Naturalista emet
per primer cop a
Catalunya el
documental 0054

El muntatge de l’escala de Sant Fèlix permet jugar a la ruleta amb margarides

DdeG, Girona.

TAPI CARRERAS

TAPI CARRERAS

PROGRUP.Les façanes estan cobertes per una tela amb CD que formen flors.

SANT FÈLIX. L’escalinata s’ha convertit en un joc d’atzar.
T.C.C., Girona.

El projecte instal·lat aquests
dies a l’escala de Sant Fèlix és
probablement un dels més interactius de tota l’exposició Girona, Temps de Flors. La instal·lació té dues ruletes amb margarides al seu interior que permeten temptar la sort. Si es fa girar
una de les fulles la margarida comença a donar voltes i indica un
número i un «Sí» o un «No». L’atzar decideix llavors si la combinació es profitosa o no per a l’interessat. Les dues ruletes estan
a la part baixa de l’escalinata. A
la resta d’escales s’hi pot veure
una catifa de color verd i dife-

rents margarides de fusta amb
pètals verds i un cor vermell al
mig.
Per mitjà d’aquest joc es pot
resoldre si es patirà un embús
de trànsit, si es tindrà mal de
queixal, si l’equip predilecte
perdrà a l’últim minut i de penal,
si hi haurà algun augment de
sou o moltes altres qüestions.
La següent part ja depèn del jugador: creure’s o no, el que l’atzar ha decidit. El projecte ha estat concebut pel paisatgista
Martirià Figueres, el periodista
Carlus Gay i el el grafista Nyaki
Xarnach.
Per aguantar millor la calor

fins i tot s’han distribuït ventalls
blancs entre els visitants on es
pot apreciar un dibuix similar a
les margarides que hi ha a l’escalinata de Sant Fèlix.
D’altra banda, l’immobiliària
Progrup ha decorat diverses de
les seves façanes del seu edifici
del carrer Santa Clara amb motiu de Girona, Temps de Flors. A

Els autors del
projecte són
Martirià Figueras,
Carlus Gay i
Nyaki Xarnach
■

la paret que dóna al riu, hi ha
una tela de grans dimensions i
color lila i diverses flors fetes a
base de CD. Quan toca el sol a
la instal·lació, el reflex fa brillar
aquests discos compactes. A la
façana que dóna a l’avinguda
Sant Francesc s’hi reprodueix la
mateixa composició en format
més petit a cada un dels sis balcons.
Pel que fa a activitats paral·leles, a les set de la tarda, al pati
cultural de la Diputació acull un
espectacle poètic i musical amb
l’actuació de Josepmiquel Servià i les composicions del músic
Xavier Mèrida.

L’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona ha organitzat per demà a les set de la tarda al seu local l’estrena a Catalunya del documental 0054 del
director italoargentí Marcelo
Cugliari, realitzat al 2005. 0054
és un retrat personal i col·lectiu dels argentins emigrats i residents a Catalunya.
El director cerca la complicitat amb ells i aconsegueix de
transmetre les sensacions,
emocions i experiències de tots
aquells argentins que narren
les seves històries particulars
davant la càmera de Cugliari.

HISTÒRIA

DVD sobre la vida a
l’esquerra del Ter
La Casa de Cultura de Girona
acull aquest vespre (19.30h)
la presentació del DVD Històries de vida a l’esquerra del
Ter. El documental està
inclòs dins una iniciativa (Mil
i una veus) que vol fomentar
noves eines de participació i
promoure formes ober tes
d’interpretar la realitat social.
El reportatge està dirigit per
Pep Caballé.

MEDI AMBIENT

MOBILITAT

L’Ajuntament presenta una nova guia per
difondre la riquesa natural de l’Onyar
L’itinerari recorre el tram «menys familiar» fins a la Creueta
DdeG, Girona.

LAURA MARÍN

Reobren al
trànsit el carrer
Francesc Macià

El carrer Francesc Macià de
Salt es va obrir ahir al trànsit
després de diversos mesos
d’obres en dues fases. Les
obres han permès guanyar vorera i millorar la il·luminació.
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L’Ajuntament de Girona va presentar ahir al vespre al saló de
plens una nova guia que permet
conèixer el tram menys urbà de
l’Onyar. El catorzè itinerari de
la sèrie pretén donar a conèixer
aquest espai, fent especial incidència en la riquesa natural
que no es pot conèixer a través
del tram canalitzat. L’obra es diu
Remuntant l’Onyar perquè puja
cap la Creueta seguint un passeig per la vora del riu. D’aquesta manera es vol descobrir
aquells aspectes quotidians de
l’entorn de Girona que sovint
passen desapercebuts.

JESÚS BADENES

PRESENTACIÓ. La nova guia es va donar a conèixer ahir al vespre.

Diari de Girona ■ Divendres, 4 d’agost de 2006
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OPINIÓ

Les consultes de turistes a les oficines
creixen un 4% al juliol i superen les 26.000
Plana afirma que preguntarà al sector hoteler abans de permetre obrir nous establiments
Acn/DdeG, Girona.

Més de 26.000 turistes han passat per Girona durant el mes de
juliol, segons les dades provisionals fetes públiques per l’Àrea de Promoció de la ciutat. La
xifra, extreta de l’estadística
que realitzen les oficines de turisme de la ciutat, representa
un increment del 4% respecte al
mateix període de l’any passat.
Per procedències, s’ha detectat
una lleugera davallada de l’anomenat «visitant de proximitat», que prové de la resta de
Catalunya i el sud de França, i
un increment dels turistes procedents de la Gran Bretanya.
Les dades de visitants proporcionades per l’Ajuntament
s’elaboren a partir de les consultes que els turistes fan a les
tres oficines d’informació que
es troben a la Rambla, a l’estació de Renfe i al passeig de la
Copa. Segons ha explicat la regidora de Desenvolupament
Local i Promoció de la Ciutat,
Glòria Plana, 26.000 turistes
han passat per la ciutat al juliol.
En el mateix període del 2005,
les dades que va registrar el
consistori van situar el nombre
de visitants en 25.000. La diferència representa un increment de turistes del 4%.
A més, pel que fa a la procedència dels visitants, s’ha registrat un lleuger canvi respecte estius anteriors. El «visitant
de proximitat», aquell que s’acosta a Girona des d’altres indrets de la demarcació o el sud
de França, ha davallat i en el
seu lloc s’han incrementat els
turistes de la Gran Bretanya.

MARC MARTÍ

INCREMENT. L’Ajuntament ha registrat un miler de turistes més al juliol respecte al mateix mes de l’any passat.

«Encara no tenim els percentatges concrets, però ja hem
constatat que es dóna aquesta
tendència amb les estadístiques
de què disposem», ha precisat
Glòria Plana. Entre les raons
que la regidora de Promoció ha
al·legat per explicar l’increment de turistes britànics, hi ha
la presència de la companyia
aèria de baix cost Ryanair, les
altes temperatures que s’han
registrat durant el juliol o el mateix «per fil de demanda de la
ciutat, que és canviant».
Una altra dada que ha anunciat la regidora és la de les per-

TRANSPORT URBÀ

noctacions que han registrat
els establiments hotelers de la
ciutat. «En aquest punt, es manté el percentatge comptabilitzat
durant el juliol del 2005, ja que
els hotels gironins han registrat
la mateixa ocupació que aleshores, que s’ha situat al 74,40%»,
ha concretat la regidora.
Respecte al fet d’obrir més
establiments hotelers, un punt
al qual els empresaris del sector s’hi oposen, Plana ha afirmat que l’Ajuntament «no farà
res sense haver parlat amb hotelers i restauradors», però manté que la mitjana d’ocupació a la

ciutat està molt per damunt de
la mitjana catalana. Davant la
posada en marxa de l’AuditoriPalau de Congressos, Plana ha
afirmat que caldran més places
a llarg termini, si bé ha reiterat
que tindrà en compte el sector.
Segons dades de l’Idescat,
l’ocupació mitjana en establiments hotelers a Catalunya va
situar-se l’any 2005 al 61,3%. A
Girona, segons la regidora, el
percentatge va superar el 70%.
«Amb les dades, ja podem veure
com Girona es troba molt per damunt de la mitjana catalana»,
ha valorat Plana.

VIA PÚBLICA

DdeG

RETIRADA. El PSC demanava reiteradament que es traiés la marquesina.

Treuen la marquesina de la parada
anul·lada del pavelló esportiu de Salt
DdeG, Salt.

La marquesina de la parada
anul·lada davant el pavelló d’esports de Salt va ser retirada just
l’endemà d’un prec del grup municipal del PSC. Els socialistes
havien reclamat diversos cops
l’eliminació d’aquesta marquesina i que es traslladés a la parada de davant del Parc Hospitalari. En el plenari del 31 de juliol,
per exemple, es va recordar que
el mes de juny passat es va do-

nar suport per unanimitat a una
moció sobre el transport urbà i
per aquest motiu, es va demanar
celeritat a l’equip de govern per
complir la resolució d’aquesta
moció. En aquest sentit, va oferir la possibilitat de començar a
caminar en la línia del que es va
aprovar a la moció amb el canvi
de la marquesina. De moment,
la marquesina ja s’ha tret, però
encara no se n’ha posat cap al
Parc Hospitalari.
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Flaires: la galeta
uau com la
farina, doça
com la mel,
de textura bruna,
senzilla i elegant
alhora, és la galeta de les anomenades maria, la galetona. La seva flaire acarona la
sinceritat dels petits, el perfum
dels adolescents, la gràcia dels
adults i retorna, des de les imatges que tal fet genera a la profunditat de l’ésser humà, a l’amor i la proximitat. A qui no
agrada l’olor de galeta?

S

AL MATÍ, just quan el sol es lleva, els afortunats desperten els
seus somnis més profunds per
reviure la vida, que alguns
diuen aliment, d’altres el guariment de l’esperit, perquè la
gana no evoca necessàriament
ni el passat ni el present, sols
persegueix el futur. Mirant
l’horitzó de cases i sentint el
cant dels ocells, un esmorzar,
elemental i complaent alhora,
ens retorna a les emocions de
la galeta.
Sento les campanes de la Catedral i els concer ts dels carrers de la ciutat, curulls de turistes que trenquen el silenci
de la pedra vella, cotxes que remuguen per la intensitat del
corrent circulatori que mena
inexorablement a la profunditat del no-res, em sento desplaçat a exigència de les obligacions, sols recompensat pel
suau i dolç plaer de la que és la
millor i més par ticular de les
menges, lentament i a poc a
poc, a petites mossegades pel
matí, tarda i vespre. És com
passa el temps a la meva ciutat,
tot l’any, però ara més a l’estiu,
quan albirem pausadament els
nostres tresors. La Catedral, el
Barri Vell, la Rambla, la Devesa, em transporten a la meva infantesa i sento a dins meu l’enyor de la proximitat d’aquella
flaire gironina que trobem als
carrers estrets de la ciutat ben
a prop de fleques i pastisseries.
Hi ha qui diu que és l’olor dels
infants.
Girona és ciutat de pastissos,
pastissets i galetes. Només cal
fixar-s’hi i afinar el nas. Podem
gaudir de moltes coses. Totes
tenen el seu temps, com el que
correspon a una ciutat mil·lenària, però cadascú s’agafa el seu.
Mirem el nostre entorn com si
fos el més dolç dels plaers. Mimem-lo i cuidem-lo com pertoca. Quan em llevo, escolto el
cant dels ocells i sento que la
ciutat és alhora colors i sentiments, flaires i pensaments. Algunes persones també en participen. La galeta, tot i no ser un
producte típic de la nostra ciutat, és sobradament coneguda.
Permeteu-me que li digui galetona, simplement.

LAURA MARÍN

Tallen un tram
del carrer Major
de Salt al trànsit

Un tram del carrer Major de
Salt va quedar tancat al trànsit ahir a la zona de la Farga
per desmuntar una grua, fet
que va provocar retencions.

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

Dijous, 28 de setembre de 2006 ■ Diari de Girona

Girona Salt

4

MEDI AMBIENT

GIRONA

La policia de Salt es camuflarà en dos
cotxes vells per vigilar l’incivisme al carrer

El setè Festival
dels Ocells
acollirà una
bicicletada
naturalista

Un terç de les 600 multes registrades durant el 2006 són per llençar escombraries

DdeG, Girona.
Jesús Badenes, Salt.

La policia de Salt s’amagarà en
cotxes vells per vigilar els comportaments incívics al carrer.
L’Ajuntament ha inver tit uns
4.000 euros per adquirir els
vehicles de segona mà, un dels
quals no supera els 500 euros.
Segons va explicar el regidor de
Seguretat Ciutadana de Salt, Josep Musellas, «permetrà un major control perquè les patrulles
tradicionals impedeixen que
algú faci la infracció en aquell
moment, però si el vehicle policial no és visible és pot enxampar
l’infractor en el seu moment».
El principal objectiu és posar
fi a les actituds que alteren la
convivència com llençar les escombraries fora dels contenidors, por tar els gossos deslligats i fins i tot l’excés de sorolls
als bars. Els agents de paisà podrien controlar aquests tipus
d’actes des d’un lloc amb el
vehicle estacionat.
Musellas considera que «les
patrulles habituals tenen un efecte dissuasori en el moment que
passegen, però després es continuen produint infraccions que

Els agents de
paisà podran fer
controls des dels
estacionaments
■

Durant el
setembre s’ha
enxampat una
persona orinant
■

MARC MARTÍ

BRUTÍCIA. Llençar papers al carrer o deixar escombraries són dues de les principals causes de sanció.

no es poden denunciar perquè no
es veuen».
L’Ajuntament de Salt ja ha imposat unes 600 sancions durant
els darreres deu mesos entre
les quals destaquen les imposa-

des per llençar escombraries
fora del seu contenidor, ja que
suposen gairebé un terç. Portar
el gos sense censar i el consum
d’alcohol en la via pública són
altres dues causes principals de

Multa per pixar al carrer
Una dels objectius de l’ordenança de convivència és posar
fi a la brutícia al carrer, especialment la que provoquen les
persones. La manca de neteja i
els problemes de convivència
han estat les principals queixes
al defensor del ciutadà de Salt.
Durant aquest setembre l’Ajuntament de Salt ha hagut de sancionar un veí que van enxampar
pixant al carrer. Aquesta és una
de les 35 sancions que s’han posat fins dilluns passat. L’Ajunta-

ment també ha multat 25 persones que han deixat la brossa al
carrer. A més s’ha sancionat
quatre persones per llençar papers a terra. El consistori calcula que l’import de les multes imposades arriba als 60.000 euros
durant els primers nou mesos de
l’any.
L’Ajuntament de Girona ja va
multar 30 persones per orinar al
carrer en deu mesos durant el
2005 i es va arribar a 409 multes
per infraccions de la norma.

sanció. L’Ajuntament també ha
sancionat sis persones per escopir al carrer així com una vintena per per tobar el descans
dels veïns fent soroll durant les
nits.

Sancions fins al 25/9/2006
CONCEPTE

Núm. de
multes

Llençar brossa al carrer

196

Portar el gos sense censar

79

Consum d’alcohol

37

Llençar papers

28

Perturbar el descans de nit

20

Defecacions de persones

19

Venda ambulant

17

Deposicions d’animals

14

Portar el gos deslligat

13

Escopir en la via pública

6

FONT: AJUNTAMENT DE SALT

DdeG

L’Ateneu, Juvenil, Cultural i
Naturalista de Girona ha organitzat per al cap de setmana de
7 i 8 d’octubre el 7e Festival
dels Ocells de Girona, que
aquest any inclou una bicicletada naturalista a més de sessions d’anellament, concursos
d’identificació de plomes i de
fotografies d’ocells, la 6a edició
del concurs de dibuix naturalista, tallers de caixes niu, visites guiades a les Ribes del Ter,
i projeccions de vídeo. Totes
les activitats son obertes a tothom i gratuïtes.
El programa s’inicia el dissabte amb una sessió d’anellament oberta al públic que es
farà de les 7 a les 12, també a
Fontajau es podrà participar en
el concurs d’identificació de
plomes i de fotografies d’ocells. A les 10 i a les 12 hi haurà
visites guiades al parc de les Ribes del Ter. A la tarda a partir
de les cinc hi haurà una parada
de l’Ateneu a la Rambla amb informació sobre l’Ateneu i els
seus casals d’hivern. A la tarda
es farà un taller per la construcció de menjadores i caixes
niu per a mallerengues i altres
ocells de jardí. A les nou del
vespre es projectarà el vídeo El
Ter, el despertar d’un riu realitzat per Narcís Rubio i Marta
Palmada.
El diumenge de les 10 a la
una del migdia es farà una bicicletada naturalista en direcció a Vilanna guiada per
membres de l’Ateneu i de
Mou-te en Bici. Es sortirà des
de Can Ninetes a les 10 del
matí.

NETEJA

www.tribunadegirona.com

Cicle:
«Quin govern
necessita
Catalunya?»

Sr. Josep Piqué
Candidat del Partit Popular de Catalunya a les eleccions del Parlament de Catalunya

DEMÀ
A les 13.30 A la seu de La Caixa, c/Santa Clara, 11 3r (Girona)
Nota: El preu de la conferència i el dinar és de 38 € per als
socis i 50 € per als no-socis

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 28/9/2006. Pàgina 4

LAURA MARÍN

Multen un veí
per enganxar
cartells a Salt

La policia local de Salt va multar ahir un home que havia enganxat desenes de cartells d’un
concert en diversos indrets on
no està permès. Aquesta in-

fracció suposarà una multa d’almenys cent euros. Els cartells
publicten un concert benèfic de
gospel en què col·labora l’Ajuntament de Girona.
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POLICIAL

SUCCESSOS

Detenen a Santander sis noies que havien
actuat a Girona fent-se passar per sordes

La policia vincula
el camioner
alemany amb un
nou crim «al nord
d’Espanya»

La policia va detenir
dimecres a Santander
sis noies de nacionalitat romanesa que demanaven diners a la
gent per a una falsa associació de persones
sordmudes. Les noies
havien actuat anteriorment a Girona.

■

Europa Press/DdeG,
Santander/Girona.

Efectius del Grup d'Estrangers
de la Direcció Superior de Policia de Cantàbria van detenir dimecres al matí sis dones romaneses, presumptes integrants
d'un grup organitzat itinerant
dedicat a l'estafa, quan les van
sorprendre a la plaça de l'Ajuntament de Santander i al carrer
Juan de Herrera, fent-se passar
pels membres de la falsa «Associació regional per als discapacitats sordmuts i per als nens
pobres». Les noies havien actuat a Girona.
Les sospitoses, que van intentar fugir quan les van identificar, demanaven donatius als
ciutadans que signaven en els
llistats que elles mateixes portaven, i alguna d'elles simulava

DdeG

GIRONA. Una dona s’acosta a un home a Girona per demanar-li diners.

ser sorda. En ser detingudes la
policia els va inter venir els llistats de firmes i els 60 euros recaptats.
La detenció d'aquestes dones, que tenen antecedents per
aquests fets a d'altres ciutats i a
una d'elles la busquen a Granada, es va produir a les dues del
migdia de dimecres passat,
quan actuaven en dos grups situats a la plaça de l'Ajuntament
i el carrer Juan de Herrera.
Els agents van comprovar
com enganyaven la gent dient
que per tanyien a una falsa associació, mentre alguna simulava sordesa, i la gent signava des-

prés de donar el donatiu. Quan
els van demanar els papers de
l'associació, van sortir corrent,
però les van detenir poc després.
Els policies les van identificar i van comprovar que, a les
ordres de Mirela V., «la cap del
grup», van viatjant i estafant per
tot Espanya, i així tenen antecedents a Màlaga, Cadis, Granada,
Múrcia, Barcelona i Girona on
les van detenir per furts i estafes.
Entre les detingudes es troba Mirela V., considerada «la
cap», de 22 anys, amb 9 detencions anteriors per furt, estafa,

explotació a la mendicitat i que
és buscada per un Jutjat de Granada.
També han estat arrestades
Alina V., de 23 anys, amb 3 detencions pel mateix a Andalusia
i Catalunya; Romana M., de 20
anys, amb 2 detencions a Catalunya; Daniela F. de 20 anys,
amb 4 detencions a Andalusia i
Catalunya; Ramona D., de 19
d'anys, i sense antecedents i Isabela T. de 23 anys, que tampoc
té antecedents.
Una vegada comprovada la
seva activitat delictiva per les diferents ciutats espanyoles al
llarg dels dos últims anys, el
Grup de Crim Organitzat els va
instruir diligències i les va posar a disposició judicial com a
membres d'un grup itinerant
que actua com a associació il·lícita per estafar, ja que està organitzat, tenen un cap, es dediquen permanentment a aquesta
activitat i mantenen una estructura dedicada a aconseguir els
diners mitjançant l'engany, va
indicar la policia.

En el moment
de la detenció ja
havien aconseguit
60€ dels vianants
■

DdeG/Europa Press, Girona.

El camioner alemany Volker
Eckert va matar una quarta
prostituta a l’Estat espanyol, segons assegura el setmanari
d'informació alemany Focus.
De moment no se sap la identitat d'aquesta dona, que seria
la setena víctima del presumpte assassí.
Per fer l'esmentada afirmació, el setmanari es remet a informacions de les autoritats policials espanyoles, les quals tindrien «proves que l'home de 47
anys va estrangular una altra
prostituta al nord d'Espanya»,
segons indica el rotatiu.
Focus, tot i això, no dóna més
detalls sobre aquesta qüestió i
fins ara Volker Eckert, contra el
qual la justícia espanyola va
emetre una ordre europea de
recerca i captura, només ha
confessat l'assassinat de sis dones, després de ser detingut a
Colònia a mitjan novembre per
un comando especial de la policia alemanya, en col·laboració
amb els Mossos d'Esquadra.
La detenció del presumpte
assassí en sèrie es va precipitar
com a conseqüència del crim de
Miglena Petrova, que Éckert va
estrangular i va deixar abanadonada a la població d’Hostalric.

SOCIETAT

Diversos col·lectius fan una
estirada de corda solidària a
Girona per la malaltia de Rett
Els «combats» van enfrontar CiU i PSC

La nova Llarga us desitja BONES FESTES!
LAURA MARÍN

GIRONA. L’estirada de corda solidària es va fer al pont de Pedra.
DdeG/Acn, Girona.

Av. Sant Francesc, 11 - 17001 GIRONA - Tel. 972 20 10 18
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Disset equips van par ticipiar
ahir a Girona en una estirada
de corda solidària a favor de la
síndrome de Rett, una malaltia
neurològica regressiva catalogada com a rara que afecta una
de cada 15.000 nenes nascudes. El «Girona té corda», que
s'ha celebrat al llarg de la jornada al pont de Pedra, ha fet
competir de manera amistosa
nombrosos representants de la
societat civil, dels partits polítics i de les institucions gironines.
La Creu Roja, la Policia Mu-

nicipal i membres del Consell
Comarcal del Gironès han iniciat «les hostilitats», que han
anat guanyat en intensitat en
d'altres «combats» d'estirada
de corda entre la mateixa Policia Municipal i la Guàrdia Civil,
la Cambra de Comerç i la
FOEG, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i els serveis territorials de Salut, el
GEiEG versus el Futbol Club
Girona o el plat fort del dia, la
lluita entre CiU i PSC. Al final,
combat nul entre les dues formacions, que s'han endut una
mànega cadascuna.

18
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DIARI DE SESSIONS

JORDI Xuclà
Diputat de CiU
al Congrès
RUMÍ VOLIA SER FAMOSA Suposem, és un suposar, que un govern té previst aprovar una regularització extraordinària d’immigrants sense els papers en
solfa. Això es decideix un dia a
la nit i s’aprova en el Consell de
Ministres del dia següent. Així
es faria en qualsevol administració solvent en un tema tan rellevant com és el fenomen creixent de la immigració. A l’Estat
espanyol, no; hi ha una manera
diferent de fer les coses: mal fetes, en aquest cas. La secretària
d’Estat d’Immigració, Consuelo Rumí, anuncia una «futura»
regularització extraordinària... i
s’aixequen grans expectatives
d’immigrants irregulars d’aquí,
dels que veuen la televisió per
parabòlica allí i dels familiars d’allí amb els quals es comuniquen
amb els locutoris, aquests locals
que s’han reinstal·lat en el nostre paisatge. L’anomenat efecte
crida s’està produint... i no pas
perquè ho digui cap polític ni per
fer oposició sinó perquè els despatxos d’advocats van plens de
consultes i hi ha expectatives inconcretes però grans en milers
d’immigrants sense els papers
al dia. Aquesta decisió connecta
directament amb «l’aprofundiment del dret de ciutadania» que
Zapatero anuncià en el debat
d’investidura i que té un component polític encomiable. Atès
que una quarta part del flux migratori que arriba a la UE es queda a Espanya, potser no n’hi ha
prou amb proclamar drets sinó
que s’ha de dir en quina orien-

Immigració, turisme,
Xina i vulgaritats
tació de fons es vol anar, si és
que es tracta d’orientacions. I segur que deuen haver estudiat
amb profunditat França i Alemanya i la prospectiva de l’evolució del sistema públic de serveis socials, sanitaris i educatius. Segur que Rumí ho deu haver estudiat tot això, perquè si
no seria d’una insuportable lleugeresa. Però això no pot pas ser.
LA MARCA DEL SENYOR ESTEVE El
conseller del ram, Pere Esteve,
ha anunciat la promoció de la
marca turística «Catalunya». El
senyor Esteve, de quan el tractava, ja era un home molt donat
a les marques, el màrqueting i la
telegènia. Però em sembla que
Pere Esteve no guanyarà Ferran Agulló. Vull dir que les bones coses millor preservar-les
que arxivar-les. Vull dir que ja hi
ha destins turístics amb noms
coneguts i consolidats. Vull dir
que és difícil vendre igual les Cases d’Alcanar, Boí-Taüll i Calella
de Palafrugell. Vull dir que el
nom ja em plau per referir-me al
meu país però que no s’escau
com a «marca» turística. Resposta simple, i fàcil, a una situació complexa.
PALAMÓS, PORT INTERNACIONAL
Tot el litoral català només té dos
ports internacionals: Barcelona
i Tarragona. La Costa Brava, el
primer sector econòmic de la
qual és el turisme, no té un port
internacional per l’entrada i sortida de passatgers i mercaderies. Per dir-ho gràficament: en

➾ «El senyor Esteve
ja era un home molt
donat a les marques
i el màrqueting»

ria i la d’aquest llibre té grans arguments i grans moments. Pairolí mai ha estat un escriptor que
s’ha fet tirar encens, a diferència
d’aquell reguitzell de noms que
ara a vostè li vénen al cap.

els anuncis dels creuers per la
Mediterrània que tan sovint
veiem als diaris, la Costa Brava,
tot i els seus inqüestionables
atractius, no està en el mapa. Palamós reuneix les condicions d’inafraestructura i de calat. És
una decisió política del Govern
central. Només han de votar a favor de la iniciativa parlamentària que CiU ha presentat al Congrés dels Diputats. Molt més
efectiu que això de les marques.
Com ressuscitar l’aeroport de
Girona ha estat molt més efectiu que tanta retòrica buida.

«FAST FOOD» INFORMATIU Sudan
va ser un gran focus d’atenció a
principis d’estiu. Després les
cancelleries es van embarcar en
la discussió de si les resolucions
del Consell de Seguretat de Nacions Unides podien utilitzar la
paraula genocidi o no... Mentrestant, el desastre continua i
s’acaba el mes d’ultimàtum acordat per Nacions Unides. Ha perdut interès mediàtic. Potser és
que també domina quelcom
semblant al fast food solidari?

MIQUEL PAIROLÍ No sóc entès en
literatura sinó, només, un lector
que pot llegir novel·la singularment en períodes de descans.
Em permeto recomanar l’últim
llibre de Miquel Pairolí: El manuscrit de Virgili (Edicions la
Magrana). L’escriptor nascut a
Quart és una home d’una producció selectiva i acuradíssima.
No vull entrar en cap adjectiu
qualificatiu perquè no és el meu
camp. Només vull subratllar que
és una de les millors novel·les
que he llegit des de fa mesos.
Sense màrqueting inflat, ni fent
concessions d’escriptor mediàtic, ni amb cap altra arma que
una altíssima qualitat en l’escriptura i en la història, perquè
una novel·la sempre té una histò-

VOTEN ALS EUA Qui serà el president dels EUA pels propers
quatre anys. El 2 de novembre
ja és molt a prop i sempre és interessant seguir unes presidencials nord-americanes. Si Europa votés el president, Kerr y ja
hauria guanyat de forma àmplia.
Succeeix, però, que el president
dels EUA l’elegeixen els electors nord-americans inscrits. I
aleshores la situació és molt
més ajustada. A vegades sembla
que ens n’oblidem. Ep, només
per tenir-ho en compte!
VULGARITAT A aquestes alçades
parlar del Fòrum de les Cultures és una vulgaritat imperdonable. Ja ha quedat clar que és,
ni una mica més ni una mica
menys, un parc temàtic superfi-

cial dels bons sentiments. També molt de fast food emocional.
Però com que ja no saben com
arribar a finals de mes, ara ens
ofereixen un 11 de Setembre especial: la commemoració de la
Diada nacional, l’assasinat de
Salvador Allende i l’atac d’AlQuaeda als EUA. Em fa pensar
en aquells packs de tres llibres
sense res a veure entre si, embolicats amb plàstics i posats a
la venda per tres euros a les botigues Vips. En termes estètics
i morals, estem pagant una hipoteca escripturada als anys seixanta.
XINA Una cosa és la teoria i l’altra la pràctica. La Xina primer va
aprendre a produir ràpidament
en una lògica d’economia de
mercat sense règim de llibertats. Després van aprendre a copiar les màquines, després han
après a copiar les xarxes de distribució de productes i ara ja fan
el que sigui en garatges del Maresme amb l’etiqueta Made in
China. L’economia submergida
espanyola s’aproxima perillosament als nivells italians, on representa un 20% del conjunt del
PIB. Sóc dels partidaris de les
lleis i estic a favor dels empresaris decents i respectables, és
evident que s’ha d’actuar amb
duresa contra l’emergent economia submergida que pot fer
estralls. També s’hauria de baixar l’impost de societats a nivells
europeus (Irlanda el 12,5%) i
hem de pensar en nous aranzels
de la liberal Europa davant l’allau xinesa. Ho diu amb compungit sentit de la contradicció
una persona partidària de la llibertat. Però no podem arrossegar-nos a un liberalisme dogmàtic, a un liberal-leninisme. Els
comptes –que vol dir el benestar de la vella Europa– han de
quadrar.

TURISME

L’Ajuntament de Torroella
prohibeix fer pícnics a la
pineda del Ter Vell de l’Estartit
El parc s’utilitzava com a zona d’acampada
R.Seligrat/L.Marin, L’Estartit.

La zona de la pineda del Ter Vell
de l’Estartit ha estat tancada per
l’Ajuntament. Fins ara, eren
molts els turistes que anaven a
fer pícnic a la zona. Però des del
passat diumenge hi va quedar
prohibit el pas. No obstant, encara resta oberta com a zona de
jocs per als nens.
Les famílies que anaven a
passar el dia en aquesta pineda
van quedar molt sorpreses
quan, sense avís previ, l’accés a
la zona va quedar prohibit. A
més estava vigilada per la Policia Municipal, per tal d’evitar
que aquests visitants romanguessin allà tot i la restricció imposada pel consistori de Torroella de Montgrí.
Alguns d’aquests turistes i
veïns de la localitat que passaven algunes tardes d’estiu a la
zona apuntaven la possibilitat
que s’hagués prohibit fer pícnics a la zona a causa de les queixes que podria haver rebut l’Ajuntament dels apar taments

que estan situats al costat del
Ter Vell. Segons algunes d’aquestes persones que estiuegen
a la zona, hi havia nens que entraven sense permís a la piscina
d’aquest edifici.
Però el motiu oficial d’aquesta prohibició és que aquesta
zona s’havia convertit en un lloc
d’acampada il·legal, segons explicava l’alcalde de Torroella de
Montgrí, Carles Negre. Un altre
problema que es presentava a la
pineda del Ter Vell era la gran
quantitat de deixalles que s’hi
acumulaven.
Segons Negre, eren moltes
les persones que es quedaven a
la zona a passar la nit, utilitzant
el lloc com a zona d’acampada.
Aquest lloc, però, no està habilitat per fer-hi acampada. El Ter
Vell està ideat només per ser utilitzat com a parc on els nens puguin anar a jugar.
Per tots aquests motius l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí «havia de fer alguna
cosa per evitar que s’utilitzés com
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MARC MARTÍ

EL RÈTOL DEL TER VELL. Els turistes ja no poden fer pícnics en aquesta pineda de l’Estartit.

a zona d’acampada», argumentava l’alcalde del municipi baixempordanès.
A més a més, Carles Negre va
afegir que tan sols a 500 metres
d’allà hi ha una zona que està habilitada per fer pícnics. Aquesta
es troba al costat de la urbanització coneguda com Griells.
Per això no hauria de representar cap problema que la pineda del Ter Vell quedi tancada
per a aquest tipus d’ocupació, ja

que molt a prop els turistes i
veïns de la localitat que ho dessitgin poden gaudir d’una zona
especialment habilitada per fer
pícnic.
Zona habilitada per al joc

L’Ajuntament de Torroella
de Montgrí havia rebut nombroses queixes de veïns i turistes que s’acostaven a Ter Vell.
Aquestes persones reclamaven
que la zona estava habilitada

perquè els nens poguessin jugar
però que sempre estava plena
de gent i que s’acumulaven
grans quantitats de deixalles
que impedien que els infants poguessin gaudir de la zona prevista per al joc.
Per tot això, el consistori baixempordanès va decidir finalment col·locar el rètol de prohibició de pícnics i d’aquesta manera evitar l’acampada il·legal
que molts turistes hi feien.

Cian Magenta negro amarillo
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Catalunya
CONTEXT SOCIAL

Un 39% de catalans es considera agnòstic
o no religiós i un 72% no assisteix a oficis
El darrer baròmetre de la Generalitat mostra un petit creixement de les persones que es consideren creients
L’enquesta del CEO també indica que augmenta el nombre de gent que parla indistintament català i castellà
L. Marín, Girona

Més de la meitat de la població
catalana es considera creient tot
i que normalment no assisteix a
oficis religiosos. Segons les dades extretes del darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO),
un 93,3 per cent de la ciutadania
és catòlica i l’altre 3,7 es reparteix entre religions que es podrien considerar minoritàries a
Catalunya, com la muslumana,
la budista, els testimonis de Jehovà, els evangelistes, els protestants o els mormons. La resta, o no s’addereix a cap o prefereix no contestar aquesta pregunta.
En aquest mateix apar tat,
l’enquesta del CEO mostra que
un 59 per cent de la població és
creient, davant del 16,5 per cent
que es diu agnòstic i d’un 22,5
per cent que no es considera
creient. No obstant això, més
del 50 per cent assisteix poc a
oficis religiosos i un 22 per cent
gens, per sobre del 26 per cent
que assisteix bastant o molt. Per
comparació a les dades ofertes
pel baròmetre de juny, el nombre de creients ha augmentat
gairebé un cinc per cent i també augmenta la presència de fidels a les esglésies –al baròmetre anterior les persones que
anaven molt a oficis religiosos
se situava en el 8,8 per cent i en
l’actual, en el 10,2 per cent–.
Els joves, els menys creients

Respecte a la distribució per
sexes i per edat, les persones
que assisteixen amb més regularitat a oficis són la gent gran,
grup que és també el que registra més nombre de creients. Segons l’enquesta, prop d’un 80
per cent de persones majors de
64 anys es confesa creient i més
del 95 per cent, catòlic. En el
context social actual aquestes
dades podrien no suposar cap
novetat, no obstant això, sí que
sorprèn que els joves no són els
que menys assisteixen a actes
religiosos.
Així, un 20 per cent de les
persones entre 18 i 34 anys afirmen que assisteixen bastant o
molt a actes religiosos, molt per
sobre del 12 per cent de gent
que té entre 35 i 49 anys. No obstant això, el grup de joves és el
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que es considera menys creient,
els adults els més agnòstics i la
gent gran els més religiosos.
Quant a la religió triada, els
homes són els que es consideren més catòlics i les dones les
que més pertanyen a grups com
els testimonis de Jehovà. Per
edats, les persones entre 50 i 64
anys són les que més citen el catolicisme com a opció religiosa
i els joves d’entre 18 i 34 els que
opten per incolure’s en altres
grups cristians diferents dels
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més comuns com serien els testimonis de Jehovà, els evangelistes, els protestants o els ortodoxos.
Ciutadans bilingües

Un altre dels temes que qüestiona el baròmetre realitzat pel
Centre d’Estudis d’Opinió, és el
de la llengua que utilitzen més
els catalans per a les converses
quotidianes. En aquest sentit,
destaca que augmenta el nombre de persones que fan ser vir

indistintament el català i el castellà habitualment respecte al
baròmetre de juny.
Així, tot i que al voltant del 40
per cent dels enquestats utilitza
el català a casa (45,7 per cent),
la feina (41,6 per cent) o amb els
amics (39,2 per cent), cada vegada són més els que barrejen
aquesta llengua amb el castellà
en els tres àmbits. No obstant
això, això compor ta que són
menys els que opten en primera opció pel castellà. Per sexes,

Immigració i
atur: problemes
principals
L’enquesta pregunta sobre l’opinió dels ciutadans respecte als
principals problemes que té Catalunya actualment. A aquesta qüestió, la resposta més habitual és la
immigració (33,6 per cent), a la
qual segueix l’atur i la precarietat
laboral (29,4 per cent). Els catalans
asseguren també que cap partit
dóna una bona resposta per solucionar-ho (32,2 per cent), encara
que destaca el PSC com a principal impulsor de solucions per a la
problemàtica social (16,3 per
cent), molt per sobre del següent
partit, que és CiU (amb un 9,7 per
cent de respostes al seu favor).
Respecte a la consideració que
tenen els catalans sobre els problemes que més els preocupen, la
resposta més habitual és que no
hi ha cap qüestió important (20,6
per cent). A aquesta resposta segueix en grau de preocupació l’atur i la precarietat laboral (12,3 per
cent), la immigració (12,2 per cent),
l’habitatge (9,7 per cent), la necessitat d’un nou Estatut i un nou
finançament (5,5 per cent), l’educació i la cultura (5,2 per cent) i la
inseguretat ciutadana (4,3 per
cent). En aquest sentit s’ha de tenir en compte que, tot i que la immigració és el problema que els
ciutadans consideren principal a
Catalunya, realment no hi ha tantes persones que creguin que els
afecta o els preocupa excessivament. Així, quan es passa a una
pregunta més personal, la majoria
de les persones destaca l’atur, segons mostren les dades del baròmetre de la Generalitat.

les dones utilitzen més el català
a la feina i amb els amics i els homes a casa. I per edats és la gent
major de 64 anys la que més l’utilitza a casa i amb els amics i els
adults a la feina, mentre que el
castellà és la llengua que més
utilitzen els joves per comunicar-se a casa, el grup d’edats
compreses entre 35 i 49 anys l’utilitza amb els amics i la mitjana
edat a la feina. Tot i això, tothom
respon utilitzar més el català habitualment.

