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C U E S D E TRÀNSIT

La flama olímpica va fer ahir el
recorregut entre Girona i Mollet,
travessant diverses poblacions de
les comarques gironines i de l'Alt
Maresme. Va sortir de Girona a les
cinc del matí. Plana 6.

L'arribada de la flama va col·lapsar
diumenge i dilluns les carreteres
gironines per on feia el seu
recorregut. Les cues es produïen
perquè els vehicles no podien
avançar la comitiva. Plana 13.

EL RECORREGUT DE DIUMENGE
El públic que va omplir diumenge la plaça
de la Catedral de Girona per rebre la flama olímpica va entonar espontàniament
Els Segadors, quan l'acte oficial ja havia
acabat i instants abans que comencés l'es-

pectacle piromusical del Tripijoc. A les
deu de la nit, l'últim rellevista, la jugadora
de tennis de taula Glòria Gauchia, va
baixar les escales de la catedral portant
la flama. El regidor d'Esports, J o a n Pujol-

ràs, va arrencar els aplaudiments més forts
quan va al·ludir a les victòries del Barca
i a la de, diumenge del Girona. L'alcalde,
Joaquim Nadal, va desitjar que el missatge
de la flama «s'escampi arreu del món».

Els gironins reben la flama a la catedral
cantant espontàniament «Els Segadors»
L'últim rellevista, Glòria Gauchia, va
baixar les escales a les deu de la nit

Joan Pujolràs s'emporta els aplaudiments
més forts en al·ludir a la victòria del Girona

P.M. / P.B.

• Girona.— El cant d'Els Segadors, que no figurava en el protocol de l'acte oficial de benvinguda de la flama, va omplir el buit
que es va produir un cop acabats
els parlaments i immediatament
abans de l'inici de l'espectacle
piromusical de Tripijoc. Un grup
reduït de públic va començar a
cantar l'himne de Catalunya, que
va ser seguit per tota la gent que
omplia la plaça de la Catedral, i
que es va posar dempeus.
La gent havia començat a arribar a la plaça de la Catedral a
les set de la tarda i havia anat ocupant l'espai destinat al públic,
situat a un costat de les escales,
ja que l'altre costat estava reservat
a les autoritats, que van poder
arribar més tard. Molts compaginaven l'espera amb el seguiment,
a través de transistors, de l'última
hora dels partits de futbol que disputaven els equips gironins.
Quan es van alçar les cinc banderes que feien de fons al pebeter
que havia d'acollir més tard la flama, la gent va dedicar una forta
xiulada a la bandera espanyola
—situada al centre— i aplaudiments a la de Girona. Fora de la
xiulada, no es va produir cap altre
signe evident de polèmica.
A un quart de deu, el presentador de l'acte va anunciar alhora
l'arribada de la flama al passeig
de Canalejas portada per Pili Fernàndez i la victòria del Girona al
camp del Vila-real per 2-4. A les
deu i pocs minuts, Glòria Gauchia
va baixar les escales de la catedral
enmig dels aplaudiments del
públic, que ja omplia l'indret.
Gauchia va baixar acompanyada
pel penúltim rellevista, Ramon
Llausàs, i d'un altre dels portadors, Francesc Martín, de MIFAS,
que va fer el recorregut en cadira
de rodes.
Després que els portadors van
haver encès el pebeter, el regidor
d'Esports de l'Ajuntament de
Girona, Joan Pujolràs, a qui l'alcalde, Joaquim Nadal, va presentar com a «pastisser del carrer
Calderers», va remarcar «l'aposta» que, des del primer moment,
la ciutat de Girona va fer per Barcelona quan aquesta va optar a ser
seu dels Jocs. Els aplaudiments
més forts de la nit es van sentir
quan Pujolràs va referir-se a les
recents victòries del Barca i a la
del Girona el mateix diumenge.
Joaquim Nadal va cloure l'acte
oficial amb uns versos de Joan
Badia. També va descriure l'espai
de Sobreportes com a «porta, plaça i passadís», i Girona com «una
ciutat oberta al món que vol que
duri aquest foc creatiu, símbol de
solidaritat, convivència i tolerància; símbol de pau i de justícia,
reducte puríssim de l'esperança en
un món infinitament millor».

La policúi retira dues
pancartes i la xiulen
quan taUa el pas al
Barrí VeU de Girona
PERE MADRENYS

D Girona.— La policia estatal va
prendre, a la plaça dels Apòstols
de la catedral, dues pancartes
independentistes que tenien escrita la frase Llibertat per a Catalunya
i que eren portades per alguns
joves. Un professor d'EGB va
intervenir a favor dels portadors
de les pancartes i la policia es va
limitar a contestar-li que només
complien ordres. Els mateixos
policies van respondre a un noi de
Girona que es va encarar amb ells
dient-los que feia ús de la llibertat
d'expressió, que deixés la pancarta
i se n'anés a fer un volt.
D'altra banda, la policia va
tallar el pas, aproximadament a les
deu de la nit, a l'entrada del carrer
Alemanys, a una vintena de nois
i noies que seguien a peu la flama,
provinents de Salt i de Santa
Eugènia, i a les persones que es
trobaven a la plaça de Sant Domènec i que volien anar a la plaça
de la Catedral. Això va provocar
xiulets i crits contra les forces
d'ordre públic, i també es van sentir crits de «Força Barca!» i
«Campions!, campions!».
Un dels policies que impedia el
pas va manifestar que no es deixava passar ningú per evitar que
aquella onada de gent provoqués
algun accident a la plaça dels
Apòstols, que ja estava molt plena
de públic. Amb tot, al cap d'uns
minuts, després d'una forta discussió, van deixar passar un jove que
els va dir que tenia la moto al
carrer Alemanys i poc després també permetien el pas a una dotzena
de persones que tenien emparaulat
un sopar a les deu en un restaurant del mateix carrer, l'amo del
qual va acudir a rescatar-los quan
es va assabentar dé la situació.
L'amo d'una residència d'aquell
sector manifestava la seva sorpresa pel fet que la policia li va filmar
detingudament la senyera estelada
que tenia penjada a la façana, i
explicava que una comunitat de
monges veïnes li havia demanat
una senyera per posar-la al seu
convent.

Designen esportistes
d'elit perquè portin la
flama de bon matí

Glòria Gauchia i Ramon Llausàs a la plaça de la Catedral, entre Joaquim Nadal i Joan I*ujolràs.

Mil cinc-centes persones visiten la llàntia
P.B. / P.M.

• Mil cinc-centes persones van
visitar diumenge, de les onze de
la nit a la una de la matinada, el
foc de rOlimp dins la llàntia de
seguretat que va dormir al saló de
sessions de l'ajuntament de Girona. El saló es va haver d'obrir uns
deu minuts abans de l'hora prevista —les onze de la nit—, a causa de la llarga cua de gent que
ja s'esperava a la plaça del Vi
abans que s'acabés la cerimònia
oficial de benvinguda de la plaça

de la Catedral.
La gent va anar entrant al saló
de sessions en grups de vint persones, que van poder retratar-se
al costat de la llàntia, que estava
custodiada per dos policies municipals i per voluntaris olímpics i
paralímpics, o filmar l'esdeveniment amb cameres de vídeo.
La gent també es va situar al
llarg dels carrers per on va passar
la flama olímpica —des del Pont
Major a les escales de la catedral—, que tenien els edificis ador-
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nats amb senyeres de totes mides.
Els llocs on es va concentrar més
públic va ser la Gran Via, la carretera Santa Eugènia, el carrer del
Carme i alguns trams del passeig
d'Olot, mentre que el passeig fora
muralla i el tram entre Sant
Domènec i el passeig General
Peralta estaven gairebé deserts.
En canvi, a la plaça de la Catedral hi havia fíns i tot algunes
monges de la Casa de Caritat que
van dir que no es volien perdre
«aquest esdeveniment històric».

• Girona.— El COOB va designar atletes d'elit, com Montse
Femàndez i Cristina Agustí, perquè realitzessin ahir alguns dels
primers relleus com a portadors
de la torxa. Pere Arco, que també
havia de ser portador, va haver de
ser substituït perquè era fora. El
regidor d'Esports de l'Ajuntament
de Girona, Joan Pujolràs, va ser
un dels primers portadors de la
flama, que va sortir de la plaça
del Vi en direcció al Pont Major,
on Pujolràs la va recollir a dos
quarts de sis del matí. Diumenge,
a partir d'un quart de deu de la
nit, en què Pili Femàndez va prendre el relleu al passeig de Canalejas, els altres portadors van ser
Núria Cuadrat, Joan Solano, Francesc Martín, Joan Cardona, Rafel
Bruguera —alcalde de l'Escala—,
Jaume Pol, el pilot de rallis Salvador Servia, Xènia Torres, Núria
Domingo, Ramon Llausàs i Glòria
Gauchia. / EL pvisn:

