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D I A R I DE G I R O N A

La institució eclesiàstica es troba gairebé en situació de suspensió de pagaments

El Capítol de Girona busca espònsor
per netejar les pintades de la catedral
EVA VAZQUEZ
Girona.— El Capítol catedralicl
necessita trobar urgentment urt
espònsor per poder finançar la
neteja de les pintades de la façana
de la catedral, feina per a la qual
es contractarà els serveis d'una
empresa privada de la província,
va afirmar divendres mossèn A n dreu Bachs. La situació crítica
que viu la institució eclesiàstica,
que ja no rep diners ni de la Generalitat ni de l'Ajuntament, assegura mossèn Bachs, obliga a buscar
suport econòmic d'on sigui per
eliminar els graffitis que embruten la pedra d'aquest edifici emblemàtic de la ciutat. «De f e t , la
Catedral es troba gairebé en
suspensió de pagaments», conclou desencisat, i afirma que, en
el seu moment, la falta de diners
també va impedir que es pogués
restaurar la torre de Carlemany.
Fins ara s'encarregaven de realitzar la feina de neteja les brigades municipals, però «l'únic que
feien era esborrar una mica la
superfície de la p i n t u r a , a m b la
qual cosa es c o n t i n u e n veient
restes de les pintades», es queixa el mossèn. En vista del desinterès de l'Ajuntament de Girona,
mossèn Bachs, per iniciativa pròpia, va contactar amb una empresa dedicada a la neteja d'edificis i,
poc després, van quedar d'acord
per provar l'eficàcia del seu sistema sobre la pedra de la catedral.
Es van obtenir uns resultats excellents. Això va animar mossèn
Bachs a exposar la seva proposta
al Capítol catedràtic! i al bisbe,
que van donar la seva aprovació a
la idea de contractar els serveis de
l'empresa.
Les proves, efectuades a la façana de la plaça dels Apòstols,
sobre blocs de pedra de tres llocs
diferents, van consistir a netejar
les diferents capes de brutícia,
sota les quals van aparèixer fins i
tot pintades de l'època de Franco, i posteriorment es va aplicar
una capa de protecció que per-
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Després d'aplicar ei vernís protector sobre la pedra, una pintada feta expressament g
l'empresa va desaparèixer només amb aigua. (Foro NURI MORENOK
metrà eliminar les futures pintades només aplicant aigua a pressió sobre la seva superfície.
Precisament aquest seria l'únic
obstacle per poder dur a la pràctica aquest mètode, ja que el cabal
d'aigua que arriba a la catedral no
és gaire potent. Tanmateix, mossèn Bachs considera que aquest
és un problema que es pot solucionar fàcilment aprofitant el subministrament del pou i el d'algun
altre sortidor d'aigua. Segons ell,
podria ser que aquest sistema,
que permet esborrar les pintades
amb un simple doll d'aigua, «fes
que disminuïssin les bretolades, perquè els seus autors perdran l'al·licient de veure la seva
obra conservada».
Ara el Capítol està esperant
que l'empresa els presenti un

pressupost dels treballs a realitzar, que afectaran uns dos metres
i mig d'alçada, fins on poden accedir els autors dels graffiti, generalment de contingut anarquista o
poc respectuós amb els símbols
de l'Església. De totes maneres,
mossèn Bachs explica que probablement respectaran unes pintades que daten de l'època de la
Guerra d'Independència pel seu
valor històric. Un cop presentat el
pressupost, s'estudiarà la viabilitat d'estendre els treballs a altres
edificis eclesiàstics, sempre que
es trobi el suport econòmic necessari. Aquest tipus de neteja,
que s'ha aplicat ja amb èxit a
l'església de Porqueres i a Santa
Maria del IVIar, també es pot aplicar sobre fusta i, en principi, cada
metre quadrat netejat costa apro-

>ls tècnics de

ximadament' 1.000 pessetes..
«Quan veig l'estat e'n què es
t r o b a la catedral e m poso frenètic, perquè, comm si gironí, m e
l'estimo m o l í í s s i m , c o m haurien d'estimar-la t o t s els'gironins, perquè és un p a t r i m o n i de
!a c i u t a t » , assenyala mossèn
Bachs. Alhora, es lamentava que
l'Ajuntament no hagi fet res per
solucionar el mal estat en què es
troben les façanes a causa de la
brutícia acumulada i, en canvi,
utilitza sempre que vol les escales
de la Catedral per organitzar concerts i altres activitats. «Fins i i o t
ens han demanat eS Tapís de !a
Creació, que és propietat de l'Església i €stà valorat, en concepte d'assegurances, gairebé
t a n t c o m t o t a la catedral», explica astorat.
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Mifas organitza un
cursdefonnació
d'assistents per
atendre dismínuAs
físics
DdeG
Girona.— L'associació Mifas de
Girona organitza, pels mesos de
setembre i novembre d'aquest any,
un curs de formació d'assistents
per atendre persones amb disminucions físiques. En aquesta iniciativa, que compta amb el suport tècnic de l'institut Guttmann, han
col·laborat el Departament de Benestar Social, la direcció general
d'Afers Socials de la Generalitat de
Catalunya i l'Institut Català d'Atenció i Serveis Socials (lcéss)·
Tots aquells que estiguin interessat a participar-hi, hauran de tramitar la seva inscripció a partir del dia
17 d'agost i fins al 28 del mateix mes
a la seu de Mifas, de 9 del matí a 2
del migdia • Per poder formalitzar la
matricula, que és gratuïta, caldrà
posseir el graduat escolar o, en tot
cas, tenir experiència en feines d'interès social• El curs, que té places
limitades, es realitzarà del 21 de
setembre al 30 de novembre, i l'horari acadèmic serà de 10 del matí a 2
del migdia, cada dilluns, dimecres i
divendres. Un cop finalitzat, es lliurarà als participants un certificat
d'assistència al curs·
• F e s t e s m a j o r s . L'Ajuntament de Girona va acordar, en la
seva darrera comissió de govern,
atorgar una subvenció de 50.(X}0
pessetes a la comissió de festes de
Domeny com a col·laboració municipal per a la festa major del barri,
que se celebra del 15 al 16 d'agost, i
una altra aportació de 31.500 pessetes per patrocinar l'actuació de l'animador infantil Àngel Daban. Així
mateix, l'associació de veïns i comerciants del barri de Sant Fèlix ha
rebut també una subvenció municipal de 75.000 pessetes per organitzar la seva festa, que se celebra
aquest cap de setmana.

H lse®ia brsss©! iaMMfg»
L'empresa Euresí serà l'encarregada del servei de cuina i menjador de
l'escola bressol Baldufa durant el
període comprès entre l'I de setembre i el 31 de desembre d'aquest
any. L'import del contracte, concertat per l'Ajuntament, és de
902.808 pessetes·

Es podran moure mitjançant un sistema hidràulic

CoIJoquen unes pilones
mòbils a les voreres del
carrer Mercaders
D A V I D CÉSPEDES
Girona·- Divendres es van iniciar
els treballs de col·locació d'unes
pilones mòbils- al carrer Mercader
que mitjançant un sistema hidràulic
es podran accionar. Segons l'Ajuntament de Girona, aquestes pilones, totalment innovadores a l'Estat, es podran baixar amb una clau
que disposarà la Policia Municipal
que s'encarregarà de baixar-les a
les hores que estfguin permeses les
operacions de càrrega i descàrrega
en aquesta zona. Anteriorment, a
les voreres del carrer Mercaders s'hi
van instal·lar unes pilotes de pedres
mòbils, però a l'hora d'accionar-les
pesaven molt i presentaven moltes
dificultats. Les noves pilones tenen
forma cilíndrica i estan construïdes
amb ferro.
. Pel proper mes de setembre l'Ajuntament de Girona té previst collocar més pilones d'aquest tipus al
carrer Albareda i a les Voltes d'en
Rosés a la Cort Reial. A més, els
veïns que acreditin que disposen
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d'un gual de vehicles i aquest estigui censat en aquest sector, podran
també disposar d'una clau per moure les pilones.
No obstant això, segons va explicar l'Ajuntament de Girona, les
claus seran diferents, ja que els
veïns podran baixar la pilona i no
podran retirar la clau si després no
tomen a situar la pilota en posició
vertical i de nou connectada. D'aquesta manera, s'evitaran que un
cop desconnectats les pilones
aquestes quedin en posició horitzontal i s'aparquin vehicles a les
voreres. Cada pilona de les que es
col·locaran als carrers Mercaders i
Albareda i a les Voltes d'en Rosés
tenen un cost de quatre-centes mil
pessetes.
Nou m e c a n i s m e a la Força
D'altra banda, aquesta setmana
l'Ajuntament de Girona va anunciar
que a finals d'any té previst instal·lar al principi del carrer de la

Els operaris es trobaven treballant divendres al matí a la instal·lació de les pilones. (Foto NURI MORENO).
Força un mecanisme també mòbil
que servirà per restringuir l'accés
dels vehicles en aquesta zona, que
només estarà permès als veïns. Actualment, l'Ajuntament està estudiant les diferents possibilitat que té,
però sembla que el mecanisme que
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s'utilitzarà serà una tanca que es
podrà accionar i moure des d'un
comandament a distància que tindran els veïns i usuaris del carrer.
Fins ara hi havia una tanca mòbil
que s'aixecava des de terra però
l'Ajuntament ha descartat la possi^

bilitat de tornar a instal·lar aquest
sistema ja que amb els cops que
rebia dels automòbils s'espatllava
molt sovint. El cost d'aquesta instal·lació serà d'aproximadament
dos milions de pessetes, segons
informacions de l'Ajuntament.

