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Un fanal cau al cim de
dos cotxes i un operari
que penjava cartells ha
de ser hospitalitzat
GIRONA.- Un fanal ubicat a l’altura del carrer Migdia número 28 va
caure la nit de dilluns a dimarts
sobre dos vehicles i va causar-los
diversos desperfectes.
L’incident es va produir quan
mancaven set minuts per a dos
quarts d’una de la matinada i va
provocar un tall de trànsit, ja que
el fanal va quedar estès creuant el
carrer pràcticament de vorera a vorera. Els bombers i la Policia Local van retirar-lo.
L’origen del succés s’hauria produït quan un treballador es disposava a penjar un cartell publicitari al fanal. El fanal va cedir en
recolzar-hi l’escala i va ferir lleument l’operari. De resultes de l’incident, l’home va haver de ser traslladat a l’hospital Josep Trueta, tot
i que unes hores més tard ja va ser
donat d’alta. T.C.C.

Caigut. El fanal va malmetre dos vehicles en no suportar el pes d’una escala que s’hi recolzava.

EL PERFIL ÉS EL D’UN JOVE DEL MAGRIB QUE NO ACCEPTA ELS CENTRES D’ACOLLIDA NI AGENTS SOCIALS

Més d’una trentena d’indigents dormen cada
nit a la intempèrie pels carrers de Girona
grat que la majoria són del sexe
masculí, també s’han detectat dues
dones.
Els indigents en moltes ocasions
tampoc accepten la intervenció
d’assistents socials o voluntaris de
Creu Roja. Només admeten en
comptades ocasions que se’ls doni
algun tipus d’aliment o alguna
peça de roba.
La xifra de persones que dormen a la intempèrie és variable
però en determinades nits s’han
arribat a comptabilitzar 38 persones. En altres ocasions les dades
no són tan altes.
Aquesta quantitat d’indigents
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Una trentena d’indigents dormen cada nit als carrers de Girona. La majoria són immigrants joves que no accepten ajudes. Segons dades de la Creu Roja difoses
ahir per Ràdio Girona, es calcula
que el 90% són magribins.
Solen tenir una edat compresa
entre els setze i trenta anys, rebutgen anar a centres d’acollida
com ara La Sopa i prefereixen els
bancs públics, els caixers automàtics, les cases abandonades o
les escales de blocs de pisos. Mal-

es manté elevada sobretot fora de
l’època d’estiu. Durant els mesos
de juny a setembre, molts troben
una feina lleugera que no els suposa gaire esforç o es desplacen
fins a la costa.
Només superada per Barcelona

La situació també s’ha detectat
en altres poblacions gironines,
com Olot i Figueres, tot i que en
aquests casos no s’ha comptabilitzat el nombre de persones que
dorm al carrer. Tot i això, s’ha pogut constatar que les comarques
gironines, proporcionalment al
nombre de persones que hi habi-

ten, són la segona demarcació amb
més indigents vivint al carrer. Només les comarques de Barcelona
superen les gironines.
A la Ciutat Comtal s’ha detectat que diàriament passen la nit al
carrer entre 1.500 i 1.550 indigents.
En base a aquestes dades, Creu
Roja ha alertat que la situació pot
anar a més en el futur. Per això el
seu president, Josep Maria Garcia
Gastón, ha demanat a les administracions que es preparin per fer
front a aquesta circumstància, preveient més oferta de centre d’acollida.

PAS DE ZEBRA

FÈLIX BOUSO MARES

Nadal fa pública la
seva agenda
e Nadal, no me n’he
acomiadat. I això que
tenia motius per ferho. Amb Nadal sempre hem
tingut molt bona sintonia.
Ara que ha estat nomenat
pel tripartit conseller de Política Territorial i Obres Públiques, no és de rebut que li
neguem la salutació.
Amb Nadal hi tenim, tots
els gironins, un deute de gratitud. Malgrat que no sigui
més que pel que ha fet per la
nostra ciutat.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el
ja referenciat Joaquim Nadal,
va donar a conèixer fil per
randa la seva agenda de visites dels darrers dos dies.
Així, el conseller va desgranar totes i cadascuna de
les vint-i-cinc visites d’alcaldes i representants d’institucions que va tenir durant la
seva estada a Girona. Nadal,
no només va fer públics els
noms sinó que també va aga-
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far-se el seu temps per descriure els temes sobre els quals van
versar les converses i les reunions
que va tenir.
Un repàs a l’agenda amb tot
luxe de detalls.
Insistim que tots els gironins
hem d’estar cofois amb la manera amb què va portar l’Ajuntament en el temps que manava. I manava molt. Tant, que era
molt conegut l’acudit que es feia
arrodonir.
Ningú no podia discutir amb
ell, perquè sempre tenia raó. Si
en tenia o no és una altra qüestió, però en els meus anys en què
seguia fil per randa tots els plens
municipals, ningú no va portarli la contrària.
O sigui, que devia tenir raó.
O els altres la hi donaven, que
pel cas és igual. Amb Nadal tenim tots els gironins un deute
de gratitud. Però no un deute
qualsevol: un deute que significa el reconeixement del que va
fer per Girona.
O sigui, que més a favor meu.

Diari de Girona, 2004-02-11, p. 4.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

EL 15% DE CONDUCTORS EXCEDEIX LA VELOCITAT

Detenen a Girona un
conductor begut que
havia fugit d’un xoc a Salt
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Agents del cos de la Policia
Local de Girona van detenir dilluns a la tarda un home que
anava al volant d’un vehicle i
que mostrava clars símptomes
de conduir sota els efectes d’haver consumit begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
Els agents policials van fer
aturar el vehicle del sospitós,
José Luis A.A., al passeig Canalejas, i li van interposar una
denúncia per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit en conduir sota els esmentats efectes. Eren aproximadament dos quarts de sis de
la tarda.
Es va donar la circumstància, a més, que posteriorment
es va poder determinar que el
mateix cotxe havia participat
durant matí en un altre incident a la població de Salt. El

vehicle hauria xocat amb un altre cotxe i hauria fugit sense ni tan
sols aturar-se.
Denúncies per excés de velocitat

D’altra banda, la Policia Local
va realitzar al llarg del mateix dilluns diversos controls de velocitat. Els agents es van ubicar en dos
punt d’entrada a Girona. Un dels
controls es va realitzar a la carretera de Santa Coloma de Farners
i l’altre al Pont Major. Són dos vials
on la velocitat màxima permesa
és de 50 quilòmetres per hora i en
algunes ocasions els vehicles que
s’hi desplacen no respecten la senyalització viària.
En total es va controlar fotogràficament el pas de 1.548 vehicles. D’aquests automòbils, 245
conductors seran denunciats perquè superaven la velocitat permesa
en la carretera per la qual transitaven.
En percentatge, la quantitat de
cotxes que van excedir la velocitat
permesa va ser del 15 per cent.

L’Ajuntament de Salt
i Fecsa-Endesa
signen un conveni
per Mercaventura
SALT.- L’empresa Fecsa-Endesa i l’Ajuntament de Salt van
signar ahir un conveni en relació amb la Fira d’esports de
natura i aventura Mercataventura. Fecsa-Endesa s’ha compromès a compensar Endesa
Generación per les pèrdues
d’energia dels desembassaments
necessaris per fer proves de ràfting i de piragüisme en aigües
braves. Per la seva banda l’Ajuntament inclourà l’empresa elèctrica en tots els materials publicitaris i promocionals de la fira.
El conveni acordat té una durada inicial de 2 anys, i va ser
signat per Agustí M. López Rodríguez per part d’Endesa distribución Eléctrica, Agustí Messeguer Altés, per Endesa generación i Jaume Torramadé per
l’Ajuntament de Salt. DdeG

Sarrià de Ter posa a
la venda els tiquets
del sopar de
carnestoltes
SARRIÀ DE TER.- Els tiquets per assistir al sopar de carnestoltes de
Sarrià de Ter ja es poden adquirir, abans del 19 de febrer a
l’Ajuntament i al bar del Centre Cívic la Cooperativa, a un
preu de 10 euros. El sopar se celebrarà el dia 21 d’aquest mes a
partir de dos quarts de deu de
la nit, al pavelló municipal. Posteriorment hi haurà ball que estarà amenitzat per La Gramola.
La jornada de carnestoltes a
Sarrià de Ter s’iniciarà a les quatre de la tarda amb una cercavila dels Amics dels Gegants que
començarà a la Plaça Renaixença. A mitja tarda, al pavelló,
hi haurà espectacles d’animació infantil a càrrec del grup Els
Farsants, així com una xocolatada i obsequis a tots els nens
que es presentin a l’equipament
municipal amb alguna disfressa. DdeG

Un grup del Japó
visita Girona per
interessar-se pel
treball de Mifas
GIRONA.- Un grup procedent del
Japó està visitant durant aquests
dies la ciutat de Girona per tal
d’assabentar-se del treball de
l’associació gironina Mifas pel
que fa a temes laborals i d’integració social de les persones
amb disminució física, i de forma especial en el sistema que
utilitza l’organització Mifas
(Minusvàlids físics associats)
amb les persones que pateixen
minusvalies.
L’organització asiàtica Japan
Organization for Employment
af the Elderly and Persons With
Disabilities està encapçalada,
en la seva estada a la població
gironina, pel vicepresident de
l’entitat, Fumio Kimura, així
com també pel director i secretari general de la Cambra de
Comerç i Indústria, Yoshiaki
Nakajima. DdeG

