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Girona Salt

EQUIPAMENTS

VIA PÚBLICA

L’hotel del Pla de Salt començarà a
construir-se al juny i obrirà l’any vinent

L’Ajuntament de
Salt engega una
nova campanya
pel civisme
en la neteja

El complex comercial Espai Gironès ha rebut 8 milions de visitants en un any

T.C.C., Salt.
J.B.M., Salt.

L’hotel del Pla de Salt començarà
a construir-se al juny i podria estar obert l’any vinent. L’hotel
tindrà 4.656 metres quadrats i
serà de tres estrelles, gestionat
per Holiday Inn, amb 120 habitacions dobles. Es tracta de l’empresa que també té l’hotel del
circuit de Catalunya.
En les pròximes setmanes
obriran Feuvert, taller de reparació ràpida del grup Carrefour,
i Mobles Fly; tots dos establiments situats amb façana a l’autopista AP-7, amb la qual cosa
pràcticament quedrà cobert el
parc comercial de la zona.
Espai Gironès compleix avui
just un any i els seus responsables van fer un balanç exitós. El
centre comercial està completament obert, amb 120 establiments. Durant aquest any s’han
superat les previsions i ha arribat a 8 milions de visitants. En
els dos propers anys de consolidació s’espera superar els deu
milions. El marge de creixement
se centra entre dilluns i dijous,
ja que els cap de setmana es considera que ja ha arribat a un límit de 50.000 visitants de mitjana. Un altre moment important
per a Espai Gironès es va viure
durant el passat pont de la Constitució, quan més de 300.000 persones van omplir el centre.
Segons els responsables, van
destacar els caps de setmana, vigília de festius i diumenges d’obertura, arribant a assolir la xifra rècord de 71.149 visitants, el
passat 7 de gener, ja que va coincidir el primer dia de rebaixes
d’hivern amb dissabte.L’afluèn-
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COMPLEX COMERCIAL. L’espai del Pla de Salt supera els 40.000 visitants durant els dissabtes.

cia mitjana durant els dissabtes
de l’any 2006 ha estat, pel moment, de 40.500 persones.
Els reponsables van explicar
ahir que per procedència, destaquen durant tot l’any els visitants
de Salt i Girona i aquells d’una
àrea d’influència de 40 quilòmetres a la rodona, animats per la
proximitat del centre comercial
a l’autopista AP-7. És considerable la presència de ciutadans estrangers, especialment de francesos i de turistes nacionalitats.
L’empresa va explicar que al centre s’acudeix majoritàriament en
cotxe encara que s’incrementa
considerablement el desplaçament de vianants i en transport
públic.
El director de Gestió de Cen-

QUIM Curbet

Metafísica, democràcia i Estatut
’altre
dia,
mentre esperava el meu
fill al pati de la
Casa de Cultura
de Girona, pensava que aquell quadrilàter, més aviat fred i gris, tenia com una mena de ressonàncies metafísiques, en part potser
per uns quants records de joventut i també, probablement,
per tots els anys en què aquell
indret va ser hospici provincial.
Aquell pensament em va portar,
amb una mena d’associació d’idees cap a una frase del filòsof
francès Marcel Gauchet, on
afirma que finalment hem esdevingut metafísicament demòcrates.

L

DIUEN QUE bàsicament hi ha dos
tipus d’individus, els que divideixen els individus en dos tipus
i la resta. Jo sempre he tingut
una certa debilitat, una tendència irrefrenable cap al maniqueisme. Sempre m’ha semblat
que en el fons, en el fons del
fons, sempre es pot trobar una
còmoda dualitat salvadora que

ens simplifiqui la vida, fins a l’extrem de no haver de triar més
que entre dues opcions clares.
Sí o no, fumar o no fumar, vi o
cervesa, mar o muntanya, a casa
teva o a la meva? Però la realitat
sempre és molt més complexa,
en Woody Allen ho va aprendre
quan el van expulsar de l’institut
per copiar en un examen de metafísica, i tot per, segons diu ell,
intentar llegir els pensaments
d’un company seu.
Però aquell dia, mentre jo
pensava en la metafísica al pati
de la Casa de Cultura, l’ombra
punxeguda de tres xiprers solitaris es retallava contra un dels
angles de l’edifici, aquells tres
xiprers van esdevenir per un
moment com una mena de plasmació gràfica –plàstica?– del panorama polític del nostre país.
Voltaire deia que la metafísica
és la novel·la de l’esperit i Jorge
Luis Borges reblava el clau
dient que només era una part de
la literatura fantàstica. Només
els ingenus poden creure que
l’excepció confirma la regla,
però és que a Catalunya ni tan
sols som una excepció, som com
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tres Comercials de Multi Development a Espanya, José Manuel
Martín Luna, va assegurar que
la clau de l’èxit ha estat el «mix
comercial, ja que s’han pogut
obrir establiments de diferents tipus, des de la moda fins a l’oci
passant pels serveis, la restauració o la integració del comerç local amb el de franquícies internacionals».
Actes d’aniversari

Per celebrar el primer aniversari del centre, fins al proper
16 de juny s’han programat diverses activitats lúdiques. Entre
altres, hi haurà un pastís d’aniversari, tallers infantils, un espectacle de màgia (el dijous 25 i
el divendres 26 de maig).El pasper tot arreu: una cultura democràtica lleugerament decantada cap a la metafísica, que intenta retallar els seus contorns
més punxeguts contra les parets
no sempre definides d’un edifici nacional, que té tant a veure
amb els sentiments com la metafísica amb la literatura fantàstica.
Paul Auster és en la mateixa mesura el novel·lista de Nova
York, com en Woody Allen n’és
el cineasta. Auster quan pot ens
il·lumina amb sentències que
van molt més enllà de la literatura, diu, per exemple, que la democràcia no funciona sola, que
cal lluitar per ella cada dia, i que,
sinó, ens arrisquem a perdre-la.
Els tres xiprers de la Casa de
Cultura ho tenen clar i un altre,
solitari, al costat oposat, també.
Tots saben que la realitat és dual
i que la política moltes vegades
fins i tot és bisexual. Tots saben
que el millor per Catalunya és
que guanyi el sí, que aquest Estatut és millor que l’anterior, que
potser no és la resposta a totes
les preguntes, però és indubtablement la resposta a una pregunta fonamental: volem seguir
avançant pel camí de l’autogovern? L’única resposta, en democràcia és sí, perquè les altres
respostes només porten implícites respostes que ni la metafísica pot respondre.

tís d’aniversari es recobrirà amb
una col·lecció de fotografies dels
visitants del centre que s’han
pres des del dia 12 d’aquest mes
i fins avui.
A més també vol premiar la fidelitat de tots els seus clients
amb el sorteig d’un cotxe Opel
Astra. En aquesta promoció, que
durarà fins al dia 16 de juny, podran participar tots els clients
que realitzin les seves compres
en qualsevol dels establiments
del centre comercial i que dipositin un cupó en una bústia.
Espai Gironès va recordar
que ha patrocinat esdeveniments com la Fira del Cistell,
Black Music Festival, Nou Espiral-Dansa Salt 2006 o el Torneig
de Tennis Ciutat de Girona.

L’Ajuntament inicia una nova
campanya per tal de donar a
conèixer les ordenances municipals. En aquest cas, sobre el
manteniment de la via pública i
l’ús dels contenidors i la deixalleria. Tots els ciutadans de Salt
rebran en els seus domicilis els
propers dies un targetó en el
qual se’ls demana col·laboració
per mantenir el poble net. La
campanya forma part del projecte «Bon dia Salt».
La campanya també recorda
el telèfon per la recollida de mobles a domicili (972249191) i adverteix que les sancions per
comportament incívic poden
anar dels 60 als 300 euros. La
campanya coincideix amb les
primeres sancions per deixar
brossa fora dels contenidors.
En una setmana deu ciutadans
han estat multats.
Tot i aquestes campanyes hi
ha ciutadans que encara es
queixen que alguns veïns segueixen sense respectar les ordenances. Consideren que la
campanya amaga darrere una
altra mesura recaptatòria i que
no prediquen amb l’exemple.
En aquest sentit, expliquen
que l’Ajuntament està acumulant runes d’una obra que està
fent per arranjar una vorera al
sector de l’autopista, prop de
l’escola de Belles Arts, on no
s’ha habilitat cap contenidor
provisional. «No és d’estranyar
que el sofert contribuent s’agafi
les normatives a tall de riure»,
afirma una veïna. La deixadesa
provoca que algú aprofiti també per abocar-hi deixalles o
ciment.

FORMACIÓ

MARC MARTÍ

Mifas clou el
taller de música i
expressió

Els usuaris de la residència de
Mifas a Girona van tancar ahir el
taller de música i expressió que
va organitzar l’entitat juntament
amb l’escola de teatre El Galliner
i l’Ajuntament de Girona.

