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BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA PERSONA TÈCNICA
DE GRAU MITJÀ DIPLOMADA EN ENGINYERIA
TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES
Presentació de sol·licituds fins al 20 de juliol
DES DEL DIA 10 AL 24 DE JULIOL, ES TALLARÀ LA
CIRCULACIÓ EN EL TRAM ENTRE LA PLATAFORMA GALLIGANTS I EL CARRER FRANCESC SAMSÓ.
PER OBERTURA D’UNA RASA, ELS PROPERS DIES
15 I 16 DE JULIOL, PER OBERTURA D’UNA RASA ES
TALLARÀ LA CIRCULACIÓ EN EL TRAM
COMPRÈS ENTRE LA GRAN VIA JAUME I EL CARRER CRISTÒFOR GROBER. LES PILONES DEL CARRER NORD I HORTES ESTARAN BAIXADES.
Mes informació www.ajuntament.gi
ANEM A JUGAR AL PARC DEL MIGDIA
Per a nens i nenes de 4 a 12 anys

CASETA DE LA
DEVESA

OFICINA
MUNICIPAL
D’HABITATGE

Un dia a triar dels dimarts 4, 11 i 18 de juliol
de 6 de la tarda a 8 del vespre
Per inscripcions trucar al telèfon 972 22 18 66
SI ÉS PROPIETARI
I VOL LLOGAR EL SEU HABITATGE,
HO POT FER AMB SEGURETAT I GARANTIES
LI OFERIM:
Assessorament i tramitació del contracte
Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta
Assegurança de caució gratuïta
Inventari inicial del continent i del contingut de l’habitatge
Selecció del llogater
Seguiment de contracte i del pagament del lloguer
BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER
OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE
C/ Pou Rodó, 4 - 17004 Girona
Tel.: 972 01 02 02 / 972 21 30 50
A/e.: omh@ajgirona.org
http://www.ajuntament.gi/omh/

CENTRE
BONASTRUC
ÇA PORTA

TALLER DE CONTES
JOCS I CONTES AL CALL
Diversió i entreteniment per els petits de la casa
Dimecres 12 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda

BIBLIOTEQUES

POLÍTICA

CDC creu que el canvi de Fàbrega
no afecta l’elaboració de la llista
Albert Riera renuncia a repetir com a candidat al Parlament
sigui el número 1, com ja va passar». Tot i que els dos socis de
federació aspiren a encapçalar
la llista, el president de CDC
creu que no hi haurà problemes per arribar a una entesa.
Ara mateix CiU és l’única formació que encara no ha proclamat el seu candidat a Girona, quan falta menys d’un any
per a les eleccions.

DdeG, Girona.

La direcció de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) creu que el relleu com
a candidat d’Unió de Jordi Fàbrega per Albert Riera no afectarà «per a res» les futures negociacions per confeccionar la
llista. El president local de
CDC, Josep M. Matamala, va
ironitzar que «l’únic que canvia
és que tenim més experiència a
l’hora de negociar». Matamala
es referia així al fet que ja s’havia hagut de pactar quan els
candidats eren Carles Mascort
per CDC i Jordi Fàbrega per
Unió.
L’Executiva d’Unió va triar
Alber t Riera ahir a la nit.
Aquest canvi ha fet que Riera
hagi de renunciar a formar part
de la llista de CiU al Parlament
tot i que ara mateix és parlamentari. Unió recorda que
«Riera ja formava part de la llista de 25 que, a manera de proposta, va ser presentada per integrar la candidatura de CiU», fet
que reforça la «seva coherència».
Unió va agrair a Fàbrega «la
permanent disposició que ha mostrat en el decurs de tot el procés al
servei d´Unió, CiU i la ciutat».
Segons la mateixa direcció democristiana, «Albert Riera personifica tota la filosofia que va ins-

Una llarga elecció

DdeG

Albert Riera.

pirar la llista d´Unió». «És gironí
i viu a Girona, és militant i vol
dedicar-se a treballar exclusivament per la ciutat», afirma Unió
democràtica, en una clara referència a l’origen i l’afiliació de
Carles Puigdemont, candidat de
CDC.
El president local de CDC, Josep M. Matamala, va admetre
una certa pressa a l’hora de negociar i trobar un acord, però
assegura que no hi ha una data
concreta. CDC considera que
«nosaltres mantindrem Carles
Puigdemont com a cap de llista
i Unió voldrà que Albert Riera

La tria del candidat de CiU
s’ha convertit en un llarg serial.
El democristià Jordi Fàbrega
va ser el primer candidat a
anunciar que volia optar a l’alcaldia. CDC va assegurar que
no renunciaria al primer lloc i
al cap de poc de temps va anunciar el fitxatge de l’independent
Carles Mascort com a cap de
llista. Mascort va renunciar fa
gairebé dos mesos en rebre reiterades amenaces de mor t.
CDC va proposar a mitjan juny
que el periodista Carles Puigdemont fos escollit com a cap
de llista. El que havia de ser
una decisió ràpida s’ha anat retardant. L’últim episodi es va
tancar ahir a la nit amb l’elecció d’Albert Riera per subsituir
Jordi Fàbrega, que ha hagut de
renunciar a les seves opcions
per motius personals.

SERVEIS SOCIALS

Segona Mostra de
Manualitats de Mifas
El centre cívic Pla de Palau de
Girona acull la segona Mostra
de Manualitats de Mifas, on
els socis d’aquesta entitat han
apor tat les seves creacions.
La inauguració es va celebrar
ahir i hi van assistir el tinent
d’alcalde de Ser veis Socials,
Joan Olòriz, i el president de
Mifas, Pere Tubert. L’exposició romandrà oberta al públic
fins al 28 de juliol de nou del
matí a nou del vespre, en dies
laborables.

DdeG

INAUGURACIÓ. Es pot veure al centre cívic Pla de Palau fins al 29 de juliol.

TAIALÀ
CLUB DE LECTURA: EL CARRER ESTRET
Dimarts 11 de juliol, a les 8 del vespre
EN EL PAIS DE XAUXA
Dimarts 11 de juliol, a 2/4 de 6 de la tarda
SALVADOR ALLENDE
CONTES I CANÇONS, A CÀRREC DE CARMINA
Dimecres 12 de juliol, a les 6 de la tarda
SANT NARCIS

CENTRES
CÍVICS

AL-ANON. GRUP PER A FAMILIARS
D’ALCOHÒLICS
Dimarts 11 de juliol, a 2/4 de 5 de la tarda
PONT MAJOR
CHARLIE I LA FÀBRICA DE XOCOLATA
Dimecres 12 de juliol, a les 6 de la tarda
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EL NAS DE LA BRUIXA

JORDI Vilamitjana

Primera plaga: la set
uan aquest
país sigui
erm com un
desert; quan la
terra es clivelli eixuta i s’obri com
una
magrana;
quan els arbres s’assequin i llur
ombra no sigui més que un fanal apagat; quan els rius siguin
camins de còdols i meandres de
pols; quan l’aire esdevingui
irrespirable i el sol imparable ho
rosteixi tot amb la mirada, algú
amb força encara per parlar alt i
clar recordarà a crits, perquè
tothom el senti, com fou el principi del final.
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AQUEST ALGÚ recordarà el segle
en què mans àvides de diners

van canviar el treball honrat de
les pròpies mans per l’especulació de la terra i el diner fàcil. Recordarà com, enduts per l’espiral del consum irresponsable,
del luxe i del plaer immediat, milers d’homes i dones van canviar
la terra de promissió per un plat
de llenties. Recordarà el canvi
climàtic, la desertització, la contaminació dels rius i de la mar,
la reculada de les neus, l’eixuta
de les deus, la destrucció del
freàtic.

➾ «A les fonts de
Sant Daniel les
aranyes faran
teranyines»

Aquesta sibil·la del segle XXI
denunciarà la irresponsabilitat
de molts gironins i gironines:
dels qui agafaven el cotxe per
tot, dels qui malbarataven l’energia amb els aires condicionats, dels qui malgastaven l’aigua, dels qui no veien més enllà
de la seva comoditat; dels qui
contaminaven, dels qui no reciclaven, dels qui vivien a cavall
del luxe; dels egoistes, dels prepotents, dels inconscients; dels
polítics que autoritzaren la construcció dels murs de ciment i la
destrucció del freàtic.
Quan aquest país no tingui aigua perquè ja no plou, perquè
se’n gasta més que no se’n té,
perquè els pous s’han eixugat,
arribarà la primera de les plagues de dimensió bíblica: la set.
A les fonts de la Vall de Sant Daniel, les aranyes faran teranyines als brocs; a les cases, les aixetes faran soroll de buit; i a les
goles dels gironins, s’hi farà un
nus de pols.

