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Girona-Salt

PROMOCIÓ

SOLIDARITAT

Els comerciants de
Salt barregen la
botiga al carrer
amb música local

Una cinquantena
d’entitats
participen a
la VI Fira de
Voluntariat

DdeG, Salt.

La Federació de comerciants
de Salt va celebrar ahir la botiga al carrer mesclant-la amb la
música local sota el títol El ritme de Salt per un comerç obert.
Al llarg del dia, els comerços
van treure els seus productes a
l’aire lliure i una vintena de bandes musicals saltenques van tocar en vuit escenaris repartits
pels carrers de Salt. A la nit, hi
va haver un gran final de festa
amb la inter venció de diferents
entitats de Salt. Amb aquesta
iniciativa, la Federació de comerciants volia promure el comerç local.

DdeG, Girona.

ANIOL RESCLOSA

COMERÇ SALTENC. Les botigues de Salt van exhibir els seus productes al carrer amb música local en directe.

VIA PÚBLICA

Arrangen més de 2 mesos després el forat
que va provocar un camió a Torre Girona
Els tècnics municipals supervisen les obres que executa l’empresa responsable dels danys
J.B.M., Girona.

Les obres per arranjar el forat
que va provocar un camió a la
plaça Joan Brossa van començar
ahir al matí. La reparació està
essent super visada pels tècnics
municpals després que la mateixa empresa es comprometés
a arreglar-ho. L’Ajuntament va
requerir la companyia resposnable de la destrossa que ho reparés o actuaria subsidiàriament i després cobraria els treballs. En el cas que no s’hagués
fet s’haurien també pogut imposar sancions. Els tècnics municipals han indicat quins material s’ha d’utilitzar i en quina situació ha de quedar el nou terra.
La plaça està situada entre el
parc Central, l’estació i la Torre
Girona.

OPINIÓ

TRADICIÓ

MARC MARTÍ

REPARACIÓ. Els operaris van arreglar ahir els forats de la plaça.

L’incident es va produir el dilluns 14 d’agost. Al cap de quatre dies, l’alcalde accidental,
Joan Olóriz, va signar un decret
per paralitzar les obres. El vehicle pesat havia entrat a un espai
de la plaça Joan Brossa delimitat per pilones i que no està preparat per aguantar pes perquè a
sota hi ha un aparcament. L’estructura té un fals sostre que es
va enfonsar en no poder suportar el pes.
Els responsables del restaurant que havia encarregat l’obra
hauran de pagar també una sanció per haver iniciat la reforma
abans d’obtenir el permís d’obres. La quantia econòmica de
la multa es desconeix perquè es
calcula quan l’Ajuntament rep el
projecte.

HABITATGE

ÀNGEL Guirado i Serrat

Flaires de tardor, flaires de Fires
a començat
el curs escolar i de mica
en mica la tarda
s’escurça encongida entre les primeres frescors. Hi
ajuda una petita peça d’abric,
un jersei que hom no sap a on
posar-lo al punt del migdia. El
dia i la nit de la ciutat es viuen
com a suma de contrastos clars
i contundents. Els aparadors ja
llueixen des de fa uns dies les
peces d’hivern pregonant amb
tonalitats de grisos i torrats les
tendències de la moda. Les persones circulen impulsades pel
ritme marcat pels llums dels
aparadors, entren i surten bosses en mà ignorants de la vella
tradició que era estrenar per Fires.

H

ELS PLÀTANS de la Devesa perden inexorablement les seves
fulles de colors groguencs,

ocres i marrons, proveint de
fina i tova catifa la sorollosa sorra que les acull a contracor. Els
castanyers de la ciutat esclafen
el seus fruits sobre el paviment
dels carrers no sense ensurts
per als vianants ensopits. Les
pluges reguen generosament
els carrers i places, desperten
records d’èpoques d’aiguats i
nits remoroses d’aigües ferotges que impedien el son. La Devesa és el punt neuràlgic d’aquest esdevenidor tardoral.

➾ «La tardor ja s’ha
instal·lat a casa i ens
avisa de la proximitat
de Sant Narcís»
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Una cinquantena d’entitats
partciparan aquest any a la sisena edició de la Fira d’Entitats
de Voluntariat de Girona. L’objectiu és donar a conèixer a la
població gironina l’activitat que
desenvolupen les associacions
de les comarques gironines i
animar la gent a fer-se voluntària. La fira l’organitza la Federació Catalana de Voluntariat
Social (FCVS). Se celebrarà
aquest dissabte a la plaça Salvador Espriu, de les deu del
matí a les dues de la tarda.
Aquest any, es comptarà per
primer cop amb la col·laboració
de l’Associació de Comerciants
de la Plaça del Mercat que ajudaran a divulgar l’acte. En concret, al llarg de la setmana, els
comerciants donaran més de
35.000 bosses de la compra
anunciant l’acte, i 8.000 butlletes, per participar en el sorteig
de dos lots per sopar i banyarse a les termes Magma de Santa Coloma de Farners.
Totes les persones que s’apropin podran informar-se de
les activitats, els programes i
les necessitats de la cinquantena d’entitats de voluntariat dels
àmbits social, mediambental i
cooperació internacional. La
fira començarà amb una lectura del manifest Veus voluntàries
a càrrec dels Amics de la Unesco i acabarà amb un missatge a
càrrec de l’Associació de Donants de Sang. Al llarg del matí,
hi haurà diverses activitats com
ara la presència dels gegants de
la Fal·lera gironina o el grups
d’animació els Sapastres. També s’ha previst cinc tallers
(Amics de la Unesco, Creu
Roja, Calculta Ondoan, Amnistia Internacional i Mifas) i la
presentació del projecte educatiu El nostre món a càrrec de
l’Associació Acefir.

L’olor de terra mullada, de descomposició vegetal, l’evaporació dels bassals i la xafogor
marquen els inicis de les Fires,
la seva proximitat. És la fi definitiva d’aquest estiu i de les
banyades a la platja. La meva
filla Ester és del tot sensorial
sobre això, «ara ja sento l’olor
de Fires», diu aspirant les flaires que arriben de la natura humida barreja d’aromes i sensacions materials. «Clavat», dic
jo, «ni més ni menys això és el
signe que la tardor ja s’ha instal·lat a casa i ens avisa de la
proximitat de Sant Narcís». Les
castanyeres i castanyers del
sector est de la ciutat, gitanos
portuguesos majoritàriament,
lluiran com cada any les seves
barraques mòbils a la frontera
de la gran multitud. Moniatos i
castanyes gallegues, diuen que
són les millors, enlairaran els
seus per fums cap el cel. Els
nens gaudiran de la poma cara-

melitzada, del cotó de sucre,
dels autos de xoc i de les atraccions de sempre, això sí cada
cop més car. A les Barraques,
les olors a botifarres i els porrets dels estudiants i joves a la
zona de La Copa, a redòs de la
música i la diversió gregària,
seran el contrapunt modern de
la diversió en aquestes nits de
finals d’octubre. La Festa Major de Girona, les Fires de Sant
Narcís, seran el pròleg de les
festes de Nadal que ja pica a la
por ta.
Probablement
no
s’haurà estrenat abric com era
tradició, potser no haurem fet
prou contents els botiguers i la
fred rigorosa s’haurà d’esperar
encara una mica. Com també
hauran d’esperar aquelles compres que deixarem per a les rebaixes del gener un cop comprovat que entre sopars, dinars,
tions i reis, les nostres butxaques tindran més forats que un
camp de golf.

Adigsa adjudica
les obres de millora
dels pisos protegits
de Vila-roja
DdeG, Girona.

L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació al
barri de Vila-roja de Girona,
per un import de 266.336 euros. A Vila-roja es durà a terme
la substitució de canals i baixants de tot el barri, cosa que
afectarà 200 habitatges. Aquesta obra s’ha adjudicat a l’empresa CF Munné i durarà 5 mesos. Adigsa ha adjudicat en el
concurs les obres amb una baixa mitjana del 13,19%, de manera que les empreses han
ofert els projectes per una
quantitat inferior a aquest tant
per cent. El pressupost d’inversió d’Adigsa en rehabilitació
és de 42 milions d’euros, cosa
que suposa un increment d’un
23,5% respecte de la inversió de
l’any passat.

