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Girona Salt Sarrià

MOSTRA

SUCCESSOS

SOLIDARITAT

Sarrià organitza la
primera fira comercial

Dos incendis a Salt
mobilitzen els bombers

Organitzen la primera
Nit del Voluntariat

El pavelló municipal de Sarrià
de Ter acull aquest diumenge
la primer fira comercial, organitzada conjuntament entre l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de Sarrià
de Ter. Aquesta primera fira
té com a objectiu principal donar a conèixer el comerç local
dins del mateix municipi, entenent que existeix una riquesa prou important de varietat de productes.

Dos incendis van afectar ahir
al migdia dues botigues de
Salt. Primer es va calar foc en
una fregidora de grans dimensions d’una pastisseria
del carrer Abat Oliva. Pocs
minuts després va haver-hi un
curtcircuit en una copisteria
de la plaça Catalunya. Els treballadors van haver de ser desallotjats. En els dos focs hi
van inter venir dos camions
dels Bombers.

La Federació Catalana del Voluntariat Social i la Coordinadora d'ONG Solidàries organitzen la primera Nit del Voluntariat a la ciutat de Girona.
L’acte es farà l’1 de desembre
al Palau de Fires i comptarà
amb diferents activitats i amb
l’actuació musical de Pep Sala
i La Banda del Bar. A més, hi
haurà un sopar gratuït per a
les persones voluntàries, prèvia inscripció.

POLICIAL

URBANISME

SALUT

Detenen dos homes
que havien robat un
remolc amb un
vehicle tot terreny

L’Ajuntament espera des de l’estiu
que Nadal inauguri l’oficina de Salt-70

Impulsen una
activitat als IES
per evitar la
violència a les aules

DdeG, Girona.

La Policia Municipal de Girona ha detingut recentment
dos veïns de Girona acusats
d’intentar robar un remolc.
Tot va començar després que
un veí de la plaça Maria Auxiliadora, avisés a la policia que
havia sentit un cop molt fort i
que havia observat des de la
finestra de casa seva com s’estaven emportant el remolc de
la seva propietat amb un vehicle tot terreny.
Un cop alertats, els agents
policials es van desplaçar a la
rodalia del lloc de sostracció.
Finalment, van poder localitzar a la rotonda de Taialà un
vehicle estacionat que portava al darrere un remolc de les
mateixes característiques que
el que havia descrit el veí i
dues persones que l’estaven
manipulant.
Els agents van identificar
les dues persones, que eren
David M.P i José Maria M.P.
veïns de Girona de 26 i 24
anys, i els van acabar detenint.

El PSC fa 37 preguntes sobre les diferents accions del projecte
T.C.C., Girona.

L’alcalde de Salt, Jaume Torramadé (PSC), va explicar dilluns
que esperen des de l’estiu al conseller de Política Territorial (ara
en funcions), Joaquim Nadal, per
inaugurar l’oficina de Salt-70.
Aquesta va ser una de les respostes de Torramadé a les 37 preguntes que el portaveu del PSC,
Carles Barceló, va fer en el plenari de dilluns.
L’objectiu dels socialistes era
deixar palès que hi ha diferents
retards en moltes de les accions
previstes a Salt-70, el projecte integral que amb diferents accions
ha de servir per millorar el centre de Salt en l’àmbit d’Urbanisme, Serveis Socials i Equipaments. L’alcalde ha manifestat en
més d’una ocasió que Salt és un
dels municipis on s’està intervenint dins la Llei de barris (finançat
entre els Ajuntaments implicats i
la Generalitat) que té el calendari més avançat.

QUIM Curbet

Correus i telègrafs

E

L’EDIFICI DE CORREUS i Telègrafs,
construït sobre un dels baluards
de l’antiga muralla, és un d’aquells pocs indrets que queden
a Girona, on encara es pot sentir l’olor particular que desprenien els serveis oficials, quan encara era obligatori el bigoti imperial, retallat amb tiralínies, i
els funcionaris eren devots del
quietisme. D’aquella casa en-

LAURA MARÍN

L’OFICINA. Està situada entre el carrer Àngel Gurimerà i Doctor Ferran.

Pel PSC però, hi ha diferents
punts que van amb retard com ara
la instal·lació d’ascensors en els
edificis que no en tenen o la connexió al servei d’aigua potable en
edificis que encara s’alimenten
d’aigua de pou. En canvi altres,
que pels socialistes són més rentables electoralment, sí que s’es-

tan executant (com la reurbanització dels Sant Dionís, Sant Antoni o Esteve Vila). Segons va informar l’alcalde, l’Ajuntament ha
enllestit ja el cens dels possibles
beneficiaris. Hi ha 126 edificis
sense ascensor i 1.903 habitatges
susceptibles de connectar-se a la
xarxa d’aigua potable.

Acn/DdeG, Girona.

L’Ajuntament de Girona ha
impulsat el programa Juul,
què t'ha passat?, una activitat
que pretén conscienciar els
joves dels instituts de la ciutat
sobre el problema de la
violència a les aules. Aquesta
és una de les principals novetats del programa educatiu
que oferta l'Equip Municipal
de Promoció de la Salut, al
qual s'afegeix un curs per potenciar els vincles afectius entre els nadons de 0 a 3 mesos
i els seus pares a través dels
massatges i la comunicació.
Aquestes dues activitats,
s'afegeixen a les xerrades i
cursos que l'Empsa ofereix
durant als centres escolars i
centres cívics per tractar, entre d'altres, temes relacionats
amb les drogues, la sexualitat
o la nutrició. Durant el passat
curs 2.776 nens i 176 docents
es van beneficiar d'aquestes
activitats i a secundària van
fer-ho 4.525 alumnes i 187 docents.

JOVENTUT

BARRETADES

l servei de
correus a Girona està ubicat en un edifici
d’aparença lúgubre, on treballen
funcionaris de pell
groguenca –com els personatges dels Simpson–, probablement a causa d’una llarga exposició a les radiacions pampallugejants dels fluorescents, provinents d’algun excedent de guerra. De la guerra de Corea. Els
usuaris fan cua pacientment,
amb l’esperança de poder fer
arribar la seva bona nova a través d’un segell de vint-i-nou cèntims, timbrat amb el cop de gràcia d’un agregat sol·lícit.

LAURA MARÍN

ACTUACIÓ. Els bombers actuant en un dels establiments afectats.

tren i surten carters i carteres
amb cartes, paquets, girs postals
i, fins i tot a aquestes altures del
nou segle, amb telegrames. Sí
senyors, en aquesta època de l’electrònica omnipresent, encara
hi ha gent que utilitza els telegrames i les cartes certificades.
Les seves parets estan impregnades d’una grisor mística, que
s’encomana ràpidament en el
semblant dels visitants. Haurien
de fer pagar entrada com a la catedral. Tot plegat és tan curiós
que l’Ajuntament podria plantejar-se seriosament incloure l’edifici de Correus i Telègrafs en
les rutes turístiques, com una
mostra més de l’indeleble pintoresquisme local. S’han carregat
la plaça de braus però encara ens
queda Correus! Els carters trobarien un nou sentit a la seva
existència i tots plegats hi sortiríem guanyant. Després hauríem d’anar pensant a convertir el
pati de la caserna de la Guàrdia
Civil en un tablao típic cordovès,
però això ho deixo per un altre
dia, tantes idees seguides probablement són difícils de digerir.
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El Senat dels Joves escull els 25
membres d’un total de 69 aspirants
El nou òrgan es constituirà dimecres vinent al saló de plens
T.Carreras, Girona.

L’Ajuntament de Girona va escollir ahir les vint-i-cinc persones
que formaran part del Senat dels
Joves. Després d’una campanya
informativa per captar aspirants
per difererents barris i entitats, es
van presentar un total de 69 candidats. Dotze d’aquests es van
descartar per diferents motius.
Per exemple, per no estar empadronats a la ciutat de Girona o
pertànyer a entitats repetides.
Dels 57 restants, se n’havia d’escollir 25 per mitjà d’un sorteig.
Es buscaven deu persones per
representar deu sectors de la ciutat. En aquest apartats hi havia 35
aspirants. El sorteig, en el qual hi
va assistir el regidor de joventut,
Xavier Manyer (ERC), va determinar que aquestes persones fossin: Núria Codina i Mesas (Barri
Cell - Montjuïc - Sant Daniel), Alexandra Simon i Villar (Carme Vista Alegre, Devesa - Mercadal),
David Vela i Prunell (Santa Eugènia), Mamdou Alpha i Sabaly

(Can Gibert - la Rodona), Irene
Montijano i Serra (Eixample Migdia) , Víctor Pamplona i Castillejo (Palau - Montilivi), Imma
Sillah i Salow (Vila-roja, Font de
la Pólvora, Grup Sant Daniel i
Mas Ramada), Judit Vila i Calvet
(Germans Sàbat - Taialà, Sant
Ponç-Domeny), Ayman Benlamin i El Mallem (Sant Narcís) Estefania Legeren (Pont MajorCampdorà, Pedret.). Alguns dels
barris només tenien un possible
candidat, altres però hi havia moltes sol·licituds. És el cas de l’Eixample, on hi havia onze candidats o a Santa Eugènia, amb sis.
Pel que fa a l’àmbit associatiu
hi havia quinze candidats i havien
de representar dotze sectors. Els
tres sectors amb més sol·licitants
tindran dos representants. És el
cas de les Joventuts Polítiques, on
hi havia sis candidats, Cultura
que en tenia tres i Interés Social,
que també en tenia tres. Al final
els escollits han estat Marc Trayter i Vilagran (JNC), Biel de

Montserrat i Valls (Maulets), Pau
Molas i Vidal (El Forn), Borja Vilallonga (L'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona),
Narcís Reguero i Moragas (Esplai el Timbal), Èrika Herrera i
Puiggròs (Gramiss), Gemma
Geis i Carreras (Xoriguers de la
UdG), Enric Cortiñas i Gutiérrez
(ANG), Laura Masramon i Grau
(Diables de l'Onyar), Xavier Montoya i Roldán (Òmnium Cultural),
Albert Carbonell i Quer (Mifas),
Jaume Martín i Serentill (Ultimate Girona), Gerard Gómez i Martínez (SEPC), Gerard Quiñones i
Macià (Joves Empresaris de Girona) i Pau Presas i Bertran
(CCOO).
Els 25 escollits participaran en
la sessió constituent del Senat
dels joves que s’ha de celebrar el
29 de novembre al saló de plens.
No obstant, el tècnic del Senat
dels Joves, Albert Ruhí, va explicar ahir que s’espera que els sol·licitants que han quedat a la reserva segueixin participant.

