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Girona, Salt i Sarrià
L’EIXAMPLE

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament fa tancar cinc pisos d’un edifici
on fa dos anys que s’exerceix la prostitució

Salt destinarà
44.000 euros
per recuperar
hàbits ecològics
a les Deveses

El consistori ha rebut durant el procés reclamacions d’actuació immediata dels veïns i de CiU

DdeG, Girona.
Tapi Carreras, Girona.

L’Ajuntament de Girona ha enviat
un requeriment en què obliga
una dona a cessar el negoci de
prostitució que es porta a terme
en cinc pisos d’un mateix edifici
que té llogats al carrer Príncep de
l’Eixample de Girona. Les queixes han estat constants des que
aquest tipus de negoci es va començar a instal·lar en aquest immoble, situat al número 11 del
carrer Príncep. L’Ajuntament va
començar a rebre queixes per la
situació fa almenys dos anys. Hi
ha hagut reclamacions d’actuació
immediata tant des dels veïns de
la zona, com de la mateixa Associació de Veïns, així com del grup
municipal de CiU.
El negoci ha anat creixent, de
mica en mica, en aquest immoble. Inicialment s’exercia la prostitució en un dels pisos del bloc
d’aquest immoble de l’Eixample.
No obstant, amb la marxa dels
veïns d’altres habitatges del mateix edifici, el negoci es va anar
expandint pel mateix bloc. Actualment, com a mínim, la prostitució s’està exercint en cinc habitatges, segons han explicat residents a la zona.
No obstant, l’Ajuntament ha
hagut de buscar alguna motivació que els permetés actuar. El tinent d’alcalde de Medi Ambient
i Activitats de Girona, Ponç Feliu,
ha explicat que el consistori ha
enviat un requeriment de tancament acollint-se al fet que molt a
prop (en el mateix carrer) hi ha
una escola bressol.

El negoci va
començar en una
planta i s’ha anat
estenent pel bloc
■

L’immoble és al
carrer Príncep i el
cessament està
pendent d’una reunió
■

Els centres
d’ensenyament
propers

ANIOL RESCLOSA

L’EDIFICI. L’Ajuntament vol acabar amb la prostitució que hi ha en alguns pisos.

Les primeres tramitacions s’activen quan es comencen a rebre
queixes. Els veïns del bloc de pisos aliens al negoci detecten moviments constant de persones
que entren i surten de l’edifici.
Ho fan a totes hores, sobretot a
les nits. Se senten molts sorolls i
de vegades els clients s’equivoquen a l’hora de prèmer el timbre
perquè els obrin la porta de baix.
Això quan està tancada, perquè
molts cops queda oberta. També
es poden equivocar quan creuen
que estan davant la porta del pis.
En ocasions, algun client arriba
en condicions d’eufòria excessiva i acaba malmetent algun ele-
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ment de l’escala o embrutint-la.
Molts d’aquest clients, fins i tot
opten per no utilitzar l’ascensor
per evitar coincidir amb veïns del
bloc de pisos i haver de prémer
el botó del pis on volen anar, que
és on s’exerceix la prostitució.
De fet molts cops, aconseguir
tancar un negoci d’aquest tipus
és molt complicat, segons reconeix el mateix Ponç Feliu. Explica que s’han de buscar fórmules
que permetin actuar, de vegades
amb informes policials i d’altres
basant-se amb la llei i les normatives vigents.
El tinent d’alcalde de Medi Ambient i Activitats ha explicat que

L’argument que esgrimeix l’Ajuntament de Girona per manar el
cessament de l’activitat de prostitució al carrer Príncep és el mateix que va utilitzar per un cas similiar al carrer Rajolers: la
presència de centres escolars a
poca distància dels locals on s’exerceix la prostitució.
Existeixen normatives locals i
també d’àmbit català que prohibeixen aquest tipus d’activitats
quan a menys d’una determinada
distància hi hagi una escola, llars
d’infants o altres centres d’ensenyament, així com de determinats equipaments municipals.
Normalment aquesta distància és
de 200 metres. En el cas del carrer
Príncep hi ha una escola bressol,
Pel que fa al carrer Rajolers, per
exemple, hi ha a prop diferents
centres educatius: el col·legi Migdia i l’institut Jaume Sobrequés.
A més a més, també hi ha el Centre Cívic Pla de Palau i la biblioteca Ernest Lluch.
L’establiment situat al carrer
Rajolers és un dels que havia generat més queixes veïnals. De fet
però, el cas està als jutjats, ja que
els amos no estan d’acord amb la
mesura presa pel consistori.

la data final del cessament del
negoci està encara per determinar.

L’Ajuntament de Salt invertirà
més de 44.000 euros fins al
mes de març per millorar la
funcionalitat ecològica al Parc
de les Deveses. Els projectes
Restauració del bosc de ribera al
Camí Ral d’Amer i Millora de
l’entorn del Ter al Pla dels Socs
han estat seleccionats per
l’Agència Catalana de l’Aigua
en la convocatòria de subvencions per a la Restauració d’Espais Fluvials.
Les actuacions projectades
per l’Ajuntament permetran recuperar hàbitats d’interès, millorar la connectivitat ecològica del corredor del Ter i augmentar la qualitat paisatgística,
contribuint a preservar les poblacions d’espècies amenaçades.
Es tracta a més d’actuacions
pioneres, per l’ús previst de la
bioenginyeria, i compromeses
amb la recerca, ja que es durà
a terme una prova pilot de diferents mètodes de control de
robínia, un arbre invasor que
causa greus problemes als
boscos de ribera propis del
país. Els projectes s’emmarquen en la gestió el Parc de les
Deveses que s’està desenvolupant des de l’Ajuntament, com
a compromís local amb el Lloc
d’Interès Comunitari Riberes
del Baix Ter del qual Salt és el
segon municipi en extensió.

SERVEIS SOCIALS

Una reunió pendent

Girona dóna 9.000 €
a l’entitat Mifas

El consistori gironí ha fet un requeriment que s’ha de complir, ja
que si no es començaran a aplicar
sancions. No obstant, els responsables del negoci, de moment, han fet un recurs de reposició. Ponç Feliu ha explicat però,
que hi ha la intenció dels mateixos responsables de marxar.
Abans però, està previst que hi
hagi diferents reunions entre
veïns, els reponsables del negoci
i representants de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Girona ha signat un conveni de col·laboració
amb Mifas pel qual atorga a
l’entitat 9.000 euros pel seu
programa d’atenció a la gent
gran, serveis a domicili.
Aquest inclou la gestió d’ajuts
tècnics i de les adaptacions de
seguretat i arranjaments de la
llar, adreçats a persones majors
de 64 anys o menors en situacions de dependència.

