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GIRONA, SALT I SARRIÀ

El TAV i la crisi fan baixar les vendes un
50% als comerços de la plaça d’Europa
 Una empresa de les obres i l’Ajuntament han donat subvencions per fer front a les pèrdues
MARC MARTÍ

Detenen un jove
reincident que
conduïa de nit
sense llums ni
sense permís

GIRONA | TAPI CARRERAS

Les obres del Tren d’Alta Velcitat (TAV) han provocat un important descens de facturació als comerços que hi ha entre el carrer Josep Maria Gironella i la plaça
d’Europa. Són quasi una vintena
d’establiments que han perdut
entre el  i el  per cent de les
vendes, segons va explicar ahir la
presidenta de l’Associació de Comerciants i Pimes Sant NarcísZona Sud-Plaça de l’Assumpció,
Eva Maria Trias.
Alguns d’aquests establiments
han hagut de fer front fins i tot al
descens de facturació reduint personal, com és el cas d’una botiga
d’animals. Trias admet que part de
la disminució de les vendes es
deu a la crisi econòmica que es pateix a escala global. No obstant, explica que l’enquesta que han fet a
la plaça d’Europa i al carrer Josep
Maria Gironella, també l’han fet a
la resta d’associaciats del barri i
allà, la baixada és d’un vint per
cent. Una altre motiu que addueixen per la baixada de la facturació és el fet que han quedat aïllats
per les obres, amb tanques molt
opaques.
Insegurerat i reunió
L’Ajuntament i les empreses que
operen per la zona fent els treballs
del tren comencen a ser conscients que cal promoure especificament el comerç d’aquest indret. Una empresa dedicada a la
senyalització de les obres, Ocife, ha
decidit donar . euros a l’Associació de Comerciants com a injecció econòmica i per ajudar-los
a tirar endavant la campanya de
Nadal. L’Ajuntament, per mitjà de
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Els comerços de la zona més propera a les obres del TAV estan patint les conseqüències de l’aïllament.

l’àrea de Desenvolupament Local,
també ha donat . euros acada una de les dues associacions de
veïns del barri.
Les mesures no acaben aquí. La
presidenta de l’Associació ha demanat una reunió amb representats de l’Ajuntament per tractar sobre les obres del TAV, l’aparcament i la seguretat. Aquesta trobada es farà dilluns al Centre Cívic. Per exemple, es vol acabar de
lligar una solució a la problemàtica
dels aparcaments. N’hi ha un de
noranta places a punt d’obrir a l’avinguda Sant Narcís i s’està a punt
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TALIBANISME
INSTITUCIONAL
L’articulista qüestiona que les
administracions realment es
preocupin per la salut dels
ciutadans i ho exemplifica en la
passivitat en el control de les obres
de l’antic hospital Santa Caterina
en contrast amb l’obligació als
bars de seguir la llei antitabac
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PER CENT

A la resta de Sant Narcís
L’impacte de les obres del TAV en els
comerços e fa palès quan es comparen els comerços més propers amb els
de la resta del barri. Tenint en compte
la crisi econòmica global, als comerços
propers el descens de vendes és del
50 per cent i a Pare Coll i la plaça Assumpció és del 20 per cent.

l mot talibà textualment significa «estudiant de religió» i
designa els grups d'estudiants radicals sunnites que
crearen una de les guerrilles que operaren a la guerra civil afganesa. Els talibans aconseguiren arraconar els opositors a les regions més perifèriques del
país. La rígida teocràcia dels talibans es
traduí en una persecució sense concessions de qualsevol forma de dissidència
i en la reglamentació estricta de la vida
quotidiana. Per extensió, el talibanisme
d’una institució es tradueix en la imposició d’un model, en la reglamentació
estricta de tot i en la persecució i arraconament de tota manifestació considerada contrària al seu model.
El talibanisme és una temptació. Tothom hi és exposat. Cal vacunar-se’n. A
manera de recordatori, en la paret de
darrera del meu ordinador hi tinc penjat
un mític anunci de Philip Morris Europe
S.A. Fa més de 10 anys que no fumo
però duc fatal el talibanisme dels càtars.
L’anunci ocupava tota la pàgina 12 de la
Vanguardia del dia 6 de juliol de 1995.
Són un seguit de frases i números: «El
teorema de Pitàgores conté 24 paraules.
El principi d’Arquimedes, 67. Els Deu
Manaments, 179. La Declaració de la In-
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de tancar un conveni amb Mifas
per tal que els clients tinguin entre mitja hora i una hora gratuïta.
Respecte a la seguretat, tot i
que s’ha millorat la il·luminació,
els comerciants volen alguna altra
actuació, ja que han patit diversos
episodis d’inseguretat sobretot a la
nit. Uns lladres van robar  euros
amb una navalla a un bar de l’avinguda Sant Narcís. En una altra
botiga, els lladres van acabar fugint. Molt probablment, se’ls
informarà de l’inici d’un Pla Especial de Seguretat en aquesta
zona.

dependència dels Estats Units d’Amèrica, 300. I la legislació a Europa per regular on i quan es pot fumar, 24.942. L’obsessió per reglamentar fins als detalls
més mínims de la vida de la gent pot
conduir a la violació de les llibertats personals. I començar a violar les llibertats
personals és fàcil. El difícil és parar. Philip Morris Europe S.A.» Les noves religions/legislacions d’avui són dues: l’ecologia i la salut. En nom d’una i altra, gairebé tot s’hi val. Arribarem a l’absurd
total, ja se sap, però ara mateix ja es camina pel perillós pendent de les incongruències més bajanes.
Per comprovar-ho, aterrem a Girona,
a la zona de Pompeu Fabra, Gran Via i
Joan Maragall. Les autoritats estan obligant els locals i bars de la zona (i de totes les altres zones, és clar) a seguir escrupolosament la normativa del tabac.
«S’ha d’impedir que els fumadors fumin
la salut dels altres», diu la consigna.
Mentrestant, el nou edifici de la Genera«El dia que la gent s’adoni que els
pobres serem tractats a l’espartana i
que els rics faran el que voldran perquè
s’ho podran pagar (el gust i el disgust),
aquell dia ja serà tard. »

Els Mossos han detingut a Girona un jove de  anys per conduir la nit de divendres a dissabte, cap a un quart d'onze, amb els
llums apagats i a gran velocitat. El
noi, Juan P. J., ciutadà espanyol i
veí de Barcelona, havia tingut un
accident en una rotonda que
uneix la carretera C- amb la NII i va fugir en direcció a Quart, segons van declarar els altres implicats en l’accident.
Els Mossos el van localitzar al
carril d'incorporació a la C- i van
veure que en els avançaments
que feia obligava els altres conductors a desplaçar-se cap al voral d'emergència. El detingut té antecedents amb detencions per
delictes contra la seguretat viària.
Quan els agents el van detenir
van veure que no havia obtingut
mai el permís de conduir i es va
negar a sotmetre’s a les proves d'alcoholèmia. Pel que fa a la dona
que acompanyava el conductor, va
quedar detinguda per atemptat als
agents de l'autoritat ja que, un cop
a l'exterior del cotxe i en veure el
seu company emmanillat, també
va agredir els mossos.
Quan el volien detenir a la incorporació de la C-, el conductor va ignorar els senyals perquè
s'aturés, però va acabar sortint
de la carretera i va xocar contra
una tanca de seguretat. Quan els
agents es van adreçar al vehicle
per identificar-ne els ocupants,
l'home que estava al volant va
agredir un dels agents. Fora del vehicle l'individu va continuar donant puntades de peu i cops de
puny.

litat s’aixeca annex a l’antic Hospital de
Santa Caterina. Fa quatre anys que hi remenen. Aquí ve el contrast i la incongruència. Ni per un moment no es pensin
que les zeloses autoritats sanitàries han
fet cap estudi epidemiològic o mòrbid
dels veïns i comerciants de la zona, exposats a la pols, al soroll permanent, als
tubs d’escapament de centenars de màquines i camions, als productes de pintura, vernís i cola emprats en la construcció o al desmantellament de la bomba de cobalt i sales de Raigs X del que va
ser l’hospital oncològic de referència
fins fa pocs anys. Desídia? Desinterès?
Por de treure’n conclusions?
És només un exemple, però el dia que
la gent s’adoni que la preocupació de les
autoritats per la salut dels seus administrats és només econòmica i encara pensant en ells (menys malalts vol dir més
estalvi) i que això pot derivar en una autèntica imposició d’un estil de vida (és
obligatori fer vida sana!); el dia que la
gent s’adoni que els pobres serem tractats a l’espartana i que els rics faran el
que voldran perquè s’ho podran pagar
(el gust i el disgust), aquell dia ja serà
tard. Tots els miralls on ens emmirallarem reflectiran ja un tonto integral, un
saníssim tonto integral.

