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GIRONA, SALT I SARRIÀ

La policia
denuncia 54
cotxes de segona
mà en venda a
la via pública
GIRONA | ACN/DdG

La Policia Municipal de Girona ha
denunciat  vehicles de segona mà
en venda aparcats als carrers de la
ciutat. Aquest és el resultat de l’operatiu «En Venda» que va començar a principis de febrer amb
l’objectiu d’eradicar la venda de
cotxes a la via pública arran de la
sospita que, darrere de l’aparença
d’una venda de particular a particular, hi podia haver un negoci encobert de compravenda de vehicles.
Dels  vehicles denunciats,  han
acabat al dipòsit municipal. Només
un dels propietaris ha renunciat a la
titularitat del vehicle i l’ha declarat
com a residu.
La campanya ha consistit a fer un
seguiment de l’estacionament continuat a la via pública, denunciar i
retirar aquells que, després de  hores de la denúncia, els propietaris no
els hagin tret de la plaça que ocupaven. En aquests casos, la grua els
trasllada al dipòsit. Tots els cotxes retirats tenen un denominador comú:
un rètol d’«en venda» i ocupen una
plaça d’estacionament.
Les zones on hi ha hagut més
concentració de vehicles denunciats
coincideixen amb llocs de molta
afluència de ciutadans. Els carrers
on més vehicles s’han denunciat
són el passeig d’Olot, la plaça de l’Assumpció i el carrer Cristòfol Colom.
L’operatiu continua obert i la policia investiga, en relació a aquests cas,
les suposades activitats econòmiques no autoritzades a la via pública.

ANIOL RESCLOSA

Les confraries accepten
les suggerències del
bisbe per a la processó
 Atribueixen el malestar a

l’expressió personal d’algun
membre i l’Ajuntament diu
que respecta la decisió
GIRONA | ACN/DdG

Les confraries de Girona van assegurar ahir que han acceptat de
bon grat les suggerències del nou
bisbe, Francesc Pardo, i que presideixi la processó sortint juntament
amb la creu processional que fa
quaranta anys que no surt i que potenciarà el sentit litúrgic. La Junta de
Confraries afirma que el possible
malestar per la implicació del bisbe per aportar religiositat a la processó es pot deure a reticències
personals, però en cap cas de la Junta de Confraries.
La Junta que presideix Xavier
Ribera negava ahir que «hagi causat cap mena de malestar entre els
membres de les confraries gironines» el fet que el bisbe presideixi la
processó. Al contrari, afirmen que
«es va prendre l’acord per unanimitat de reiterar el nou bisbe, la proposta feta als anteriors bisbes en el
sentit de convidar-los a participar i
a presidir la processó del Sant Enterrament».
Des del Fòrum Joan Alsina –que
agrupa els clergues més progressistes– es va admetre que la decisió
ha causat «sorpresa». De totes maneres, el rector d'Ullà, Vicens Fiol,
va dir que «respecten el gest», però
que de cap manera aquest es pot valorar com un element evangelitzador.

El president de la confraria més
nombrosa, Carles Mascort, també
va voler donar el seu punt de vista.
Afirma que no hi ha cap malestar
per la decisió del bisbe. Mascort afirma que «l’anunciada presència i
participació del bisbe Francesc a la
Processó és un acte explícit de reconeixement a la importància i significació que aquesta té a Girona,
tant des d’una òptica religiosa com
des del punt de vista ciutadà». En
aquest sentit, Mascort va indicar
que des dels Manaies «s’ha lluitat
per mantenir, fomentar i engrandir
aquesta manifestació de religiositat
popular, i estan molt satisfets de poder comptar amb la presència i
participació del bisbe de Girona».
Fins i tot va manifestar que la confraria se sentia «molt honorada de
poder disposar de la presència personal del bisbe» en el lliurament del
penó al confrare Narcís Valtierra i
dels cascs i plaques de reconeixement als manaies i vestes que compleixen  anys de participació als
actes de Setmana Santa.
D’altra banda, pel que fa al retret
de Pardo cap a les confraries perquè
a parer seu no difonen prou la paraula de Déu, van afirmar que accepten «amb humilitat les paraules
i els suggeriments fets pel bisbe durant la lectura del pregó, i és un dels
nostres objectius complir aquest encàrrec».
Mentrestant, l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va mostrar el
seu respecte per la decisió del bisbe. «L’Ajuntament és l’Ajuntament
i el Bisbat és el Bisbat. No ens hi hem
de posar», va assenyalar.

Via Pública Nou aparcament a la carretera Barcelona
 Mifas va obrir ahir el nou aparcament a la cruïlla entre la carretera
Barcelona i el carrer Emili Grahit de Girona. L’estacionament estava acabat
des de feia dies però hi mancava la connexió elèctrica. Segons la companyia,
Mifas ho va demanar amb les obres ja quasi acabades. L’aparcament permet
recuperar places per estacionar perdudes arran de les obres del TAV.
MARC MARTÍ

Trànsit Un accident causa 3 ferits al carrer Migdia
 Un accident de trànsit al carrer Migdia de Girona va deixar tres ferits.
L’aparositat de l‘accident (un dels vehicles va quedar bolcat) va provocar la
intervenció dels Bombers. Al lloc del succés s’hi van desplaçar també els
serveis mèdics i la policia municipal.
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om en el conte de la
Blancaneu, Catalunya
és un país que es desperta cada matí mirant-se en el mirall deforme de la
seva capital, que reflecteix una
imatge irreal i distorsionada de la
realitat. Des del punt de vista de la
cultura, d’aquesta cultura de la
qual els catalans fem bandera,
hem passat sense solució de continuïtat, d’un model de país territorialitzat i equilibrat a un altre de
centralitzat i profundament desequilibrat.
En l’àmbit de la cultura només
existeix Barcelona, tot el que es fa
fora de l’àrea urbana de la capital
queda enterrat automàticament
sota l’etiqueta de provincià. Res
del que es mou en el territori té
cap mena d’interès en els mitjans
de comunicació de la capital, inclosos els públics, o sigui: els que
paguem amb els impostos de tothom, amb els dels tres milions de
barcelonins però també amb els
de la resta de ciutadans, que també som uns quants.
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Posaré un exemple, un diari de
Barcelona pot publicar una notícia amb aquest encapçalament:
«Un professor universitari publica
la seva tesi sobre Schopenhauer» i
segurament pot semblar versemblant, no ho seria tant si l’encapçalament fos: «Un professor de la
Universitat de Girona publica la
seva tesi sobre Schopenhauer» i la
cosa ja quedaria totalment diluïda amb aquest altre: «Un professor de la Universitat de Girona
publica la seva tesi sobre Schopenhauer en una editorial gironina».
En el fons estem parlant de la
mateixa tesi i del mateix filòsof,
però l’adjectiu territorial li treu
qualsevol mena de credibilitat. I
«En l’àmbit de la cultura només
existeix Barcelona, tot el que es
fa fora de l’àrea urbana de la
capital queda enterrat sota
l’etiqueta de provincià»

el pitjor del cas és que tots en som
còmplices, ens hem explicat un
conte i ens l’hem cregut, la Blancaneu dorm en un somni etern,
els set nans treballen amb contracte de precarietat laboral i la bruixa riu com una condemnada, mirant-se i remirant-se en l’espill de
la seva beutat quirúrgica tot exclamant, fins allà on la tibantor de la
pell li permet: «Visca el Barça i
visca Catalunya!».

