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Pasqual Maragall
recorda a la ràdio el
passat «carca» d’Olot
OLOT | X.V.

Pasqual Maragall, president de
la Generalitat del 2003 al 2006 i alcalde de Barcelona del 1982 al
1997, va ser al programa Fil directe amb l’alcalde d’Olot. Maragall va
acompanyar l’alcalde Lluís Sacrest i el periodista Jordi Altesa en
l’atenció a les trucades dels veïns.
Maragall va qualiﬁcar de «carca»
el passat llunyà d’Olot. Tot seguit,
el president va preguntar pel percentatge d’immigrants que hi ha a
Olot. El president va valorar positivament que amb un 20% de població immigrada Olot, tot i el seu
passat, no tingui problemes de
convivència. Maragall va aproﬁtar
per indicar que les Diputacions
han de servir per distribuir diners
als ajuntaments.

LA VALL DE BIANYA

Adjudiquen les
obres de reforma
de Ca l’Escolà
LA VALL DE BIANYA | DdG.

La Comissió de Govern ha adjudicat l’obra de reforma de l’ediﬁci de Ca l’Escolà a l’empresa,
Construccions Dorca Ginebreda,
SL. L’Ajuntament ha adjudicat les
obres per un import de 188.932 euros, més 30.229, 19 euros d’IVA. El
pressupost base de licitació era
de 189.629 euros. L’actuació forma
part del projecte de promoció turística «La Vall dels Sentits». L’acció disposa d’una subvenció de l’eix
4 del programa FEDER de 108.170
euros i un import total de 216.340
euros. La previsió és que Ca l’Escola
sigui un punt de recepció i sortida.

MEDI AMBIENT

Les Planes inicia una campanya
per motivar el compostatge casolà
LES PLANES D’HOSTOLES | X.V.

L’Ajuntament ha repartit un escrit que informa dels avantatges ambientals del compostatge casolà. La ﬁnalitat de la informació es motivar els veïns a apuntar-se a les sessions formatives destinades a ensenyar la manera de fer un compostatge correcte. Avui ﬁnalitza el termini d’inscripcions als ensenyaments. Segons ha explicat l’alcalde, Josep
Soler, divendres passat hi havia unes 25 famílies inscrites. L’alcalde ha
apuntat que el dia 6 de març tindrà lloc la primera de les reunions formatives a la Cooperativa.
L’acció preveu que les famílies participants obtinguin un compostador al ﬁnal del curs. Després, un educador ambiental visitarà les famílies
per assessorar i comprovar el correcte funcionament del compostador.

Jordi Hereu diu a la Molina
que la candidatura olímpica
catalana «és factible»
 Destaca l’experiència de l’estació d’Alp a organitzar cites esportives

FERRAN GARCIA QUERALT/ACN

ALP | EFE/DdG

L'alcalde de Barcelona veu «factible» la candidatura olímpica de
la Ciutat Comtal per als Jocs d'Hivern del 2022, després de la visita
que ha realitzat a Vancouver, on es
disputa la cita d'aquest any. Ahir,
Hereu va visitar l'estació d'esquí de
la Molina i va començar el compte enrere per al projecte barceloní envoltat de joves esquiadors
de clubs catalans que estarien en
edat de competir d'aquí a 12 anys.
L'alcalde, acompanyat pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, i pel regidor d'Esports de Barcelona, Pere
Alcober, es va reunir en aquesta visita al Pirineu de Girona amb els
seus homòlegs dels pobles pròxims a la instal·lació de la Molina.
Jordi Hereu va insistir que portava de Vancouver «un missatge
clar que (el projecte barceloní) és
factible i possible» i va considerar
la ciutat comtal «en condicions de
fer la millor candidatura, que doni
resposta a tots els requeriments del
Comitè Olímpic Internacional».
Hereu va fer extensiu el somni
olímpic a tot Catalunya i va justiﬁcar en això la seva visita a La Molina, de la qual va destacar el seu
passat i present com a organitzadora de cites esportives. «Anirem
treballant aquesta candidatura i veient les diferents instal·lacions,

L’alcalde de Barcelona durant la seva visita a l’estació de la Molina.

però estem al començament», va
afegir l'alcalde de Barcelona, per a
qui la clau d'una candidatura d'hivern en l'actualitat passa per
comptar amb una gran ciutat com
Barcelona al capdavant.
Joaquim Nadal va coincidir amb
Hereu en el seu missatge entusiasta, a l'hora que va assegurar
que totes les infraestructures necessàries per acollir uns Jocs estaran llestes per al 2022. «El projecte comença a caminar», va manifestar Nadal, qui va recordar que
Barcelona'22 haurà de passar primer una selecció a nivell espanyol (Saragossa també ha expressat
la seva intenció de ser candidata)

i, posteriorment, internacional.
En qualsevol cas, el conseller està
convençut que «generar il·lusió i
fer que les il·lusions d'arreu del
món caminin en una mateixa direcció és molt important». Nadal
va anunciar que visitarà les estacions d'esquí nòrdic del Pirineu, de
les quals va subratllar que «mai havien tingut una relació amb la Generalitat com ara, que aporta una
subvenció de 100.000 € anuals».
L’expedició es va trobar amb
un grup de Mifas de Girona, que
els van expressar el seu suport a la
candidatura de Barcelona 2022;
que també inclouria els Jocs Paralímpics.
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Carreterodiuquesuperarel20%de
participacióseràunèxitdelesconsultes
 El líder de Reagrupament
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ACN

diu a Girona que es
dissoldran quan Catalunya
assoleixi la independència
GIRONA | MIREIA RECASENS/ACN

El líder de Reagrupament, Joan
Carretero, va aﬁrmar a Girona que
«si la participació a les consultes independentistes d'aquest diumenge superen el 20% serà un èxit rotund». Carretero va afegir que «cal
que la gent es mentalitzi que a partir de la democràcia es pot assolir
l'autodeterminació», i per això va
destacar que és important que els
ciutadans dels 80 municipis d'arreu de Catalunya que celebren
les consultes aquest diumenge
vagin a votar.
El líder de Reagrupament ho va
dir en la inauguració de la seu de
la formació al Gironès. Carretero
va destacat que quan s'assoleixi el
seu objectiu, la independència de
Catalunya, «aquell dia l'associació
es dissoldrà».

Jordi Roche, Marta Pedrerol, Margarita de Arquer i Jordi Vilaró.

Carretero i el coordinador de Reagrupament al Gironès, Cinto Paredes.

SaltaculllaIJornadacatalanade
rehabilitaciócardíacaipulmonar
SALT | DdG

Joan Carretero va destacar que
les consultes independentistes
«són consultes que es fan amb
voluntariat», i atès que no hi ha cap
mitjà oﬁcial que els doni suport,
«una participació que fregués o superés el 20% seria un èxit rotund».
El líder de Reagrupament va remarcar que cal que la gent participi a les consultes no vinculants
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de manera tranquil·la i pacíﬁca, i
d'aquesta manera «que es mentalitzi que a partir de la democràcia
es pot assolir l'autodeterminació».
Joan Carretero va demanar als
seus «constància, treball, il·lusió i
ganes», i també va remarcar que
«ens carregarem a qualsevol que
ens impedeixi assolir el nostre objectiu».

L’.Escola EUSES-Garbí de Salt
va acollir ahir la I Jornada Catalana de Rehabilitació Cardíaca i Pulmonar, organitzada amb l’objectiu
de donar a conèixer el paper de la
rehabilitació en el tractament de
les malalties cardíaques i pulmonars al col·lectiu de professionals
de la salut implicats, així com implicar l’administració sanitària pú-

blica gironina en els nous models
d’administració de la rehabilitació.
Més de 60 professionals de la Salut van seguir les ponències d’especialistes en aquest àmbit, amb
temes com l’afectació multisistèmica de les malalties cardíaques i
respiratòries o models de futur
de la rehabilitació. El degà de Medicina de la UdG, el Dr. Ramon
Brugada, va clausurar la jornada.

