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El ple de Jack
l’Esbudellador

E
Cues, ahir al matí, per intentar accedir a l’aparcament de pagament del Trueta que gestiona Mifas ■ JOAN SABATER

Les noves consultes
externes del Trueta
col·lapsen el pàrquing
a La posada en marxa dels mòduls fan petit l’aparcament, que queda ple a
primera hora i s’hi formen cues a Mifas vol buscar alternatives per créixer
Dani Vilà
GIRONA

L’entrada en funcionament dels mòduls amb les
noves consultes externes
de l’hospital Josep Trueta
han col·lapsat l’aparcament de pagament que hi
ha al costat. La instal·lació
dels mòduls ha suposat
que s’ocupi més de la meitat de l’aparcament i de les
203 places que tenia ara
s’ha vist reduït a 87 des
que es van iniciar les
obres.
La posada en marxa del
servei, el 9 de gener, ha
provocat que la majoria de
consultes que abans es

SOLIDARITAT

Treball per la
pau al Vallvera
de Salt
—————————————————————————————————

L’institut Vallvera de Salt va
participar dilluns a la Jornada
de la No-Violència i de la Pau
amb la formació de les paraules justícia i pau. En l’activitat
hi van participar uns 500
alumnes que prèviament havien fet tallers de sensibilització dins del projecte Jardins per la Pau que organitzava la coordinadora d’ONG.
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La xifra
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87

places té ara l’aparcament
després que els mòduls hagin
suposat la pèrdua de 116 llocs
per aparcar més.

feien al Güell ara també es
facin en aquest punt, un
fet que suposa major nombre de ciutadans amb necessitat d’aparcament. El
col·lapse es produeix especialment al matí, quan és
habitual veure cua a l’entrada de l’aparcament. Les

cues es produeixen perquè el pàrquing queda ple i
els vehicles han d’esperar
que surtin turismes per
poder-hi accedir. Alguns
opten per aparcar de manera il·legal en una zona
verda de prolongació al
mateix aparcament o, en
alguns casos, sobre la vorera i el carril bici.
El regidor de Mobilitat,
Joan Alcalà, recomana als
usuaris a utilitzar “mitjans alternatius com ara el
bus” o aparcar al sector
dels hotels del carrer
Francesc Ferrer i creuar la
carretera.
El president de Mifas,
Pere Tubert, assegura que

“ja vam expressar la por
que es faria petit en treure
mig aparcament”. L’entitat gestora recorda que
“Mifas va pagar tota la urbanització, el nou vial i el
carril bici”. Per això,Tubert avança la voluntat de
trobar-se amb el consistori per veure possibles alternatives, així com amb
els responsables del Trueta per saber les perspectives de futur respecte al
nou hospital Trueta.
Cal recordar que l’Ajuntament va aprovar pagar a
Mifas 134.700 euros
anuals en compensació
per la pèrdua de més de
mig aparcament. ■

ls plens de Girona estan marcats per la seriositat i el
rigor que pertoca al màxim òrgan municipal. Però les
llargues hores de duració amb què han arrencat els
plens en aquest mandat sempre donen moments distesos
o, fins i tot, divertits. En una enquesta dels pocs esforçats
que assisteixen al ple seria gairebé unànime la tria de Joan
Olòriz com a millor orador. Habitualment, sense papers ni
apunts és capaç de fer dissertacions de llarg recorregut i
missatge a tort i a dret. Els moments apoteòsics arriben
quan el portaveu d’ICV entra en disputa amb l’homòloga
popular, Concepció Veray. L’estima personal que es tenen
i professen no els priva de confrontacions ideològiques
viscerals que donen sovint els millors moments del ple. En
el de dilluns, Olòriz va fer-hi sortir el personatge de Jack
l’Esbudellador i el de Robin Hood per explicar la complicada situació financera en què es troben els ajuntaments,
encara que hagin portat una bona gestió econòmica. En
aquesta ocasió, s’hi va sumar el portaveu de la CUP, Jordi
Navarro, amb un símil culinari recordant que l’acord entre
CiU i el PP era “un pressupost cuinat del tot amb un ajudant amb davantal blau”. Malgrat assumir falta d’experiència, aquests set mesos li han servit per guanyar desimboltura. Es va notar quan Navarro va començar la rèplica
admetent que la portaveu popular “era una portaveu bri-

Veray i Olòriz, dilluns abans d’entrar al ple, que solen
protagonitzar amb grans disputes dialèctiques ■ JOAN SABATER

llant” que va combinar amb “una dialèctica brillant i rampant”. Un to elogiós que Veray va observar amb cautela. El
portaveu independentista utilitzava aquests elogis amb
ironia recordant-li com fa pocs plens apostava per la congelació d’impostos i ara defensava la puja de l’IBI. Un extrem que Veray va desmentir i descartar totalment. El
grup socialista compta amb gent d’experiència a les seves
files, però fa la sensació que encara estan assumint l’encaix a l’oposició, mentre CiU fa al mateix a la banda del govern. Uns i altres comencen a agafar velocitat de creuer en
les tasques que li pertoquen ja sigui ressaltant mancances
en l’acció o retraient poca disponibilitat per a l’altre.
Les noves tecnologies cada
cop tenen més presència al
Olòriz i Veray donen ple. Ara el consistori des del
compte municipal de Twitsovint els millors
moments dialèctics ter ja va detallant pas a pas
l’evolució, al qual s’hi sumen
del ple municipal
comentaris d’altres ciutadans d’activitat tuitera.
A l’entrada al saló de plens, regidors de diversos partits
apostaven dilluns per liquidar el ple en dues hores. Al final,
tres hores i mitja llargues d’un guió força previsible sense
girs inesperats d’última hora. Amb els Oscar a prop, el
PSC va donar el premi al millor maquillatge al govern, tot i
que també podria aspirar al millor argument per haver
convençut als gironins. CiU podria atorgar al PP el millor
secundari pel suport sovintejat. La CUP s’enduria el millor
novell, ICV al millor guió d’animació pels moments que genera al ple i el PSC l’estatueta a la trajectòria municipal.
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