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LA GALERIA Teia Bastons

Plana i Paneque pugnaran
Glopades
avui per la primera secretaria
T
del PSC de Girona

——————————————————————————————————————————————————————————————————

a Glòria Plana, número tres a l’Ajuntament de Girona, aspira a la reelecció
a Sílvia Paneque es presenta com una alternativa amb vocació de llista unitària
Joan Trillas
GIRONA

L’agrupació del PSC de Girona haurà d’escollir avui
entre dues candidatures.
La de l’actual primera secretària, Glòria Plana, que
aspira a la reelecció, i la de
Sílvia Paneque. Les maniobres dins el PSC gironí,
per tant, no s’aturen. Després del convuls congrés
en què es va escollir com a
primer secretari Juli Fernández, les divisions dins
el grup municipal han acabat afectant l’agrupació gironina. I encara més quan
el congrés va escenificar
dues opcions. Una que es
presentava com a més renovadora, la d’Ignasi Thió,
i una altra, la guanyadora,
que partia d’un premissa a
priori més municipalista.
Avui al matí, l’agrupació
de Girona escollirà la primera secretària en aquest
escenari.
Candidatures
Ara mateix hi ha dues candidatures: l’encapçalada
per Glòria Plana, actual
primera secretària, regidora a l’Ajuntament de Girona, portaveu socialista
al Consell Comarcal del Gironès i membre de l’executiva del PSC, i la que lidera
Sílvia Paneque, regidora a
l’Ajuntament, on porta te-

Paneque, Barbero, Plana i Bosch, a principis de març, en una roda de premsa ■ J. SABATER

mes econòmics. Paneque
és una elecció de Pia Bosch
per intentar buscar una
candidatura unitària amb
la idea de deixar enrere el
congrés i, a la vegada, buscar una alternativa de canvi i complementarietat.
No es descarta, tampoc,
que hi hagi negociacions
per bastir una única llista.
Sílvia Paneque és empresària i va ser una de les
dotze dones de referència
de les comarques gironines, segons el llibre publicat per la Fundació UdG
Emprenedoria en femení:
12 històries de dones
‘crack’. ■

I també elecció per presidir UDC
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jaume Torramadé, alcalde de
Salt i president de la Diputació de Girona, aspirarà a la reelecció com a president
d’UDC a les comarques gironines. Torramadé ha explicat
que fa quatre anys que ocupa
el càrrec i que té idees i ganes
de continuar. A diferència
d’altres partits, com per exemple CDC, on el càrrec de
president és limitat a dos
mandats, a UDC aquest cas
no es dóna. Torramadé va reconquerir l’Ajuntament de
Salt en les passades munici-

pals, que era a les mans del
PSC. Aquesta va ser una operació impulsada des de CiU
per recuperar Platja d’Aro i
conquerir Girona. A més, els
acords de federació entre
CDC i UDC estableixen que
els primers tindran la presidència de tres diputacions
catalanes i que Unió tindrà
l’altra. En les passades municipals ja se sabia que CDC
s’havia quedat les de Barcelona, Tarragona i Lleida, amb la
qual cosa la de Girona era, en
conseqüència, per a Unió.

renta anys. Això és el que va celebrar avui fa tot
just una setmana la cooperativa La Fageda de
Santa Pau, a la Garrotxa. Va ser la celebració
d’una història d’èxit que és motiu d’estudi en algunes
de les millors escoles de negocis del món. Un èxit que
dissabte passat es va voler compartir amb un “petit”
grup de 800 amics i treballadors. Segurament que
des de la seva creació, el 1982, no tot han estat encerts. Segurament que més d’una i de dues persones
diran que no els agraden els seus iogurts o els seus
gelats o les melmelades i conserves que sortiran al
mercat properament. Però el que és inqüestionable
és que en el desori que envaeix el panorama actual
calen glopades d’optimisme com la celebració
d’aquest aniversari. Un optimisme més necessari que
mai i que pot ajudar a fer veure que el món no s’acaba. Principalment després d’una setmana de protestes tan intenses com la que hem viscut i d’unes prediccions tan catastrofistes
les que hem escoltat.
La Fageda dóna com
No solament hi ha empreses
feina a unes
que van bé des del punt de
vista econòmic, sinó que van
tres-centes
bé des del punt de vista sopersones, la
cial. La Fageda dóna feina a
prop de tres-centes persomajoria amb
nes, la majoria amb discapadiscapacitats
citats intel·lectuals o malalintel·lectuals o ties mentals. Només amb això ja es veu que no és una
malalties
empresa qualsevol sinó que
va molt més enllà de l’anomentals
menada responsabilitat social empresarial. Una responsabilitat que passa perquè les empreses es comprometin en diferents àmbits. I n’hi ha per aplaudir.
Però com assegura la dita: “La dona del Cèsar no en
té prou de ser honrada; a més, ha de semblar-ho.” I
ara com ara estem massa escarmentats per pensar
que podem donar per suposada l’honradesa de res.
La decepció, la incredulitat, el recel i la desconfiança
s’han convertit en el pa de cada dia. Però si hi ha empreses que celebren 30 anys d’èxit, o 50 o 25, per alguna cosa deu ser. I deu ser perquè n’hi ha que ho fan
bé. I si n’hi ha alguns que ho fan bé, potser els altres
en podrien aprendre en comptes de mirar-s’ho des de
lluny. De fet moltes històries d’èxits ens vénen de
lluny i només per això ens hem acostumat a valorarles amb un plus inexplicable. A casa nostra, sense
tants escarafalls i amb més discreció que a altres
llocs, s’estan fent uns quantes coses ben fetes. Però
si només ho són i no ho semblen, com la dóna del Cèsar, tampoc no servirà ni d’exemple ni de gaire res.

SALUT

El Güell de Girona centralitzarà
totes les visites d’oftalmologia
N. Astorch
GIRONA

Les consultes programades d’oftalmologia que fins
ara s’atenien entre el centre d’especialitats Güell i
l’hospital Josep Trueta
quedaran, a partir del dia
10, totes centralitzades al

Güell. És l’últim canvi de
lloc de serveis que es fa arran de l’entrada en funcionament del nou edifici de
consultes externes, fa dos
mesos. Les urgències
d’aquesta especialitat es
continuaran atenent al
Trueta. En les últimes setmanes s’han fet uns tre-

balls d’adequació del
Güell, amb una inversió de
50.000 euros, per encabirhi les consultes d’oftalmologia.
S’han enviat 900 cartes
als pacients que tenen una
visita programada a partir
del dia 10 per informar-los
del nou espai de consulta,
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on diàriament s’atendran
entre 95 i 120 pacients.
D’altra banda, aquesta
setmana s’han fet treballs
de senyalització a l’entorn
de l’edifici de consultes externes del Trueta. El tram
des de l’aparcament de Mifas fins a urgències és d’un
sol sentit. ■

Un dels nous espais que s’han habilitat al Güell per a les
visites d’oftalmologia ■ LLUÍS SERRAT

