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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Salt cedeix a una empresa
l’organització de la Festa Major
 La comissió de festa ha renunciat dos mesos abans de la festa i el

govern ha contractat RGB per «no quedar-se» sense les celebracions
SALT | T.CARRERAS

L’Ajuntament de Salt ha decidit
cedir a l’empresa RGB Management l’organització de la festa major d’aquest any després que fa
unes setmanes la comissió de festes decidís no fer-ho per manca
d’entesa amb l’equip de govern. El
nucli del conﬂicte seria l’aportació
ecònomica. l’equip de govern havia previst destinar-hi 56.000 euros,
la mateixa quantitat que l’any anterior, però els responsables de
l’entitat consideraven que calien
més diners. En l’àrea de Cultura,
la partida per la festa major és
l’única que no ha disminuït.
Després que la comissió de festes deixés plantat l’Ajuntament a
meitat d’aquest maig, poc més de
dos mesos abans de l’inici de les
activitats festives, l’equip de govern
va decidir contractar una empresa per tal que s’encarregui dels actes de la festa. El preu és exactament el mateix que s’havia reservat per a la comissió de festes.
Aquesta contractació es va portar al ple celebrat ahir al vespre
dins una modiﬁcació de crèdits, ja
que els dinersp revistos per la comossió s’han d’acabar destinant a
l’empresa en qüestió. el portaveu
d’Independents per salt (IpS), Ferran Burch, va demanar que la situació no es repeteixi l’any vinent
i que la festa la puguin tornar a organitzar les entitats locals.
El regidor de l’àrea de Cultura
i Educació, Robert fàbregas, va re-

Queixes al Defensor per la qualitat de vida
El defensor de la ciutadania de Salt, Miquel Brugués Costabella, va
presentar ahir la memòriad’activitats de l’any 2011. En total es van
fer un total de 25 consultes al Defensor. D’aquestes, 23 es van tancar
durant el mateix any i 2 continuen en tràmit. S’ha fet una recomanació
d’ofici. De l’any 2010 queda pendent una queixa per manca d’il·luminació
al carrer Sant Dionís i, respecte l’any 2009, hi ha una queixa no resolta de
col·locar unes esquenes d’ase al carrer Major. El nombre més important
d’actuacions es refereixen a matèries que afecten la qualitat de vida de la
ciutadania. Les matèries més recurrents de les queixes l’any 2011 han estat: serveis socials (20%), seguretat ciutadana (20%), trànsit i mobilitat
(16%), habitatge (16%), fiscalitat (12%), urbanisme (8%), altres (2%). Tot i
així, en la memòria, el defenso deixa constància que la tendència, ja des
de final de 2010, ha estat d’un fort increment de les problemàtiques al
voltant dels serveis socials, i els problemes de subsistència. SALT | T.C.C.
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cordar que es van trobar que els
responsables d’organitzar la celebració hi van renuncir dos mesos
abans del seu inici. L’alcalde, Jaume Torramadé (CiU), va concloure el debat recordant que «alguna
cosa haviem de fer per no quedarnos sense festa major».
Impuls a les entitats socials
En el mateix ple municipal es va
aprovar per unanimitat una moció
a petició de nou entitats per tal
d’impulsar mesures que garanteixin la continuïtat dels serveis
d’inserció laboral a l’empresa ordinària i dels centres especials de
treball. Tant PxC com PSC tenien
previstes diferents mocions en
aquest sentit però al ﬁnal se’n va
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La Sala de Cambra de l’Auditori de Girona acull avui la la segona Audiència Pública del Projecte Ferroviari a Girona. L’acte començarà a les vuit del vespre i hi intervindran representants del govern municipal i dels quatre grups
municipals de l’oposició. També hi
intervindrà el president de l’Associació deVeïns de Sant Narcís,
Martí Carreras, en nom de la Mesa
d’Entitats per la Participació i s’obrirà un torn de paraules per al públic assistent. El govern municipal
clourà l’acte presentant les conclusions de l’audiència. La primera audiència pública per debatre
sobre les obres del tren d’alta velocitat i del tren convencional es va
celebrar el 24 de gener de 2011 a
iniciativa d’un grup de ciutadan
amb el suport d’algunes entitats.

Els veïns del centre se
sumen al rebuig a la nova
norma de locals de culte


Han lliurat uns quaranta
fulls plens de signatures
contra l’obertura de temples
als baixos dels edificis
SALT | DdG

L’Associació de Veïns del barri
centre de Salt també ha presentat
al·legacions contra el planejament
urbanístic que impulsa l’equip de
govern i que permtrà que els baixos
dels ediﬁcis, seguint determinats criteris, puguin acollir centres de culte. Fa uns dies, quatre entitats (Moviment Anti-Aru, Consell de Presidents d’Escala, Associació de Veïns
de la Massana i Associació de Francesc Macià Zona centre) també van
presentar un escrit on criticaven la
mateixa normativa.
L’entitat veïnal creu que la zona
destinada actualment per a l’obertura de centres de culte a Torre Mirona «és la correcta» i recorda que,
en el seu moment, es va «debatre i
consensuar amb la taula intereligiosa i amb la ciutadania», un acord
que ara, segons les mateixes taules
no s’ha portat a terme.
En el document lliurat, juntament
amb quaranta fulls plens de signatures de suport, l’Associació posa de
manifest que el sector centre necessita estímuls per recuperar el comerç de proximitat i de qualitat i que
«no li convé de cap manera, són
centres de culte, donat que no aporten res de positiu al barri». També
indica que hi falten aparcaments i
que amb els equipaments religiosos
encara es pot agreujar la situació.

El text també planteja el temor a
un augment de massiﬁació del barri centre i alerta d’una possible ruptura de la cohesió. En aquest sentit,
apunta que l’estructura urbanística
vertical del sector i «el fet que es puguin obrir centres de culte als baixos de les comunitats, incrementarà encara més la seva massiﬁcació
i concentració». Per això, l’entitat adverteix que aquest fet «només pot
provocar el desencant dels veïns i
veïnes, fet que farà ressentir la cohesió social i la convivencia ciudadana del barri i per extenció al nostre poble». L’Associació està presidida per Francesca Terrón, que al
mateix temps és regidora del PSC a
l’Ajuntament de Salt.
Les quatre entitats que van presentar al·legacions fa uns dies plantejaven possibles problemàtiques similars. Temien per la convivència,
per la pèrdua de valor dels immobles que tenen centres de culte als
baixos i perquè entitats religioses
d’altres municipis decideixin obrir
un temple a Salt. Com fa també l’Associació de Veïns del centre, consideren que els futurs equipaments
religiosos s’haurien de poder continuar obrint al polígon industrial de
Torre Mirona.
El canvi en el planejament urbanístic que impulsa l’Ajuntament
permetria obrir centres de culte, entre altres, en baixos d’ediﬁcis sempre que el local faci menys de 120
metres quadrats i hi hagués un aforament màxim de seixanta persones. A més haurien de complir tota
la normativa pertinent en matèria
de soroll, seguretat i higiene.

IMMIGRACIO

Sessió informativa pel
retorn dels estrangers
al seu país d’origen

PARTICIPACIÓ

L’Auditori acull avui
la segona audiència
pública del tren

consensuar una aproﬁtant el document de les nou entitats: Fundació Ramon Noguera, Fundació
Drissa, Fundació Els Joncs, Fundació Tresc, Fundació Astrid 21,
Fundació Onyar, Economia Solidària, Grup Mifas, Fundació Oscobe.
La moció fa que l’Ajuntament es
comprometi a reclamar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics suﬁcients en concepte de subvencions, a porenciar les clàusules
socials, a establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els
contractes realitzats a través d’aquestes clàusules socials i a complir la normativa de contractació
de persones amb discapacitat.
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«Menjar bé és
divertit» a l’escola
de Font de la Pólvora
GIRONA | DdG

L’escola de primària de Font de
la Pólvora de Girona ha treballat
recentment el programa «menjar
bé és divertit», que realitza l’aeccCatalunya contra el càncer. Aquest
programa s’ha desenvolupat a cicle inicial i cicle mitjà. L’objectiu és
informar i treballar per una banda, sobre l’alimentació sana i equilibrada, i per altra sobre la importància de realitzar exercici físic. L’aecc-Catalunya contra el
càncer també va informar sobre el
programa i es va fer una xerrada
sobre la mateixa temàtica a les mares. Com a cloenda del programa
es es va fer l’obra de teatre Piràmide, de Dipsalut.
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L’Ajuntament de Salt organitzarà amb la col·laboració de la OIM
(Organització internacional per a
les Migracions) una jornada d’informació per a entitats, i persones
interessades, on es i tractarà el
tema del foment del retorn voluntari d’immigrants als seus països d’origen. Aquesta primera
jornada es farà a les Bernardes el
proper dijous, a les sis de la tarda,
per a totes les persones interessades i 22 de juny es farà una segona sessió tècnica exclusivament
per a professionals.
Mentre l’Estat Espanyol viu una
crisi profunda i no hi ha feina,
molts països que ﬁns ara havien estat origen de migracions continuen creixent i tenen ofertes laborals. L’Organització Internacional per a les Migracions va ser
creada el 1951 i actualment té 146
estats membres. L’OIM està consagrada a promoure la migració
humana ordenada, i ofereix serveis i assessorament a governs i migrants.

7

www.tribunadegirona.com

«La Catalunya real:
oportunitats per
les persones i els
territoris»
Sr. Pere Navarro
PRIMER SECRETARI DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
PRESENTARÀ L’ACTE

Sr. Juli Fernàndez

Tribuna de Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

AVUI
A les 19.30 de la tarda a l’Espai Caixa
Plaça Poeta Marquina núm. 10 de Girona
És obligatori formalitzar la inscripció a www.tribunadegirona.com
La conferència és gratuïta. Les places són limitades.

