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Alcalde Puigdemont

L
Els treballs de demolició de l’institut antic, ahir al migdia, al fons de la imatge, i l’edifici nou, a l’esquerra ■ E.A.

Inicien l’enderroc del vell
institut Ridaura de Castell
d’Aro, annex a l’edifici nou
a Al solar alliberat hi faran la zona esportiva i hi haurà una reserva per si s’ha
d’ampliar a La comunitat educativa feia anys que reivindicava el trasllat
Emili Agulló
CASTELL-PLATJA D’ARO

Els treballs de demolició
del vell IES Ridaura de
Castell d’Aro van començar ahir al matí, un cop
completat el trasllat del
material docent i els
arxius a l’edifici nou, que
entrarà en servei a partir
del setembre. Un parell de
retroexcavadores
van
anar enderrocant les estructures del centre, construït a la dècada del 1970
amb capacitat per a uns
250 alumnes. La xifra actual d’estudiants pràcticament la dobla, un fet que,
afegit a l’envelliment de

Les xifres
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6.066

250

metres quadrats construïts
tenen les instal·lacions noves.
Les obres tenien un pressupost d’uns 6 milions d’euros.

alumnes era la capacitat per
a la qual s’havia dissenyat
l’institut enderrocat, la meitat
de l’alumnat que hi estudia.

les instal·lacions, havia
convertit el trasllat en una
llarga reivindicació.
El director de l’institut,
Lluís Vinyas, deia ahir al
migdia que era una jornada “per a la nostàlgia”, per
l’enderroc de les instal·lacions velles, però celebra-

va el canvi: “Per fi tindrem
un institut emblemàtic,
amb pistes modernes i
molt d’espai”, ja que fins
ara els mestres havien de
treballar “pràcticament
tocant de colzes”. Vinyas
també reconeixia que la
docència a les instal·la-

cions antigues “no era segura”, ja que pràcticament no s’hi havien fet
obres de millora des que
s’havia construït.
Obres a l’estiu
El final de les classes a
l’IES ja s’havia avançat per
preparar el trasllat, i un
cop completada la demolició, s’iniciaran les obres de
les pistes esportives al solar que fins ara ocupava
l’edifici vell. Vinyas explicava que els treballs estaran enllestits “entre final
d’agost i principis de setembre”. Al solar hi haurà
espai per si calgués ampliar l’IES en el futur. ■

i ha passat a Xavier Trias a Barcelona i li passa a
Carles Puigdemont a Girona. Ser alcalde d’una ciutat com Barcelona i Girona és un repte de primer
nivell, però arribar a l’alcaldia després de trenta-dos
anys en què la institució ha estat governada per una
mateixa força política, el PSC en els dos casos, fa que el
repte sigui encara superior. Trias, a Barcelona, l’ha superat amb nota i les enquestes diuen que si hi hagués
avui eleccions les guanyaria amb encara més avantatge. Una cosa similar passa a Girona.
Carles Puigdemont, després de quatre anys com a
cap de l’oposició per CiU, va guanyar una alcaldia que,
des de la recuperació de les eleccions democràtiques
en l’àmbit municipal, el 1979, havien ocupat Joaquim
Nadal i Anna Pagans. Si Maragall ha estat el gran alcalde de Barcelona, tot i que Narcís Serra, Joan Clos i Jordi
Hereu també han estat primers regidors de la ciutat,
Nadal ha estat el gran alcalde de Girona. Això ja no ho
qüestionen ni els seus màxims detractors, que en té i
El sol fet de
no pas pocs. El cert és que
rellevar els
Nadal va agafar una ciutat
socialistes, que deixada, trista, que no creia
en ella mateixa i va tenir
s’havien fet el temps, diners i la sapiència i
funcionament la voluntat necessàries per
transformar-la. Que a alguns
de
potser no els agrada, però
l’Ajuntament que a la majoria, sí, encara
sempre la voldrien millor.
de Girona a la que
Pagans va ser continuista
respecte de Nadal, i aquest
seva mida, ja
per alguns el seu gran deera complicat és
fecte i per d’altres la seva
gran virtut.
El gran repte és ara per a Puigdemont. I l’ha afrontat
bé. Era difícil perquè el sol fet de rellevar els socialistes,
que s’havien fet el funcionament de l’Ajuntament de Girona a la seva mida, ja era complicat. A més, li ha tocat
ser alcalde en època de grans obres començades però
sobretot de vaques magres, el que dificulta iniciar-ne de
noves. És evident que ara l’alcalde fa coses com les que
criticava quan era oposició i que l’oposició demana maneres de fer que no practicava en absolut quan governava. Però al ciutadà, el que va a votar cada quatre
anys, això li importa poc i s’equivocarà qui es dediqui a
fer només política de retrets. Girona té reptes importants i un govern teòricament en minoria però ben lligat
que els ha enfocat bé. Anit l’alcalde feia balanç. Avui
l’oposició el criticarà. Però la gent del carrer que va saber reconèixer la transformació de la ciutat fa 30 anys,
jutjarà Puigdemont pel que faci i, de moment, a molts
els sembla bé el que fa.

SOCIETAT

El PSC diu que deixar d’invertir
en els discapacitats “sortirà car”
N. Astorch
GIRONA

La diputada al Parlament
de Catalunya i portaveu
del PSC de la comissió de
Benestar Social i Família,
Eva Granados, va advertir
ahir a Girona que si el govern de la Generalitat no

compleix amb els compromisos adquirits amb les
entitats que donen treball
a persones amb discapacitat abocarà aquest col·lectiu a una situació “d’assistencialisme social extrema” i, per tant, i mirant-ho
únicament des d’un punt
de vista estrictament eco-

nòmic, “sortirà més car”.
Granados va fer aquestes
declaracions després de
visitar, ahir, alguns dels
centres ocupacionals que
hi ha a Girona, de Mifas i
de la Fundació Ramon Noguera, i comprovar l’estat
de preocupació i d’angoixa
en què es troben els seus
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responsables, perquè a hores d’ara desconeixen els
recursos de què podran
disposar aquest any per
continuar prestant el servei. “Fem una crida a la Generalitat perquè esvaeixi
els dubtes d’aquest col·lectiu”, va declarar la diputada socialista. ■

Persones discapacitades en un dels tallers ocupacionals que
la Fundació Ramon Noguera té a Girona ■ C.S.

