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Més de 3.000 gironins
deixen les llistes de l’atur
durant el mes de juny
 El mercat de treball

gironí registra el millor
inici d’any des que va
començar la crisi

 CCOO denuncia que

 Un informe

els hotels de Lloret de Mar pronostica una taxa d’atur
destrueixen ocupació
del 28 per cent a Espanya
a costa dels becaris
per a l’any 2014 2 i 3
ACN

Antoni Palomo
mostra restes
de penjolls.

Banyoles produïa
joies al Neolític
Els arquEòlEgs sostEnEn quE Els habitants dE la
draga colliEn pEtxinEs dE mar a la costa brava 32
4

La Generalitat
contradiu Roses
i no pensa cobrar
per accedir al
Cap de Creus
AGRICULTURA ASSEGURA QUE LA
PROPOSTA NO ESTÀ SOBRE LA TAULA
4

La Generalitat ha negat que hi hagi cap
possibilitat de cobrar per accedir al Parc Natural del Cap de Creus, ja sigui per mar o per
carretera. L’alcalde de Roses, Carles Pàramo,
va dir que la idea estava en estudi. 12

El sector turístic
conﬁa a salvar l’estiu
amb les reserves de
darrera hora
LA CRISI PROVOCA QUE ELS
TURISTES CATALANS, QUE SÓN EL
GRUIX PRINCIPAL, DECIDEIXIN TARD
ON PASSEN LES VACANCES 6
4

Un escorcoll mal fet
dels Mossos obliga
a absoldre tres
traﬁcants a Figueres
El Jutjat d’Instrucció número 7 els havia denegat l’ordre d’entrada i escorcoll a l’habitatge
i van decidir demanar-la a un altre jutjat no
competent, que sí que els la va concedir perquè desconeixia la primera negativa. 9

A més a DdG
MARC MARTÍ

Girona elaborarà
rutes de turisme
accessible amb
cadires de rodes
La ciutat ja compta actualment amb recursos com el trenet turístic, que per primera
vegada ha estat adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda. 5

La Generalitat eliminarà
el color taronja de les
ambulàncies per estalviar
Salut diu que la pintura és molt cara i que
s’està canviant la retolació dels vehicles. 8

La regidora i tècnics
de Turisme en cadira.

L’ACA investiga els
abocaments de les obres
de la MAT a Canet d’Adri 6
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Girona, Salt i Sarrià

Girona farà rutes turístiques per
visitar la ciutat en cadira de rodes
 La ciutat ja compta amb recursos adaptats per a persones minusvàlides com el trenet turístic
MARC MARTÍ

GIRONA | ACN/DdG

Tècniques de l'oﬁcina de Turisme de Girona es van asseure ahir
al matí en una cadira de rodes per
fer, de la mà de Mifas, una visita turística per la ciutat de Girona des
de la perspectiva de les persones
amb mobilitat reduïda. l’objectiu
era el d’estudiar quins són els itineraris adients per a les persones
amb minusvalidesa i poder informar, a través dels recursos turístics
de l’Ajuntament, sobre aquests
itineraris especialment pensats
per a ells.
Amb aquesta iniciativa, Girona
vol posicionar-se com a destinació
de referència per a aquest tipus de
turisme. De fet, ja compta amb recursos com el trenet turístic que,
per primera vegada, està adaptat
per a persones en cadira de rodes.
Això permetrà que el visitant pugui fer tot el recorregut pel centre
històric -sovint amb llambordes i
amb molta inclinació- a sobre d'aquest transport rodat.
l'Ajuntament de Girona, doncs,
vol avançar en el camp del turisme
accessible per tal de fer atractiva la
ciutat als visitants que tenen problemes de mobilitat. A l'exposició
de «Girona, temps de ﬂors» del
2012, per exemple, el consistori ja
va posar a disposició d'aquestes
persones unes cadires de rodes
elèctriques i unes scooters espe-

La regidora Coralí Cunyat, en primer terme, durant la ruta d’ahir.

cials de forma gratuïta per poder
gaudir de la proposta ﬂoral.
Després d'aquella experiència, ara es pretén donar a conèixer
de la mà de Mifas quins són els recursos necessaris per tal que les
persones que van en cadira de
rodes puguin conèixer Girona.
Aquesta és la raó que justiﬁca
la ruta d’ahir efectuada per cinc
tècniques de l'oﬁcina de Turisme,
acompanyats per la regidora de
Turisme i Comerç, Coralí Cunyat.
De la mà del vicepresident de l'entitat, Albert Carbonell, van visitar
el centre de Girona, on Carbonell
els va explicar com fer funcionar
les cadires, els va advertir dels perills més habituals i de com evitar

els obstacles que hi ha a la via pública.
«És molt important en matèria
de turisme viure les experiències
de primera mà», va destacar Cunyat, que va reconèixer que quan
es recorre Girona en cadira de rodes «t’adones que la ciutat té molts
desnivells i que es presenten diﬁcultats».
Darrere d'aquesta iniciativa
vindrà un treball més de fons per
conèixer quins són els itineraris
més adients per fer en cadira de rodes, quins són els recursos que
manquen, quines millores es poden fer i quins consells es poden
donar als turistes amb problemes
de mobilitat que visiten la ciutat.

La CUP vol fórmules per superar
«l’economia catastròﬁca» local
 Navarro va definir la

legislatura de Puigdemont
dels darrers dos anys
com un «govern afeblit»
GIRONA | J.N.

Després que el passat dilluns
Carles Puigdemont fes balanç del
dos primers anys de mandat, ahir
va tocar el torn als tres regidors de
la Candidatura d’unitat Popular
(CuP). el portaveu de grup, jordi
navarro, i els edils Anna Pujolàs i
Carles Bonaventura, van aproﬁtar
el context d’un esmorzar tertúlia
per valorar el transcurs de la legislatura i per destacar les aportacions que preveuen durant els
propers anys.
Des de la formació es va demanar fugir de la convencionalitat per superar l’actual situació de
crisi. «la situació actual de catàstrofe econòmica i social que s’està vivint a la ciutat no es pot superar amb fórmules convencionals

que s’utilitzen des de fa dècades.
És absolutament il·lús i forassenyat
pensar que ho podem solucionar
amb els mateixos mètodes. Calen
propostes noves i trencadores»,
va reclamar navarro. segons el
portaveu, cal apostar «per un canvi de model, de tendència, que ni
Ciu ni PsC poden oferir».
Respecte a la gestió de Puigdemont, navarro va dir que durant
aquests darrers dos anys ha quedat palesa l’existència d’un «Govern afeblit aritmèticament, un
fet que es tradueix en la dinàmica
diària i mensual dels plens municipals».
Bona part de les crítiques van
arribar quan el partit va fer esment
a la situació dels barris gironins.
«existeix una tendència iniciada a
Girona des de fa molts anys i que
amb l’actual Govern s’ha agreujat:
l’establiment deﬁnitiu d’una ciutat de dues velocitats, la d’una Girona cèntrica i elitista i una Girona dels barris i popular», va ressaltar navarro. el regidor també va

MARC MARTÍ

Jordi Navarro, portaveu de la CUP.

destacar que, «per més declaracions grandiloqüents que faci Puigdemont, molts barris de la ciutat
continuen sentint-se menystinguts».
D’altra banda, la tertúlia també va servir per repassar les conseqüències derivades de la crisi,
com ara l’atur a la ciutat. «Des de

un cop identiﬁcats aquests aspectes, el consistori vol penjar
aquesta informació a totes les plataformes turístiques que té a la
seva disposició. la idea és que
qualsevol persona que va en cadira
de rodes i que vol visitar la ciutat
pugui, prèviament, connectar-se a
internet i conèixer quines facilitats
tindrà per moure's pel Barri Vell o
per arribar ﬁns als monuments
més destacats de la ciutat.
Turisme accessible, a l’alça
segons va detallar el vicepresident de Mifas, Albert Carbonell, el
turisme accessible és un valor a
l'alça i Girona i la Costa Brava tenen una bona oportunitat de posicionar-se com a referents.
Carbonell va destacar que ﬁns
ara les illes Canàries han estat el referent d'aquest tipus de turisme per
a molts països europeus però que,
cada vegada més, hi ha punts de
l'estat que comencen a destacar.
Per això, va explicar que a la demarcació de Girona ja hi ha molts
recursos turístics preparats per a
aquest tipus de turista però que cal
donar-ne més informació i fer-ne
difusió. Per exemple, va destacar
que ja s'ofereixen a la Garrotxa vols
en globus adaptats, que a les vies
verdes es pot anar amb unes bicis
on es pedala amb les mans o que
també hi ha karts adaptats.
fa dos o tres anys ens movem entre els 7.000 i els 7.500 aturats, un
problema estructural que demostra que les polítiques de l’actual
gestió no donen resultats», va comentar navarro.
en clau sobiranista, la formació
considera que hi ha hagut «un
avenç», però no comparteixen les
«polítiques d’independentisme
de cap de setmana» que aplica Puigdemont. segons Bonaventura,
des de la CuP sempre s’ha defensat que «el món local té un paper
molt important en el procés de
construcció nacional, i entenem
que l’Ajuntament de Girona ha
de ser una de les ﬁgures capdavanteres».
Una «ciutat cohesionada»
l’objectiu de l’agrupació durant els
pròxims dos anys és lluitar per tal
de convertir Girona en «una ciutat
inclusiva socialment i cohesionada pel que fa a barris» que esdevingui «un referent de catalanitat
i de la cultura popular».
navarro també va apuntar que
continuaran plantant cara a les retallades i a la crisi i defensaran unes
polítiques mediambientals que,
segons va destacar, «han reculat
molt» amb la gestió de l’actual
Govern.
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LA FIDELITAT
ontràriament al que
es podria pensar a
primera vista, el
principal enemic de
la fidelitat no són els costums
relaxats, ni la falta de principis
morals, el que ha arraconat definitivament aquest concepte
de la llista de valors de les noves generacions és el comandament a distància. Aquest aparell minúscul és el que abocat a
tota una nova fornada d’humans a l’eterna navegació, primer pels canals televisius i després per la xarxa, i per la vida.
Tot passa, res queda, la fidelitat
no creix perquè no troba un terreny adobat on fer-ho.
la fidelitat és un compromís
ferm amb els altres, des dels
sentiments o des de les idees,
que arrela en el passat i que es
projecta indefinidament envers
el futur.

C

«La fidelitat és una virtut de la
memòria, és el record agraït del
passat bolcat al futur i això
serveix tant en el terreny
particular com en el col·lectiu»

no és de cap manera una exclusivitat, igualment que quan
es té un amic no implica que
només haurem de tenir-ne un i
quan tenim una idea tampoc es
renuncia a tenir-ne més.
la fidelitat és una voluntat, la
fe una esperança. la primera
exigeix constància, la segona
no. la fidelitat no és un gos que
llepa al seu amo, per ser fidel
envers els altres s’ha de ser en
primer lloc fidel a un mateix,
s’han de tenir clares algunes
conviccions.
la fidelitat només pot néixer
de la lucidesa, de la intel·ligència, quan no és així esdevé simplement una forma més de fanatisme.
Diu un proverbi africà que
«Quan no se sap cap on anem és
necessari recordar d’on venim».
la fidelitat és una virtut de la
memòria, és el record agraït del
passat bolcat al futur i això serveix tant en el terreny particular
com en el col·lectiu. la suprema fidelitat que hem d’exigir
sempre és la fidelitat a la humanitat, a la civilització, a la comunitat, un compromís que no
vol dir de cap de les maneres
una complaença cega.

