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Puigdemont va proposar a Mifas fer un
treball conjunt amb Setex a Girona
 El batlle va oferir set vies de negociació al president de l’entitat, entre les quals la cerca d’un nou espai per a un aparcament
MARC MARTÍ
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L’endemà de l’obertura de les cliques, quan Mifas va saber que no
seria l’empresa concessionària de
les zones blaves de Girona, el president de l’entitat, Pere Tubert, es
va reunir amb l’alcalde Carles
Puigdemont a l’ediﬁci consistorial.
La trobada no només va ser escenari del malestar del responsable
de l’entitat gironina, sinó que també va donar lloc a múltiples propostes provinents des de l’equip de
govern. En concret, el batlle va oferir ﬁns a set línies de negociació diferents, una xifra que Tubert considera «poc creïble». «Em va dir
que podia fer algunes propostes, i
jo li vaig respondre que volia proposicions serioses i per escrit. Ja no
me’n ﬁo de les paraules», explica.
Aquesta alternativa formal, certiﬁcada, no podrà aparèixer ﬁns
després de l’estiu. «No he tornat a
parlar amb Puigdemont després
de la reunió. Que jo sàpiga, està de
vacances i ﬁns a principis de setembre no tindrem la seguretat de
res», subratlla el president.
L’espera, però, no ha generat
quietud a l’empresa. En aquest
sentit, l’advocat del grup es troba
en aquests moments treballant
en la redacció d’una proposta «seriosa» que permeti a Mifas «beneﬁciar-se d’alguna manera». «Que
permeti a l’entitat sortir-se’n» agrega. Una de les opcions que Puigdemont va posar damunt la taula
va ser una possible col·laboració
entre l’empresa que s’adjudicaria
la zona blava, Setex Aparki S.A., i
Mifas. «Se’ns va proposar com-

VISITES DE POLÍTICS I ENTITATS

Tubert agraeix les
mostres de suport

Una zona d’aparcaments de zona blava al carrer de la Creu de Girona.

partir alguna cosa amb aquesta entitat. Puigdemont va dir que es posarà en contacte amb Setex per tal
d’establir un possible treball conjunt amb nosaltres aquí a Girona»,
especiﬁca.
Respecte les diferents vies de cooperació entre les dues empreses
Tubert planteja, com a hipotètiques opcions, la cessió de locals:
«Hi estaria conforme perquè de locals ara ens en sobraran». Aquesta, però, no és l’única possibilitat
que medita el president de Mifas,
que no descartaria tampoc un
treball de selecció de personal.

«Aquesta tasca la realitzem per tothom qui vulgui tenir personal discapacitat, nosaltres ho veiem perfecte», apunta.
Deixant a banda aquesta opció,
durant l’intercanvi d’impressions
també es va parlar «de buscar algun altre lloc on fer-hi uns aparcaments» perquè Mifas els pogués gestionar. Quan aquest tema
va sorgir, Tubert assenyala que va
proposar la zona pròxima a l’Audiència de Girona, al barri de la
Devesa, un suggeriment que Puigdemont va dir que «estudiaria».
«És un indret que està molt faltat

grés mental, professional o econòmic, simplement es preocupen per l’estat de l’equilibri
neurobiòlogic del teu organisme.
La bona salut és un estat precari que només pot durar per
sempre si morim en un accident. De fet, tenir «bona salut»
no és cap bon presagi, és simplement l’estadi anterior a tenir
«mala salut» i realment mai estem bé del tot. Quan no és una
cosa és l’altra, quan no tenim un
constipat ens assoten els mosquits, quan no ens surt un èczema, ens collen els ulls de poll,
quan no tenim una anèmia, tenim una depressió. Com vol
que estigui bé, tieta? La vida és
una malaltia incurable.
Ja Homer veia una mica més
enllà, i deia que «la salut és tenir
un esperit sa en un cos sa» però
Jacques Prévert li va aixafar la

frase assegurant que «tenir una
salut de ferro acaba per rovellarte». L’Organització Mundial de
la Salut, que en aquestes coses
sempre té la darrera paraula,
defineix la salut com: «no només l’absència de malalties o de
lesions. És un estat complet de
benestar físic, psíquic i social».
Des d’aquesta perspectiva sí
que podem assegurar que tots
plegats estem ben fotuts.
Perquè qui no té un ai té un
ui i qui no està a l’atur té una hipoteca. D’alguna manera la majoria tenim un mica de les quatre coses, com vol que estigui
bé, tieta? Sòcrates, que no em
negaran que era tan savi com
Homer, afirmava que no podia
existir «cap bé més preciós que
la salut», des d’aquesta perspectiva, i seguint el consell més
proper de Joan Capri, podríem
passar tranquil·lament pel banc
a final de mes per pagar la hipoteca exhibint una bona cara saludable i dient allò de «caixa cobri!».
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egons diu el diccionari, font primordial
de totes les definicions, la salut «és l’estat en què l’organisme, lliure de
malalties, exerceix totes les seves
funcions». Tenir bona salut és
l’objectiu fonamental de bona
part de la societat i la preocupació diària de milers de iaies,
mares i tietes. Quan et pregunten «com estàs, nen?» no s’interessen en general pel teu pro-
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 «Tots els partits polítics de l’Ajuntament de Girona han passat per
les nostres instal·lacions per donarnos suport», explica Tubert, que encara no ha perdut l’esperança que la
situació pugui viure un gir: «Espero
que al setembre, quan els polítics
tornin, hagin pogut pensar-hi una
mica i siguin capaços de plantar coherència a l’Ajuntament». «No sé si
legalment es pot revertir la situació,
si ho sabés faríem tot el que poguéssim» afegeix. Segons apunta el
president, durant aquests dies Mifas
també ha tingut el suport de les
principals entitats socials de Girona.
«Tenen por que això sigui el principi
d’una nova manera d’actuar», assenyala. J.N. GIRONA

de pàrquing, costa molt estacionar-hi el cotxe. Caldria buscar-hi
un espai», diu el representant del
grup.
Més enllà d’un supositiu treball
coordinat amb l’empresa vencedora o la cerca d’un nou emplaçament, durant la reunió amb l’alcalde també es va tractar l’existència d’una subvenció per a l’empresa gironina. En aquest cas,
però, no es va concretar cap xifra.
«No ens vam referir a cap import,
simplement estàvem parlant de
poder arribar a possibles acords»,
explica. Segons ha pogut saber

Diari de Girona, la xifra podria voltar els 500.000 euros i hi podrien
participar també la Diputació i la
Generalitat.
Entre el ventall de set opcions
proposades per l’equip de govern
també es va parlar d’una pròrroga
que mantindria l’operativitat de
Mifas a Girona durant «dos o tres
mesos». «Aquesta pròrroga podria existir si no es reunís la taula
tècnica i, per tant, tindríem el setembre i l’octubre per continuar
treballant. A partir d’aquest temps,
començaria a desenvolupar les
tasques l’altra empresa».
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La Biblioteca Salvador Allende, a Girona.

La Biblioteca Ernest Lluch obrirà
en horari nocturn pels examens
GIRONA | DdG

La Biblioteca Ernest Lluch oferirà un espai d’estudi en horari nocturn destinat especialment als estudiants de batxillerat que es presenten a la selectivitat. Així, del 28
d’agost al 4 de setembre, aquest espai estarà obert cada dia des de les

vuit del vespre ﬁns a les dotze de la
nit.
Les biblioteques municipals disposen de sales per l’estudi en horari
d’obertura de la biblioteca. Aquest
és el cas de la Biblioteca Salvador
Allende, amb una sala que té una
capacitat per a unes 30 persones.

