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Quim
Bonaventura
(PSC) jurarà
l’acta de regidor
aquest dilluns

Embarguen una asturiana per
una multa a Girona, on mai ha estat
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Quim Bonaventura jurarà l’acta de
regidor de l’Ajuntament de Girona
aquest dilluns, després que el passat 29 de juliol el número 2 del
grup socialista, Ramon Ceide, presentés la seva renúncia per motius
personals. La incorporació de Bonaventura suposa una reorganització del PSC.
Pia Bosch se seguirà ocupant
dels serveis a les persones i, a partir d’ara, serà la regidora Glòria Plana qui farà el control i seguiment del
temes urbanístics, mentre seguirà
controlant el turisme i el comerç de
la ciutat. Per la seva banda, Xavier
Amores vetllarà per les qüestions relacionades amb territori, sostenibilitat i medi natural i seguirà ocupant-se de fer el seguiment i el control de la promoció i ocupació i també dels temes de joventut. Àngel
Quintana i Sílvia Paneque mantindran les seves atribucions dins
l’organització del grup ocupant-se
de cultura i educació, el regidor
Quintana, i d’hisenda i habitatge, la
regidora Paneque. Amèlia Barbero
afegirà a les seves tasques de règim
intern el seguiment dels temes de
seguretat a la ciutat. Bonaventura
serà, a partir d’ara, l’encarregat de
gestionar i representar el grup socialista en tots els temes i organisme relacionats amb la mobilitat i
amb la participació ciutadana.

Una veïna de Cangas de Onís ha
acabat essent embargada per un
import de 360 euros per una multa de trànsit a Girona, ciutat on mai
ha estat ella ni el seu vehicle. Fa uns
mesos Áurea Sánchez Aguilar va rebre una sanció per un suposat excés de velocitat a la capital gironina per un total de 360 euros (amb
el recàrrec inclòs per no pagar en el
termini permès). Malgrat que van
presentar un recurs perquè aﬁrmen
que mai han trepitjat Girona, fa uns
dies el Servei Català de Trànsit li ha
retirat els 360 euros del seu compte corrent per mitjà de l’Agència Tributària estatal.
Quan va conèixer la multa, ella i
el seu ﬁll van trucar al Servei Català de Trànsit per saber exactament
a què es devia aquesta sanció i
se’ls va explicar que responia al 17
de març del 2011 a la plaça Pompeu
Fabra de Girona (davant la seu de
la Generalitat).
Des d’aquell dia, la família afectada lluita perquè li retirin la sanció
ja que la dona assegura que «ni el
cotxe ni jo, hem estat mai a Girona».
El seu ﬁll, Kiko Sarmiento, explica
que el vehicle com a màxim ha arribat ﬁns a Bilbao. «Hem presentat
una sèrie de recursos i encara no
hem rebut la resposta. quan hem
conegut l’embargament del compte he estat quaranta minuts parlant

 Li han retirat 360 euros per presumptament circular massa ràpid per la plaça Pompeu Fabra
CARBAJAL

Han presentat recursos al
Servei Català de Trànsit i
asseguren que l’administració
catalana no ha ni contestat

nou recurs a l’administració de
Cangas de Onís de l’Agència Tributàri, que s’afegeix a un altre del 5
de juny del 2013, que tampoc ha estat contestat. «Sembla que hem
d’estar obligats a llegir els butlletins
oﬁcials de totes les comunitats autònomes per no tenir cap sorpresa»,
lamenta. El ﬁll de la dona embargada detalla que a l’Agènia Tributària de Cangas l’han atès molt bé
i que transmetran els recursos al
Servei Català de Trànsit.

Kike Sarmiento, amb els papers del cas que afecta la seva mare.

per telèfon amb el Servei Català de
Trànsit i em diuen que no tenen
constància de cap recurs. He anat
a Correus i el seguiment del certiﬁcat que vaig enviar assegura que
el van entregar en aquelles depen-

dències el 21 de maig», exposa
Sarmiento. Han demanat una fotograﬁa del radar que presumptament els hauria enxampat, però
tampoc han rebut cap resposta.
Áurea Sánchez ha presentat un

Enviat a un carrer inexistent
La família lamenta portar tant de
temps lluitant contra la burocràcia
i recorda que que a més a més, en
el seu moment el Servei Català de
Trànsit va remetre la notiﬁcació al
carrer Mercedo, un vial inexistent
a la població asturiana. Lògicament no va arribar al seu destinatari i va acabar essent retornada per
Correus. Temps després sí que va
rebre a l’adreça correcta, l’Avinguda Castilla, la multa amb l’increment del recàrrec. El cas l’han traslladat a un advocat que és qui ha interposat els recursos.

330 quilos de carbasses pel centre d’acollida la Sopa


Un veí de les Planes
d’Hostoles les havia plantat
en un camp que li havien
cedit gratuïtament
GIRONA | TAPI CARRERAS

El Centre d’Acollida i Serveis Socials La Sopa de Girona va rebre
ahir un bon regal. No es pot dir
que fos una sorpresa, perquè
s’havia pactat temps enera, però
va ser ahir quan es va fer efectiu.
Un veí de les Planes d’Hostoles,
Lluís Bruguera, va donar-los 330
quilos de carbasses que havia
cultivat en un hort de la comarca
de la Garrotxa. L’home va arribar
al Centre d’Acolliment, situat al
cor del Barri Vell, en una furgoneta acompanyat per l’alcalde de
Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas.
La història arrenca de mesos
enrera, quan Bruguera va demanar a un conegut poder llogar
un camp per poder cultivar-hi
diferents productes. No era per tirar endavant cap negoci sinó per
a un ús particular. El propietari li
va cedir el terreny gratuïtament

amb la condició que realment hi
plantés productes i se’n cuidés.
Bruguera va anar distribuint l’hort
per tal d’obtenir mongetes i albergínies, entre altres. Li quedava un tros de camp i se li va acudir plantar-hi carbasses. D’immediat ja va pensar que podria
liurar-les a alguna entitat que
ajudés a la gent sense recursos.
Juntament amb una amiga,
Joana Bachiller, va preguntar a alguns llocs i van acabar decidintse per la Sopa de Girona. Un cop
va tocar recollir les carbasses va
planiﬁcar com transportar-les al
lloc de destí.
Necessitava una furgoneta perquè totes juntes pesaven més de
300 quilos. Alguna tota sola ja
pesava 35 quilos. Va demanar un
vehicle a l’alcalde de Sant Feliu de
Pallerols, Joan Casas. Aquest vist
que es tractava d’una molt bona
iniciativa va decidir no només
deixar-li la furgoneta sinó també
acompanyar-lo ﬁns a Girona conduint el vehicle. I ahir al matí
van fer el lliurement al centre
d’Acolliment.
Era la primera vegada que Lluís

MARC MARTÍ

Lluís Bruguera i Joan Casas traient les carbasses de l’interior de la furgoneta.

Bruguera feia aquest tipus de donació solidària. Però satisfet, ja
pensa en poder-ho repetir l’any vi-

nent. «No em sobra ni em falta de
res. Però només de plantar-les ja
tenia al cap aquesta idea», expli-

cava ahir al matí Bruguera a la
porta de la Sopa mentre anava
descarregant les carbasses.

