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Trobada
gastronòmica
de restaurants
de Vilablareix

ERC vol reforçar
les inversions a les
comarques gironines
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Eines per a la
futura Girona
ESTRENA · Vint-i-cinc estudiants es matriculen en el
màster en ‘smart cities’ de la UdG FEINA · La directora diu
que prepararan “solucions específiques” per a la ciutat
Jordi Ferrer

V
GIRONA

int-i-cinc estudiants començaran dilluns les classes del primer màster de
l’Estat espanyol en smart
cities (ciutats intel·ligents). Organitzat per la càtedra amb
el mateix nom, arquitectes i enginyers
de molts àmbits, entre d’altres, prepararan “solucions específiques” per a la
ciutat, destaca Lluïsa Marsal, la directora del màster, que impulsen la UdG i
l’Ajuntament de Girona. Durant un
curs –i a un preu de 3.000 euros–, els
estudiants dissenyaran i prepararan
eines que es puguin aplicar en un futur
no gaire llunyà a Girona. “Aquestes eines haurien de ser reals gràcies a l’ajut
d’empreses [socis]”, destaca Marsal,
especialista en urbanística i ordenació
del territori i professora del departament d’arquitectura de l’Escola Politècnica Superior (EPS).
El gerent de l’Institut Municipal
d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, Manel Sanromà, va participar
ahir en la jornada de presentació del
màster. Sanromà aplaudeix que el
màster de Girona i la UdG ajudi a formar tecnòlegs. “El camí que s’ha de seguir és aquest. És un camp tan nou i
tan important que necessita recerca,
formació... Els ajuntaments encara estan pensats com si fóssim al segle XIX
o el XX: hi ha tresorers, interventors,
secretaris, però no hi ha responsables
de tecnologia, que sí que hi són en el
món anglosaxó”, explica Sanromà.
La lliçó inaugural de la càtedra

smart city i una sessió amb especialistes d’arreu del món (la TEDx) van tenir
lloc ahir, al matí a l’EPS i a la tarda a
l’Auditori, respectivament. Hi van participar especialistes d’administracions
catalanes –hi eren Carles Flamerich
(Generalitat) i l’esmentat Sanromà– i
investigadors internacionals com ara
Guang-Jie Ren, del centre d’IBM a Almaden (Califòrnia), el consultor de Filadèlfia Mark Segal i Peter Nijkamp, de
la VU Universitat d’Amsterdam.
Pagar la zona blava o el bus
Al gener, en la presentació de la càtedra, l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va explicar que la càtedra hauria
de fer possible, entre altres coses, que
es pugui aparcar a la zona blava amb
un telèfon intel·ligent –la nova concessionària hi treballa–. A Barcelona, ja és
possible. “A tot arreu, hi ha l’aplicació
Aparca Bé, amb la qual no calen ni diners ni targetes per aparcar a les zones
verdes i blaves de la ciutat. I, en el futur, hauria de ser possible agafar el bus
i pagar amb el telèfon a dins”, assenyala Sanromà.
De moment, la UdG i l’Ajuntament
de Girona comencen, doncs, la formació de tecnòlegs. El consistori ha aportat 8.000 euros per endegar la càtedra i
el màster, a banda de 4.000 més en material i tecnologia. La UdG, que ja té 24
càtedres, destina 4.000 euros anuals a
la de smart city. El primer semestre els
inscrits estudiaran simulació gràfica,
tecnologies de planificació i màrqueting, entre altres matèries. També faran pràctiques en empreses i el treball
de final de màster. ■

111001-1079046w

Un parquímetre de la plaça Poeta Marquina de Girona. En el futur, l’Ajuntament i la UdG
podrien fer possible pagar l’aparcament amb el telèfon mòbil ■ JOAN SABATER

Els sis restaurants de Vilablareix han preparat per
avui (de sis de la tarda a
deu del vespre) la primera
trobada gastronòmica en
unes veles al voltant del
centre cultural de Can
Gruart. Els locals oferiran
platets de la seva cuina de
tardor, segons informa
l’Ajuntament, i hi haurà
música en directe. Des de
demà i fins al diumenge 29
els restaurants inclouran
tastets de tardor en els
seus menús.
La jornada gastronòmica d’avui forma part de la
sisena edició de la Fira de
Tardor de Vilablareix. Demà hi haurà una quarantena d’artesans i demostracions d’oficis, com ara
el de terrissaire o el de llauner. A la tarda hi haurà gegants de sis colles de les comarques gironines. ■

a La diputada Teresa

Jordà alerta que
l’Estat ha rebaixat un
60% les aportacions

Joan Trillas
GIRONA

ERC de les comarques gironines es compromet a
treballar per reforçar les
inversions al territori,
principalment les de l’Estat, que han davallat, segons els republicans, un
60% respecte de l’any passat. La diputada al Congrés Teresa Jordà va explicar ahir que, tot i que el
compromís d’ERC és assolir la fita de la consulta per
la independència, els diputats del partit treballen
per reforçar les inversions, frenar el fracking,
apostar per redreçar el
projecte del TAV en favor
del tren convencional o l’e-

Teresa Jordà, diputada
d’ERC a Madrid ■ E.K.

ducació. Jordà va destacar
el treball que fan els diputats d’ERC, que trepitgen
el territori. Ahir van exposar les seves prioritats
amb la participació de la
secretària general d’ERC,
Marta Rovira, i els diputats Roger Torrent, Sergi
Sabrià i Pere Bosch. ■

