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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 15 D’OCTUBRE DEL 2013

POLÍTICA

Comissió a Girona per comprar
el fons de Santos Torroella
a El ple aprova la creació d’un grup de treball per aclarir dubtes sobre l’adquisició que pretenia el
govern municipal a Picabaralla per l’adjudicació de la zona blava a Setex

Els grups municipals de CiU i el PP van votar en el mateix sentit en la votació per adjudicar la gestió de les zones blaves a Setex ■ MANEL LLADÓ

Dani Vilà
GIRONA

El ple municipal de Girona
va aprovar ahir a la nit la
creació d’una comissió informativa especial que
aclareixi la possibilitat i
idoneïtat d’adquirir la collecció d’art Rafael i Maria
Teresa Santos Torroella.
El ple va aprovar una moció que havien portat al ple
els grups a l’oposició del
PSC i el PP. La proposta va
rebre el suport dels dos
grups que van dur la moció
a la sessió plenària i de la
CUP, mentre que ICV s’hi
va abstenir i l’equip de go-

vern de CiU, així mateix
com el regidor no adscrit
Carles Palomares, hi van
votar en contra.
La portaveu del PP,
Concepció Veray, va detallar que la comissió ha de
servir “per intentar clarificar tots els dubtes” que genera la compra del fons artístic, que s’ha valorat en
3,9 milions d’euros. La
portaveu popular va ressaltar que amb la iniciativa
“no es vol posar bastons a
les rodes” sinó que es fa
“amb la voluntat de debatre-ho amb transparència
per prendre la millor decisió”. En una línia semblant

es va expressar la portaveu
del PSC, Pia Bosch, que va
subratllar la intenció que
el debat “sigui amb llum i
taquígrafs” per també conèixer l’opinió dels experts i dels tècnics de les
àrees implicades, així com
el projecte museístic que
s’adjuntaria a la compra de
la col·lecció.
L’alcalde i responsable
de les polítiques culturals
de Girona, Carles Puigdemont, va defensar que el
projecte que suposaria la
compra del fons “és una estratègia de ciutat” i va posar en relleu que les negociacions amb la propietà-

Sense suport al bloc de Salt
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple de Girona va rebutjar
ahir una moció que van dur al
ple ICV i la CUP i en què es
demanava que l’Ajuntament
de Girona prengués posició
en contra del desallotjament
del bloc ocupat per la PAH a
Salt i on viuen 43 persones.
La votació de la moció va
acabar amb un empat a dotze vots, ja que CiU i el PP hi
van votar en contra, mentre
que el PSC, ICV, la CUP i Palomares hi van votar a favor.
L’absència del regidor socialista Xavier Amores a la mei-

tat del ple perquè no es trobava bé no va permetre que
prosperés la moció. Amb
l’empat va ser el vot de qualitat de l’alcalde que va acabar
rebutjant la moció. Des de
CiU es va proposar afegir al
text que el consistori enviés a
l’Audiència de Girona una
sol·licitud demanant l’ajornament de l’ordre judicial. La
PAH i els ponents no van permetre la votació per separat
dels dos punts i en la votació
conjunta es va acabar rebutjant tota la moció.

ria dels drets fa més d’un
any i mig que duren. Puigdemont considera que la
moció “s’ha plantejat per
altres temes i és un exercici que no toca”. Va defensar que cal “un treball
transversal i més enllà dels
grups polítics”, però va
dubtar de l’eficàcia i eficiència de la comissió que
ara s’haurà de crear.
El portaveu d’ICV, Joan
Olòriz, va ser taxatiu quan
va afirmar: “No ens podem
permetre la compra” perquè “ara no toca”, malgrat
deixar clar que no té cap
dubte de la qualitat de la
col·lecció. Des de la CUP es
va donar suport a la moció
“en pro de la transparència”, però el seu portaveu,
Jordi Navarro, va deixar
clar que hi votaran “sempre en contra quan es porti
al ple perquè hi ha altres
prioritats”.
La zona blava i Mifas
Un altre punt calent del ple
va ser l’adjudicació definitiva de la concessió de la zona
blava a l’empresa Setex, un
servei que des de fa 23 anys
havia recaigut en una empresa del grup gironí Mifas.
L’adjudicació es va tirar
endavant amb els vots de
CiU, el PP i Palomares i els
vots contraris del PSC, ICV
i la CUP. Els socialistes van
criticar amb duresa el
govern entenent que no va
fer cas dels temors que havien expressat en aprovar
el plec de condicions, mentre que ICV i la CUP també
van lamentar que Mifas
deixi de donar el servei.
Puigdemont va admetre:
“El resultat no és el que ens
hauria agradat”, però va defensar la pulcritud del concurs en què s’ha acabat adjudicant el servei a Setex.
Mifas ha expressat el seu
malestar i les dificultats
que li genera perdre aquesta gestió. ■

VIDA SOCIAL

Uns deu mil visitants a la
Fira del Bolet a Llagostera
J.F.
LLAGOSTERA

Uns 10.000 visitants han
passat per l’onzena edició
de la Fira del Bolet de Llagostera, segons han informat fonts de l’Ajuntament
llagosterenc. Més de 100
parades van omplir els
carrers i places del nucli

antic. “Amb el nombre de
visitants, hem assolit l’objectiu de projectar el municipi i la comarca del Gironès cap a l’exterior”,
destaca el regidor de Promoció Econòmica de Llagostera, Ramon Soler.
A part de l’Ajuntament,
entitats locals com ara la
Unió de Botiguers, el Ca-

sal, el Casino, el Grup Excursionista Bell Matí i l’Associació de Restaurants
col·laboren en la mostra,
que tindrà continuïtat fins
al 3 de novembre.
Les pròximes tres setmanes vuit restaurants
del poble oferiran les jornades gastronòmiques La
cuina del bolet. Hi haurà,

Una venedora, a punt de cobrar alguns dels seus productes,
durant la Fira del Bolet de Llagostera, dissabte ■ J. SABATER

entre altres plats, botifarra pinyonera amb pinetells i crep de peus de porc
amb trompetes de la mort.
Els menús oscil·len entre
els 21 i els 70 euros.
La Fira del Bolet va néixer el 2003 i recull la gran
tradició boletaire arrelada
entre els massissos de les
Gavarres i l’Ardenya. A
banda de la venda del producte estel·lar, també s’hi
troben altres menges i exposicions d’oficis. Aquest
any, el cuiner Joan Roca, el
millor del món, va ajudar a
difondre la fira. ■

