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DE QUATRE
EN QUATRE
ns vantem de ser
una ciutat oberta i
cultural, tant a prop
d’Europa que podríem esdevenir capital de la
Unió si ens ho proposéssim. Estem habituats a la queixa contínua per conjurar un control sobre els nostres governants, i ens
creiem amb el dret de fer servir
qualsevol mitjà per auditar el
que els altres fan erigint-nos en
defensors d’un malentès modernisme continuista. Modernisme de fireta que s’oposa al
progrés. Obeïm a dictats esotèrics quan invoquem el dret a
ser terra de privilegis i pensem
que a la gent de Barcelona els
convé una dosi de gironitat si
volen trobar el seu lloc al continent. Però estem a les portes
d’una de les proves més dures
que pot patir la nostra essència
gironina: les eleccions municipals.
Estem acostumats a apostar
per cavall guanyador. O com a
mínim al que ens fa la flaire de
ser el menys dolent. Però passem per alt pràcticament sempre que no exigim als electes, o
als que aspiren a ser-ho, un
compromís amb el model de
ciutat que volem per al futur.
Acceptem sense gaire queixa
que els programes electorals facin previsió de bones intencions amb una caducitat implícita de quatre anys. Que no ens
preocupa com serà la Girona
d’aquí a vint anys? O és que ja
sabem que tot canviarà per seguir exactament igual? Ens
conformem amb un progrés
carregat de la miopia de quaranta-vuit mesos?
Per què no demanem, educadament, que els programes
electorals incloguin una planificació estratègica de la ciutat a
llarg termini? Si no som capaços de girar el que esperem de
qui ens ha de manar seguirem
mereixent nyaps com l’estació
del TAV, amb viaductes inclosos, una indústria monotemàtica basada en el turisme, la pèrdua de l’ecosistema urbà o la
dependència d’agents exteriors
perquè els nostres rius es mantinguin vius. Si seguim exercint
només de votants quadriannuals anirem perdent, de quatre
en quatre, el dret a ser tractats
com ciutadans. Després que
ningú és queixi.
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Girona sensibilitza
de l’ús de les places
d’aparcament per
a discapacitats
 Ha pintat espais amb la llegenda «Et poses

al meu lloc?» a diferents zones de la ciutat
GIRONA | LAURA FANALS

«Et poses al meu lloc?». Aquest
és l’eslògan de la nova campanya
que han impulsat l’Ajuntament
de Girona i Mifas amb l’objectiu de
sensibilitzar la població que cal
respectar els espais d’aparcament
reservats a persones amb mobilitat reduïda. La campanya també
vol posar un especial èmfasi a fer
veure als conductors que tenen targeta per aparcar en aquests espais
que cal fer-ne un bon ús.
Per fer-ho, el consistori ha pintat de color blau les places d’aparcament per a discapacitats a
plaça Catalunya, Joan Maragall,
Pare Claret i carrer Valladolid. En
lletres blanques, es llegeix la llegenda «Et poses al meu lloc?»i, tot
seguit, una explicació: «Campanya
de sensibilització i respecte als
llocs d’aparcament especial reservats».
El president de Mifas, Albert
Carbonell, explica que es tracta
d’una petició que des de l’associació s’havia fet en els darrers
mesos a l’Ajuntament. «Volem
sensibilitzar la gent que no es trac-

MOBILITAT

Compren els primers
autobusos de gas
 L’Ajuntament de Girona ha comprat quatre nous autobusos urbans,
dos dels quals funcionen amb gas.
Malgrat que a Barcelona hi ha 400
autocars que funcionen amb aquest
sistema, la capital serà la primera
ciutat de les comarques gironines a
tenir-ne. Tot i que el seu cost és més
elevat que el dels autobusos normals, la seva vida útil i baix consum
fan que la inversió s’amortitzi a llarg
termini. Segons va explicar el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, els autobusos de gas es destinaran a les
línies 1, 2 i 8, que són les que tenen
un recorregut més llarg i, per tant,
tenen consums més elevats. Els
quatre vehicles, que s’han comprat
per valor d’un milió d’euros, estan
adaptats a persones amb mobilitat
reduïda i serviran per renovar la flota, que passarà a tenir una mitjana
de 23 anys a 15. L.F.G. GIRONA

Una plaça per a discapacitats pintada de blau a la plaça Catalunya.

ta de places d’aparcament VIP. Si
són més amples és perquè necessitem més espai per treure la cadira, i si estem més a prop del centre neuràlgic és perquè tenim diﬁcultats per moure’ns», va assenyalar. Per la seva banda, l’alcalde,

L’Ajuntament reaﬁrma el suport a la
Trailwalker i apadrina dos equips
MARC MARTÍ



La meitat de la prova
serà a Fira de Girona on els
participants que vulguin
podran menjar i descansar

Els veuen forçar
un cotxe a Salt i els
arresten a més per
sis mòbils robats
SALT | E.B.

GIRONA | DdG

L’Ajuntament de Girona donarà
suport de nou a Intermón Oxfam a
través de la col·laboració en la sisena edició de la Trailwalker. Aquest
any la prova tindrà lloc els dies 18
i 19 d’abril i tindrà com a objectiu recórrer els 100 km que separen Olot
i Sant Feliu de Guíxols en menys de
32 hores. «Ens honora poder participar en aquesta edició de la Trailwalker. Aquest any, a més, formaran part d’aquest gest extrem dos
equips que portaran el nom de la
ciutat i que defensaran una valors
solidaris dels quals estem orgullosos», va remarcar l’alcalde de
Girona, Carles Puigdemont. Com a
novetat, aquest any l’Ajuntament
«apadrinarà» dos equips de quatre
corredors sota el nom de «Ciutat de

Carles Puigdemont, va remarcar
que l’organització de la mobilitat
en una ciutat depèn de les bones
pràctiques de la ciutadania. Per
això, va afegir, han volgut fer una
campanya «agressiva» que arribi a
tothom.

Els corredors amb els representants d’Oxfam i de l’Ajuntament.

Girona». Els dos representants dels
equips, Tapi Carreras i Toti Bes, van
coincidir a agrair el suport rebut pel
consistori i a animar altres persones
a participar en aquesta iniciativa solidària que requereix de donatius
per poder-se inscriure.
La prova tindrà com a centre del
recorregut (km54) l’espai de Fira de
Girona, on els corredors podran
descansar, tal com va recordar la re-

gidora d’Esports, Isabel Muradàs.
Actualment hi ha 357 equips inscrits i hi ha temps per apuntar-s’hi
ﬁns al 6 d’abril.
A causa del gran nombre de participants, la prova necessita molts
voluntaris, segons va remarcar la
responsable de l’organització de
la Trailwalker, Elena Rodríguez.
Tota la informació es pot trobar a:
trailwalker.oxfamintermon.org/ca

Era el dia 22 de març cap a les set
del matí, quan els Mossos van rebre l’alerta que dos joves estaven
forçant un vehicle aparcat al passeig dels Països Catalans de Salt. En
arribar al lloc, els agents van veure que dues persones s’allunyaven
d’un vehicle ràpidament. Van seguir-los i, durant la fugida van
veure que un d’ells tirava un jersei
de xandall sota d’un vehicle. Després d’interceptar-los al carrer, els
van identiﬁcar els dos homes i els
van escorcollar. Simultàniament,
una altra patrulla va constatar que
el vehicle havia estat forçat però no
havien aconseguit obrir-lo. Els
agents també van agafar el jersei de
xandall i van comprovar que a les
butxaques hi havia sis telèfons
mòbils. Quatre d’ells havien estat
sostrets la nit a la discoteca Blau
de Girona. Els dos homes van ser
arrestats com a presumptes autors
d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

