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LLAGOSTERA

David Mascort Alcalde de Vilablareix (ERC)

Foment de l’hàbit
de lectura entre
els alumnes

“La lluita
contra
l’atur és la
prioritat”

L’associació Dones d’Arreu de
Llagostera ha posat en marxa
aquest curs el programa El
Niu lector, que té com a objectiu el foment dels hàbits de
lectura entre els alumnes del
municipi. Amb la col·laboració
de diverses entitats del poble,
el projecte ha beneficiat un
total de vint-i-tres alumnes de
2n i 3r de primària. Davant els
satisfactoris resultats obtinguts, l’associació té previst repetir el programa i ampliar-lo
l’any vinent. ■ O. FRIGOLÉ

GIRONA

Jornada de portes
obertes a la
residència Mifas

COTXES · “Hem de millorar la mobilitat pensant
en els vianants i les bicis” PAÍS· “La nostra gent
viurà molt millor si Catalunya és independent”
Jordi Nadal
VILABLAREIX

C

omença el segon mandat
de Mascort com a alcalde
a Vilablareix, amb una
millora dels resultats. Té
vuit regidors dels onze possibles.

Li queda marge per a la millora?
Sí, és clar. I de fet hi hem estat a
punt, perquè ens ha vingut
d’una dotzena de vots no tenir el
novè regidor.

serà fàcil. Quins reptes preveu?
El més important és la lluita
contra l’atur i ajudar la gent que
ho necessita. Tenim un atur
baix, que volta el 8%, però mentre hi hagi una persona aturada
a Vilablareix lluitarem perquè
tingui treball. A part, hi ha altres
reptes, que són per millorar la
qualitat de vida dels veïns.

Vistos els resultats, donarà marge de participació a l’oposició?
Continuarem com fins ara.
Quan hi ha temes importants
fem comissions en què l’oposició
hi és. Els grans temes els hem
consensuat sempre. Ells, com
nosaltres, hi són per treballar
per Vilablareix. I és just que ho
puguin fer.

Els està costant que es generi
nova activitat econòmica?
Sí i no. És complicat, però ens en
sortim. Ha costat omplir el polígon nou, però en canvi el vell és
gairebé ple. Han plegat empreses, però se n’hi han instal·lat de
noves. I al viver d’empreses n’hi
ha que han crescut i d’altres que
han plegat, però anem ocupant
de nou els espais. Abans no teníem gaires botigues a Vilablareix. I això ja ha canviat. Penso
que anem pel bon camí.

En el discurs d’investidura va dir
que el mandat que comença no

Sempre que parlem d’Ikea ho relacionem amb Salt, però, dels

El republicà David Mascort, davant l’ajuntament de Vilablareix ■ J.N.

terrenys on es podria instal·lar,
una part pertany a Vilablareix.
És important per a vostès?
Per a nosaltres no. El que és important és que considerem l’àrea
urbana com un tot. I això té implicacions comercials, urbanístiques i de mobilitat. Sembla que
tots els municipis ens hem convençut que som un contínuum
urbà i que cal treballar junts per
desenvolupar aquesta realitat.
Això és l’important. El que cal
fer amb Ikea és estudiar la idoneïtat de posar-l’hi. Que és una
oportunitat per a l’àrea urbana?
Doncs endavant. Que es decideix que no convé? Doncs no.
Diu que convé estudiar la mobilitat a Vilablareix.
Hem de ser capaços de pensar
com volem circular pel nostre
poble, decidir a qui hem donar
prioritat. Nosaltres pensem que
als vianants i les bicicletes. Per

què? Perquè hi ha cotxes que
corren massa, i al poble hi ha
molta mainada, i hem de fer que
puguin anar a l’escola amb tranquil·litat com quan nosaltres
érem petits. Això és qualitat de
vida. Carrers més estrets, carrils
bici a tots els carres, carrers
d’un sol sentit... farem el que calgui per guanyar en qualitat de vida, i que els més petits puguin
anar tranquils pels carrers.
Vostè sempre ha dit que Vilablareix ha de treballar també per la
independència. Ho diu per sentiment o per raons pràctiques?
No és destriable. Sóc independentista de sempre perquè estic
convençut que la nostra gent
viurà molt millor, i també per
identitat. A molta gent això de
la identitat els és igual, però
veuen que si som independents viurem millor. Qui pot
dir que no a això? ■

La residència Mifas, situada al
barri de Sant Narcís, organitza
aquest divendres una jornada
de portes obertes per donar a
conèixer els serveis que s’hi
ofereixen. A les 11 del matí es
farà una visita a les instal·lacions i es donaran tots els detalls de les estades, destinades tant a cuidadors com a
persones amb discapacitats
per tal que tinguin un període
de descans fora de la seva rutina habitual. ■ O. FRIGOLÉ
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Wuaki.tv,
protagonista del
NITS de juny
Dijous passat es va dur a terme el NITS, una trobada mensual a Girona en què es parla
de negocis, innovació, tecnologies i comunicacions. L’edició d’aquest mes se centrava
en el futur de la televisió, i
l’elegit per protagonitzar-la va
ser Josep Mitjà, cofundador
de Wuaki.tv. Des de la seva experiència va analitzar les tendències de la televisió, i en va
destacar la tendència multipantalla. ■ O. FRIGOLÉ

ERC proposa “grans pactes” per
afrontar els problemes de Girona
J. Nadal
GIRONA

La portaveu del grup municipal d’ERC-MES a Girona, Maria Mercè Roca, va
considerar ahir que “dels
grans problemes de la Girona d’avui n’han de sortir
grans pactes”. Aquests
acords –va assenyalar la
republicana– han de fugir

“de la petitesa de les sigles” per centrar-se “en la
grandesa de les necessitats dels ciutadans”. Roca
concreta dos àmbits en
què caldria, d’entrada, arribar a acords ambiciosos.
Un seria la creació d’un
pacte municipal contra la
pobresa i un altre, un pacte gironí per a l’ocupació.
La coalició de republicans i

socialistes va marcar, a
més, quines són les seves
prioritats per al mandat:
“Cal posar l’acció social al
centre de la vida política”,
va afirmar Roca, que va assegurar que el seu model
“és una declaració de guerra contra les desigualtats”.
Una de les eines que per la
coalició han d’ajudar a lluitar contra aquestes desi-

gualtats és l’educació i l’altra, la cultura: “És necessari apostar per la cultura
de base, un model cultural
que esquitxi tots els racons de la ciutat, tots els
creadors i tots els consumidors de cultura de Girona.” La coalició va obtenir
quatre regidors en les eleccions i va ser la segona força més votada. ■

Els quatre regidors d’ERC-MES a Girona. D’esquerra a dreta,
Martí Terés, Ricard Calvo, M. Mercè Roca i Pere Albertí ■ EPA

