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GEiEG i Mifas fan
un conveni per
la creació d’un
nou aparcament
a Sant Ponç

Prohibiran als comerços oberts
24 hores vendre alcohol a la nit

GIRONA |DdG

GIRONA | LAURA FANALS

El president del GEiEG, Francesc
Cayuela, i el president del Grup Mifas, Albert Carbonell, han signat
dos convenis per tal que Mifas
gestioni l’explotació d'un nou aparcament a Sant Ponç i perquè continuï gestionant el que hi ha a
darrera de l’escola de Música, entre Emili Grahit i la Creu.
L'aparcament de nova creació
estarà situat a les instal·lacions
esportives del GEiEG a Sant Ponç.
En aquest cas, el GEiEG ha cedit el
terreny a Mifas perquè aquest realitzi totes les obres necessàries i
l’equipament pertinent per posar
en marxa l’aparcament el proper 1
de novembre.

L’Ajuntament de Girona modiﬁcarà l’Ordenança de Civilitat per
impedir que els comerços amb llicència per obrir les 24 hores puguin vendre alcohol entre les onze
de la nit i les vuit del matí. Com que
ﬁns ara l’ordenança no ho prohibia explícitament, molta gent anava a altes hores de la matinada a
comprar alcohol a aquests locals,
provocant aldarulls i molèsties als
veïns del voltant. Els barris on
més s’ha produït aquest problema
són Santa Eugènia, Can Gibert
del Pla, Sant Narcís i l’Eixample, alguns dels quals connecten amb zones d’oci nocturn.
Segons ha explicat la regidora de
Seguretat, Sílvia Paneque (PSC), el
fet que ﬁns ara no estigués prohibit vendre alcohol a la nit a les botigues 24 hores feia que aquestes
es convertissin en un punt de referència entre els noctàmbuls que
volien aconseguir ampolles o llaunes d’acohol. Com a conseqüència, al voltant d’aquestes botigues
sovint s’han detectat persones
consumint alcohol o estupefaents
a altes hores de la nit, parlant en
veu alta, cridant o conduint cotxes
a tota velocitat que després frenen
de cop, amb les conseqüents molèsties per als veïns.
Per això, l’Ajuntament de Girona ha decidit modiﬁcar l’Orde-

PETIT COMERÇ

C’s critica que PuntCat
faci els webs en català
GIRONA | DdG

Ciutadans a Girona ha criticat
que la fundació PuntCat hagi
anunciat un programa per ajudar
els petits comerciants a tenir pàgina web, però que només sigui en
català. La portaveu del grup municipal, Míriam Pujola, considera
que «han de ser conscients que a
Catalunya tenim dues llengües
oﬁcials, i totes dues són igual de
bones».

 L’objectiu és acabar amb les molèsties que generen als veïns a altes hores de la matinada
MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

Un grup de joves consumint alcohol al carrer, en una imatge d’arxiu.

nança de Civilitat i incloure com a
infracció greu «la venda o consum
de begudes alcohòliques en tots els
establiments (excepte els que gaudeixin de la deguda llicència o
autorització), inclús els que gaudeixen d’excepcionalitat horària,tret dels que ja tenen limitació
horària ﬁxada reglamentàriament,
per motius de seguretat pública

creuades, un per atemptat
a l’autoritat i l’altre
per detenció il·legal
GIRONA | DdG/ACN

Taula rodona sobre la història
i el futur de la Unió Europea
GIRONA | DdG

la biblioteca Carles Rahola va
acollir ahir al migdia la taula rodona Els 30 anys de les comarques
gironines a la Unió Europea. Passat i futur, que va comptar amb la
participació de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, l’exalcaldessa de Girona, Anna Pagans,
l’exeurodiputada Concepció Ferrer (que ho va ser entre 1987 i

2004) i el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier
Ferrer. L’acte va estar moderat per
la periodista Sion Biurrun.
La taula rodona va servir per reﬂexionar sobre el paper i les aportacions de la Unió Europea a les
comarques de Girona al llarg d’aquestes tres dècades, i també per
debatre el present i futur d’aquesta institució.

al carrer, però no a la botiga 24 hores que li havia venut. A partir
d’ara, doncs, la botiga també podrà
ser multada.
L’objectiu de l’Ajuntament és
continuar lluitant contra el consum d’alcohol al carrer i també reduir les molèsties als veïns. La
mesura s’haurà d’aprovar en el
ple de dilluns que ve.

Jutgen un caporal de la policia i
un jove per una detenció a Fires
 Van presentar denúncies

La taula rodona es va celebrar ahir a la biblioteca Carles Rahola.

entre les 23 i les 8 hores del dia següent».
Això permetrà que, quan la policia detecti que un d’aquests locals
ven alcohol en horari nocturn,
pugui aixecar acta amb garanties
jurídiques. Fins ara, com que l’ordenança de civilitat no ho preveia, només podien posar multes si
enxampaven algú bebent alcohol

L’Audiència Provincial de Girona va jutjar ahir un caporal de la
Policia Municipal de Girona i un
jove de la ciutat que s’acusen mútuament arran d’una detenció durant les Fires de Girona. Els fets van
tenir lloc a primera hora del matí
del 24 d’octubre del 2010. El caporal s’enfronta a 3 anys de presó
i 13 d’inhabilitació per detenció
il·legal mentre que el jove afrona 1
any i 9 mesos de presó per atemptat a l’agent de l’autoritat.
El policia sosté que va decidir
multar el noi i la seva parella perquè estaven asseguts damunt les
plantes d¡una jardinera i assegura
que el jove li va ventar un cop de
puny i que, quan va passar a detenir-lo, es va resistir i li va arribar

a trencar el vidre del cotxe patrulla.
El jove, per la seva banda, va declarar que el caporal va anar cap a
ells amb supèrbia, els va escridassar i agredir, i que quan el van
detenir, va trencar el vidre com un
«acte reﬂex».
Segons que va relatar el noi, el
capoaral els va escridassar, els va
empentar i els va llançar el mòbil
per terra quan van intentar fer-li
una foto del número de placa.
«Em va agafar pel coll, em va donar cops de puny i puntades de
peu i em va empènyer dins del cotxe patrulla; jo estava atemorit», va
declarar.
Aleshores, volent protegir la
seva xicota, el jove ha dit que va
sortir del cotxe i en «un acte reﬂex»
va trencar el vidre, però sense intenció de fer-ho. L’incident es va
acabar amb l’arribada de reforços,
el jove emmanillat i conduït als calabossos de la comissaria, d’on
en va sortir al cap d’unes dues hores.

El caporal assegura que va veure la xicota del jove tombada damunt les plantes i per això va decidir multar-los. Assegura que a
mida que anava omplint l’acte,
els crits de la parella anaven pujant
de to i va ser aleshores quan al jove
li va caure el telèfon a terra mentre volia fer una foto, es va tornar
«molt irascible» i li va donar un cop
de puny a la cara.
Durant el judici també van declarar com a testimonis altres
agents de la Policia Municipal i la
xicota del jove. Però aquí, novament, unes i altres declaracions
tampoc van permetre aportar massa llum. Els agents van aﬁrmar que
el jove es va resistir activament a la
detenció; i la xicota, que va ser el
caporal qui es va mostrar «agressiu i violent» cap a ells, «actuant
d'una manera que no era normal
per a un policia».
Ara, tot queda en mans de la
secció quarta de l’Audiència de Girona perqué serà la seva sentència
la que decanti la balança.

