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Diari de Girona

Girona, Salt i Sarrià

ERC-MES i la CUP presenten L’alpinista Carlos Soria,
al cicle d’audiovisuals i
una moció per vetar la
aventura del GEiEG
presència de l’exèrcit a Girona

AGENCIES

Demanen que s’acabin de forma «fulminant» les maniobres militars dins
del terme municipal Volen que l’Ajuntament no assisteixi a cap desfilada
LAURA FANALS GIRONA

■ ERC-MES i CUP de Girona volen vetar la presència de l'exèrcit
a la ciutat. Per això, han presentat
una moció conjunta en què demanen que s'acabin de forma
«fulminant» les maniobres militars dins del terme municipal, que
l'Ajuntament rebutgi qualsevol
acte d'exaltació militar i no assisteixi a cap de les seves desfilades
en espais públics i que s'eviti la
presència de l'exèrcit en qualsevol
espai educatiu (inclòs Expojove).
També reclamen que el Ministeri
de Defensa cedeixi l'edifici que
encara té a les Casernes, que s'impulsi una xarxa de municipis per
a la desmilitarització i que s'aprovi
un codi ètic aplicable a tots els edificis públics. El document es debatrà en el ple del proper dilluns,
 de març.
Els regidors Martí Terés (ERCMES) i Lluc Salellas (CUP) van
presentar ahir la proposta per
aconseguir una «ciutat desmilitaritzada». Segons van indicar, no
estan en contra de l’exèrcit perquè
és espanyol, sinó perquè Girona
ha de demostrar «amb fets i no paraules» que és una ciutat de pau.
En aquest sentit, Salellas va considerar que l’equip de govern
(CiU-PSC) no va tenir una actitud
prou «valenta» davant les maniobres de l’exèrcit fa uns dies al castell de Sant Miquel.
Per tot plegat, la moció que presenten proposa que l’Ajuntament
rebutgi qualsevol acte d’exaltació
militar i exhibició de violència,
com poden ser les maniobres dels

T.CARRERAS GIRONA

Regidors d’ERC-MES i la CUP, ahir, davant l’ajuntament. ACN

Expojove Debat
sobre la presència
de l’exèrcit
 La participació de l’exèrcit en l’Expojove d’enguany
encara està en l’aire. Segons
el nou codi ètic, no poden
participar-hi entitats que
promoguin cap tipus de violència, tot i la porta pot quedar oberta si s’hi van a explicar tasques humanitàries.
Tant CUP com ERC-MES confien que finalment se’n vetarà la presència. L.F.G. GIRONA

soldats. També demana que, com
a institució, no assisteixi a cap desfilada militar. A més, proposa explícitament que es faci arribar a
les instàncies militars que cessin
de forma «fulminant» les maniobres militars dins del terme municipal de la ciutat.
D’altra banda, el text també vol
evitar la presència de l’exèrcit en
qualsevol espai educatiu, com per
exemple Expojove, on demanen
que el consistori sigui «valent» a
l’hora d’aplicar el nou codi ètic,
que veta la presència d’entitats
que facin apologia de la violència.
Un codi ètic, creuen, que s’hauria
d’aplicar també a tots els equipaments públics de la ciutat. Finalment, també reclamen la cessió a
la ciutat de l’espai que Defensa
encara té a les Casernes.

Un motorista ferit
lleu en un xoc amb
un altre vehicle
a Fontajau

El Festival Flic premia l'equip
de la Biblioteca Massagran

DdG GIRONA

Salt per la seva manera
d'entendre la tasca de
bibliotecari i la cura de l’espai

■ Un motorista va resultar ferit
lleu ahir al matí en topar amb un
altre vehicle al carrer Narcís Roca
i Farreras, al barri de Fontajau de
Girona. El conductor del cotxe va
resultar il·lès. L’accident entre elsdos vehicles va passar aproximadament a dos quarts de set del
matí. Al lloc s'hi van desplaçar
dos vehicles de Bombers i els serveis mèdics per tal d’atendre elspossibles implicats en l’incident.
Finalment, el conductor de l'escúter va haver de ser atès pels serveis mèdics per contusions al turmell i a l'espatlla esquerra, fruit
de la caiguda que va patir a causa
del xoc.

És el plat fort de les
projeccions gratuïtes que es
faran al Cinemes OCine de
Girona cada dijous de març

Es premia l’equipament de

DdG SALT

■ El Festival Flic  ha premiat
l’equip de la Biblioteca Massagran
de Salt, com a reconeixement a la
seva trajectòria i per la seva manera d'entendre i dur a terme la
tasca de bibliotecaris i per la seva
especial cura d’aquest espai de
lectura. El Premi es lliurarà divendres en el marc de la Jornada Professional del FLIC, al Museu del
Disseny de Barcelona.
El Flic promou la creació al nostre país i apropa iniciatives inter-

nacionals a les nostres terres a través del crossing art literari i posa
especial atenció a incentivar l’acció literària en espais poc habituals, així com a fer-la arribar a públics amb risc d’exclusió social. El
Flic, que se celebra a diverses ciutats de forma itinerant, té una programació per a les famílies, un
programa per a les escoles i una
trobada professional.
La Massagran és una petita biblioteca pública infantil i juvenil,
de titularitat municipal i gestionada en conveni amb una empresa
de serveis, és filial de la biblioteca
central i està integrada a la Xarxa
de biblioteques de la Generalitat.
També forma part del grup de biblioteques catalanes associades a
la Unesco.

■ El cicle d’Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG portarà
aquest any al reconegut alpinista
espanyol Carlos Soria. Serà a Girona el  de març (. hores), al Cinemes OCine. Soria, amb més de
 anys, busca ser la persona de
més edat en aconseguir el cim de
les  muntanyes més altes del
món. N’hi falten dues: Dhaulagiri i
Shisha Pangma. És l'únic que ha escalat deu muntanyes de més de
. metres després de fer  anys.
Els darrers cims han estat el K (
anys), Broad Peak, Makalu, Gasherbrum I, Manaslu, Kanchenjunga I, Annapurna ( anys). A Girona
presentarà el documental Alpinismo después de los .
El cicle inclou, cada dijous de
març (. hores) projeccions
d'alt nivell vinculades a la muntanya, l’alpinisme i l’aventura. Començarà el  de març amb la projecció Homo Montserratinus, un
documental inèdit sobre l’escalada
endèmica a Montserrat. El  de
març serà el torn de Carlos Soria,
amb una projecció on explica l’ascens a diferents muntanyes. El 
de març es projectarà La historia de
un sueño. Naranjo de Bulnes, on
Vicky Vega i Fàtima Gil mostren el
valor del companyerisme en l’ascens al Picu Urriello. El  de març
hi haurà el documental Tarats per
la Llum de Pep Hubach (corriols
de Llum), basat en l'experiència
d’un professional de la imatge recollint les experiències dels alpinis-

Carlos Soria.

tes.
El president del GEiEG, Francesc
Cayuela, va recordar que el cicle va
començar fa  anys en un espai
petit i que l'interès ha crescut fins al
punt que ara s'ha de fer a la sala de
cinema amb més capacitat condicionada tècnicament. L'entrada a
les projeccions és gratuïta. Els socis
del GEiEG poden reservar plaça
fins a les dues del migdia del mateix
dia, enviant un mail a activitats.seccions@geieg.cat. La resta tindrà
seient fins que s’ompli l’aforament.
Esforç i tenacitat
El regidor de Cultura, Carles Ribas,
va destacar que «els valors que
transmeten els documentals, com
ara l’esforç, la tenacitat i el sacrifici,
també són els que aporta una entitat com el GEiEG, que està vinculada a molts gironins », alhora que va
recalcar que «l’Ajuntament està
compromès en l’aposta per la difusió de l’art audiovisual». El cicle l’organitza el GEiEG amb el suport de
l’Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, EsportCat i la FEEC.
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Carnaval Solidaritat a l’esquerra del ter
Diferents barris de Girona van viure aquest cap de setmana els darrers carnavals. Per exemple, les entitats de l’esquerra del Ter van celebrar el carnestoltes solidari, aquest any a favor de Mifas, entitat arrelada al barri i que va recollir l’aportació que van fer els participants a la festa. La rua de comparses va passar per tots
els barris del sector, com ara Germans Sàbat, Taialà, Domeny, Mas Catofa, Fontajau i Sant Ponç i hi van participar unes 15 comparses i més de 500 veïns.

