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Diari de Girona

Girona, Salt i Sarrià

Girona millorarà
el paviment d'onze
carrers fins al juny
Els treballs, que tenen un cost de 425.887

euros, han començat pel passeig José Canalejas

L’alcaldessa de Girona, l’autora del cartell i el director de l’institut, a l’INS Santiago Sobrequés. MARC MARTÍ

L'esclat de la primavera, al
cartell de Temps de Flors
L'autora de l'obra és l'alumna de l'institut Santiago Sobrequés Irina
Bertran i Dalmau La il·lustració està realitzada amb ordinador
DdG GIRONA

■ Una flor que representa l'esclat
de la primavera amb esquitxos de
pintura de tons vermells, grocs i
roses il·lustra el cartell de Temps
de Flors. Enguany, l'esdeveniment, que celebra la seva a edició, tindrà lloc del dissabte  de
maig al diumenge  de maig.
El dibuix és obra de l'alumna de
segon de Batxillerat de l'institut
Santiago Sobrequés Irina Bertran
i Dalmau. L'estudiant va explicar

ahir durant la presentació de la
il·lustració que en el cartell, fet
amb ordinador, va voler plasmar
«flors que representessin una festa i a l'hora la part més artística del
disseny, amb la pintura i una explosió de colors vermellosos com
els llapis de l'institut».
L'alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, va assistir a l’acte al
costat del director de l'institut
Santiago Sobrequés, Joan Cumeras. «L'obra guanyadora repre-

La historiadora Mònica
Ferrer serà la número
tres del PSC a Girona
DdG

L’actual regidor socialista

senta l'explosió de la primavera i
dels colors, un fet que dona inici a
aquesta vida més dinàmica i feliç
que representa Temps de Flors»,
va destacar l'alcaldessa.
Aquest  fa deu anys que
l'Ajuntament i l'institut col·laboren en el projecte del cartell. A
partir de les propostes de l'alumnat de segon curs de Batxillerat artístic del centre educatiu, s'escull
l'obra que representarà l'exposició floral.

L’Ajuntament ha hagut

de tallar el subministrament
per reparar dues parets
que estaven a punt de caure

DdG GIRONA

RAQUEL GIRONÈS SALT

La historiadora Mònica Ferrer.

participat en debats relacionats
amb la reflexió històrica i la política. Actualment treballa a la Diputació.
Per altra banda, l’actual regidor
socialista Manuel Martín no serà
als primers llocs de la llista per decisió personal. Paneque li ha volgut agrair la seva dedicació i el seu
treball durant aquests quatre anys.

DdG GIRONA

■ L'Ajuntament de Girona ha començat les actuacions per millorar la pavimentació de diversos
carrers. En total, es treballarà sobre onze vies de la ciutat i les obres
s'allargaran fins al mes de juny. Els
treballs tenen un cost de .
euros i han estat adjudicats a l'empresa Construccions Rubau SA.
«Aquesta és una actuació que
es porta a terme cada any dins de
les inversions per al manteniment
i millora de la calçada de la ciutat», explica el consistori en un comunicat. Fins a Setmana Santa,
s'actuarà sobre quatre zones. La
primera és el carrer José Canale-

Més d’una setmana
sense aigua a les hortes
de Salt per unes obres

Manuel Martín no serà
als primers llocs de la llista
per decisió personal
■La historiadora i treballadora de
la Diputació de Girona Mònica
Ferrer serà la número tres de la
llista del PSC a Girona, encapçalda per Sílvia Paneque. «Entro en
la candidatura perquè crec tant en
el projecte històric del socialisme
a Girona com en Sílvia Paneque»,
exposa Ferrer en un comunicat.
Nascuda a Girona, és llicenciada en Història per la Universitat
de Girona (UdG). Va realitzar cursos de doctorat i va treballar com
a becària de recerca a la UdG,
abans de marxar a viure tres anys
a París. Allà va combinar la investigació documental amb l’ensenyament de la llengua castellana.
Ha escrit articles de divulgació i ha

Inici de les obres al passeig de José Canalejas de Girona. MARC MARTÍ

Els pagesos de les hortes de Salt fa
més d’una setmana que no diposen d’aigua per regar els seus horts.
Segons va explicar la regidora
d’Entorn Natural de l’Ajuntament,
Marta Guillaumes, unes obres de
manteniment a la séquia Monar
han obligat a tallar el subministrament. Una mesura que va ser criticada pel PSC ahir durant la celebració del ple del mes d’abril.
La regidora socialista Yasmina
Abad va preguntar a l’equip de govern (ERC i IPS-CUP) per què «en
plena època de cultiu» es talla l’aigua als pagesos de les hortes. En
aquest sentit, Guillaumes va explicar que el risc de caiguda de dues
parets ha obligat a tallar el submi-

nistrament i arreglar aquests desperfectes perquè «si no les hortes
s’haurien inundat i convertit en
camps d’arròs». Les parets, que ja
s’estan arreglant, estan situades
una a tocar del parc Monar i l’altra
al carrer de les Teixidores. Tot i això,
el PSC va retreure al govern que
aquestes obres s’haurien d’haver
planificat i fet, per exemple, a l’hivern per no perjudicar tant els pagesos.
Augment d’agents pels robatoris
Un altre dels aspectes que van generar debat al ple va ser el tema de
seguretat. L’oposició va preguntar
al govern les accions que s’estaven
fent respecte a l’increment de robatoris en els darrers dies. El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni
Vidal, va explicar que s’ha incrementat la presència d’agents de
paisà «ara que hi ha hagut un repunt de robatoris» i va assegurar
que molts dels autors d’aquests delictes estan «bastant identificats».

jas, on s’està reposant l'asfalt i es
pintaran marques viàries noves.
Uns treballs que van començar
ahir i finalitzaran avui. Aquesta
setmana també es millorarà el
carrer d'Àngela Bivern, de la Torre
de Sant Joan (entre els números
 i ) i del Mas Jardí (entre els
números  i ).
Després de Setmana Santa, es
faran reparacions als carrer de
Santiago Rusiñol, Josep Maria
Prat i Roca, Pedret, Sant Joan Bosco, Cor de Maria, a la zona dels
carrers de Francesc Artau, de Narcís Monturiol i de l'avinguda de
Sant Narcís, i a l'avinguda de Josep
Tarradellas i Joan.

Estudiaran
l'accessibilitat de
1.300 establiments
de la ciutat
DdG GIRONA

■L'Associació Mifas i Válida sin
Barreras juntament amb la Universitat de Girona i el suport de l'agrupació Girona Centre Eix Comercial
engeguen la campanya «No et
quedis a fora», dissenyada per
conscienciar els propietaris dels
establiments de Girona perquè els
comerços siguin accessibles a les
persones amb mobilitat reduïda.
La campanya reivindica els
drets de les persones amb mobilitat reduïda per accedir amb total
autonomia als comerços del centre
i la zona de l'Eixample de la ciutat
de Girona. La realitat demostra
que un local amb un graó de només dos centímetres d'alçada a la
seva entrada el converteix en no
accessible per a les persones usuàries de cadira de rodes, deixant-les,
per tant, a fora, excloses, tal com recorda Mifas en un comunicat. Des
d'aquest mes d'abril i durant els
propers mesos, es realitzarà un estudi d'accessibilitat a més de .
establiments.

