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 LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA VA CONCLOURE AHIR UN RELLEU HISTÒRIC després que la candidatura de consens de l’empresari
Jaume Fàbrega, l’única que es va presentar, rebés l’aval unànime de tots els membres del ple. Fàbrega, que substitueix Domènec Espadalé –amb qui s’abraça a la
fotografia–, s’ha fixat tres eixos de mandat: la generació i l’atracció de talent, la internacionalització i la digitalització de les empreses gironines. ANIOL RESCLOSA 3

JxCat i PSC pacten a
Cassà de la Selva i deixen
ERC fora de l’alcaldia
A QUART, ACORD ENTRE
QUART ACTIU, JXCAT I EL PSC
A CANVI DE LA RENÚNCIA DE
L’HISTÒRIC PERE CABARROCAS
4

BCOMÚ INSISTEIX EN UN
TRIPARTIT D’ESQUERRES AMB
COLAU D’ALCALDESSA I ERC
LA SITUA AMB PSC I VALLS
4

PÀGINES 8 i 25

L’Uni fitxa Adaora
Elonu, peça clau
del Salamanca
en els últims anys

Servei d’ajuda a domicili
SERVEIS:
- Serveis a hores convingudes des de 9,50 €/h*
- Servei d’atenció permanent 24 hores per 1.650 € (26 dies/mes)
PROFESSIONALS:
- Assegurats per l’entitat a la Seguretat Social
- Qualificats amb el Certificat
de Professionalitat

* 9,50 €/h a partir
de 40 h/setmana
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Mifas gestiona la consergeria Suspenen la
declaració dels
del Teatre Nacional de
policies investigats
Catalunya durant un any
El contracte amb el centre especial de treball GiroPark, el primer que
per l’1-O a petició de
l’entitat signa a Barcelona, dona feina a 5 persones amb discapacitat física
l’Advocacia de l’Estat


DdG GIRONA

■Mifas ha guanyat el concurs per
gestionar la consergeria del Teatre
Nacional de Catalunya durant un
any, un servei que assumirà el
centre especial de treball GiroPark i que donarà feina a cinc persones amb discapacitat física.
Aquest és el primer contracte que
el Grup Mifas gestiona a la ciutat
de Barcelona.
L’entitat va informar que la contractació estava reservada a centres especials de treball i GiroPark
va presentar l’oferta més avantatjosa, aconseguint així la gestió de

la consergeria per un any. El servei, que ha entrat en funcionament l’ de juny de , inclou
tasques com el control d’entrades
i sortides de persones, l’atenció telefònica o l’atenció a l’usuari, entre d’altres.
Aquest és el primer contracte
que Grup Mifas té a Barcelona,
una ciutat no hi havia treballat
amb anterioritat i que ara –segons
va indicar l’associació– «enquadra dins del creixement orgànic i
natural de l’organització».
L’objectiu de Mifas és «mantenir un creixement sostenible» que

estigui «basat en el model i en els
valors de gestió pròpia de l’entitat
i obrir noves oportunitats al
col·lectiu de persones amb discapacitat física».
Si bé els seus centres especials
de treball fins ara no havien tancat
cap contracte a la capital catalana,
sí que ho ha fet en dos llocs a fora
de les comarques gironines. En
concret, Mifas té dos serveis més
enllà de Girona: d’una banda, gestiona l’aparcament del mercat del
diumenge a Tordera, on el seu
personal ven els tiquets, i de l’altra,
la zona blava de la Garriga.

Els lletrats voluntaris que representen els ferits

per les càrregues consideren la decisió «inaudita»
i un «allargament injustificable» de la instrucció
ACN/DdG GIRONA

■ El jutjat que instrueix la causa
contra els policies espanyols per
les càrregues de l’-O a Girona ha
suspès les declaracions dels
agents que estaven previstes per a
dilluns. Els advocats voluntaris
que representen els ferits no han
rebut encara la confirmació oficial, però el motiu és que l’Advocacia de l’Estat s’ha personat a la
causa i ha demanat més temps a
la magistrada per poder-se-la estudiar amb deteniment. Una petició a la qual la instructora ha accedit, per això ara haurà de fixar
un nou dia per a les declaracions
dels policies.
Els lletrats que representen els
ferits de l’-O per les càrregues de
la policia consideren que es tracta
d’una decisió «inaudita» i que suposa una «falta de respecte» a totes les «víctimes», a més d’un
«allargament injustificable» de la
instrucció.
Per a aquest dilluns al matí estava previst que els membres de la
policia espanyola identificats i
que van protagonitzar les càrregues durant l’-O al col·legi Verd
de Girona comencessin a declarar
davant del jutge. Però un requeriment de l’Advocacia de l’Estat,

que s’ha personat fa pocs dies a la
causa, ha fet que la magistrada optés per donar-los més temps per
poder-se estudiar bé els fets, i per
tant, ha suspès la compareixença
dels agents.
Tot plegat ha sorprès els advocats voluntaris que representen
els ferits per les càrregues policials. De fet, un dels lletrats que es
fan càrrec del cas, Albert Carreras,
va considerar que «quan es tracta
de defensar assumptes ordinaris
no es donen aquests ajornaments, però suposem que com
que es tracta de l’Advocat de l’Estat sí que s’ha donat».
El lletrat va explicar que «encara no saben oficialment» les causes i que un cop se’ls notifiqui el
motiu prendran les mesures necessàries i faran arribar les «protestes» que siguin pertinents. «Es
tracta d’una irregularitat més que
estem patint en aquest procediment», va reblar.
Carreras va reconèixer que la
decisió de la magistrada «no suposa res irreparable» però sí que
allarga «de manera injustificada»
la instrucció d’una causa, «que ja
és molt densa» per la quantitat de
material i documentació que hi
ha.

Un projecte amb diners
europeus posarà en
valor el riu Ter al Ripollès
El Consell Comarcal lidera un

pla en què participen Sant Pau
de Segúries, Sant Joan de les
Abadesses, Camprodon i Ripoll
ACN/DdG RIPOLL

■ El Consell Comarcal del Ripollès liderarà un projecte per posar
en valor el riu Ter i els seus entorns
i fer que aquest patrimoni natural
sigui un dinamitzador per a l’economia del territori. El projecte requereix una inversió de més d’,
milions d’euros, la meitat dels
quals es finançaran amb un ajut
del Fons Europeu de Desenvolu-

pament Regional (Feder). En l’actuació hi participen quatre ajuntaments: Camprodon, Ripoll,
Sant Joan de les Abadesses i Sant
Pau de Segúries.
El pla preveu millores en espais
naturals urbans a l’entorn del Ter
seguint un model «respectuós
amb l’entorn». L’objectiu és adaptar lleres del riu i camins fluvials
perquè esdevinguin nous atractius turístics i seguir fent créixer
les potencialitats del Ripollès com
a destinació de turisme de natura.
El calendari d’execució previst és
. Aquest és el segon projecte
finançat amb fons Feder aconseguit en un mateix mandat.

