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Acord de mínims

La CUP arrenca d’ERC i Junts la promesa d’intentar desfer el bloqueig
Signen un document elemental per provar d’evitar la repetició d’eleccions
Es comprometen a assolir un espai per al debat estratègic més enllà del govern

Cop de mà del TJUE contra les euroordres

Temps de
Flors lluny
del centre
La mostra inclou en aquesta
edició tres itineraris fora del
Barri Vell de Girona, en una
aposta per la diversificació
Als barris s’ha aprofitat per fer
muntatges amb una forta
implicació de les entitats

179526-1243683Q

Immersió
artística a
l’escola de
la Font de
la Pólvora
Temporada Alta
apadrina un projecte
que inclou diversos
tallers i activitats
COMARQUES GIRONINES. Plana 20

122454-1219585L

Temps d’Abraçades és el muntatge que es pot veure a la rambla Xavier Cugat ■ QUIM PUIG
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Temps de Flors 2021
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Les flors fora del centre

OPORTUNITAT · Temps de Flors inclou aquest any tres itineraris fora del Barri Vell en una aposta
de diversificació que s’ha aprofitat als barris per fer-hi muntatges amb gran implicació de les entitats
Lurdes Artigas
GIRONA

L

a pandèmia, que va deixar
l’any passat Girona per
primer cop en sis dècades
sense esdeveniment floral
al mes de maig, ha servit aquest
any per ampliar el radi de la
mostra molt més enllà del Barri
Vell de manera molt més destacada que en anys anteriors.
Temps de flors, a cel obert té
quatre itineraris. El principal, el
que inclou més muntatges i acapara la gran majoria de mirades
és sens dubte el del Barri Vell Mercadal - Sant Daniel, però hi
ha també una vintena de muntatges en els altres tres que permeten redescobrir parcs, places
i equipaments d’altres zones.
Aquesta extensió de la mostra
per barris on fins ara no havia
arribat mai o ho havia fet de manera més tímida ha estat una
oportunitat per a associacions
veïnals i altres entitats d’aquestes zones per implicar-se en un
dels principals esdeveniments
de la ciutat i en alguns casos
plasmar-hi reivindicacions pendents o històriques del barri.
En trobem diversos exemples
clars a la ruta Eixample - Devesa
- Pla de Palau - Montilivi. Així, la
plataforma de veïns Pont Carme
- Montilivi ha creat un Pont virtual sobre el riu Onyar al punt
on el reclamen (el número 54
del carrer del Carme) i l’associació de veïns de l’Eixample –amb
la col·laboració de les escoles
Verd i Masmitjà– ha recreat
l’Hort del convent de les adoratrius a la plaça Miquel Santaló,
amb un recorregut que inclou fotografies històriques. Altres pro-

GIRONA

Guanyem Girona va criticar ahir un cop més el retard en la negociació d’un
pressupost municipal per
al 2021, que es va anunciar al gener i no començarà finalment fins demà, i
va avisar el govern de la
ciutat que no avalarà “un

BBVA i El Celler de Can Roca
busquen els millors ramaders,
agricultors i productors d’aliments en general del país que
tinguin producció sostenible.
El banc, en col·laboració amb
els germans Roca, ha llançat
la segona edició dels Premis
BBVA als Millors Productors
Sostenibles. Aquests guardons s’adrecen a prop de
34.000 productors ecològics
de l’Estat espanyol i pretenen
visibilitzar les iniciatives de
producció sostenible i de proximitat. Els guanyadors formaran part d’una de les receptes que els germans Roca
elaboren mensualment dins
Gastronomia Sostenible i
s’acostaran així els productes
de la terra a les llars. ■ EPA

INFRAESTRUCTURES

L’aeroport rep
648 passatgers a
l’abril

Muntatges a la plaça Assumpció (esquerra), la rambla Xavier Cugat (dalt) i la plaça Miquel Santaló (baix) ■ QUIM PUIG

jectes, només a tall d’exemple,
d’aquesta ruta són Una mirada
artística a la vida al parc del
Migdia i el muntatge de l’AV
Montilivi als jardins de la riera
Gornau amb un missatge clar en
temps de pandèmia: Malgrat
tot, sempre surten les flors.
Un missatge similar és el que
han volgut transmetre amb
Temps d’abraçades el grup Mifas i l’AV Fontajau a la rambla
Xavier Cugat. En la ruta Fontajau - Germans Sàbat - Taialà hi
ha també, per exemple, Persistint a càrrec de la Llar Oxalis a

les Ribes del Ter i El joc de la vida de l’Espai de la Dona del Centre Cívic Ter en aquest equipament.
Un altre barri que s’ha implicat a fons aquest any en Temps
de Flors ha estat Sant Narcís.
Entitats, associacions, comerciants i veïns del barri han participat en el muntatge Menja’t
Sant Narcís, que omple tot el
centre de la plaça Assumpció.
En anys anteriors només hi havia alguna decoració al centre cívic. En canvi, a l’altre barri amb
què comparteix ruta, Santa Eu-

gènia, ja era tradició els últims
anys fer muntatges en espais
com el Pont del Dimoni –aquest
any Menja’t el dimoni, a càrrec
de l’Ajuntament– i Can Ninetes
–on els usuaris de l’Associació
Família i Salut Mental han creat
Tots som genials, un muntatge
contra l’exclusió social–, però
aquest any s’hi han sumat altres
muntatges, com ara la creació
comunitària Diversitat vegetal/
diversitat humana a l’Ateneu
Eugeniec i Un món ple de capacitats de la residència Els Til·lers
a la plaça Santa Eugènia. ■

Guanyem no avalarà uns
comptes de “retallades”
L.A.

Premiaran
productors
ecològics catalans

pressupost de retallades”.
Guanyem –que va ser qui
va pactar amb l’executiu
els comptes del 2020 i
també la part més important del pla d’inversions
d’aquest any, tot i mostrar-se molt crític amb el
compliment d’allò acordat– va deixar clar que
s’asseurà a parlar, però va
posar condicions “de sen-

tit comú”. En primer lloc,
volen que el govern faci pública la proposta, com fa
mesos que reclamen, i, en
segon lloc, exigeixen que
el govern presenti l’estat
d’execució dels comptes
d’enguany. El portaveu de
Guanyem, Lluc Salellas,
va assenyalar que del gener fins ara “el govern ja
ha estat gastant els diners

El portaveu de Guanyem,
Lluc Salellas ■ QUIM PUIG

i comprometent-los sense
haver-ho consultat amb
ningú” i es va mostrar preocupat per la quantitat de
diners que deuen quedar
per fer les polítiques que
ells veuen necessàries.
D’altra banda, Guanyem va qualificar “d’excusa inacceptable” les paraules del govern que atribueixen el retard a una
possible ajuda econòmica
estatal i va reiterar que
considera “irresponsable”
el fet de “començar a negociar els comptes més importants del mandat mig
any més tard del que pertocaria”. ■

L’aeroport de Girona ha rebut
648 passatgers durant el mes
d’abril. És encara una xifra
conseqüència de la pandèmia
i de la supressió de vols comercials, però, tot i això, si es
compara amb l’any passat
–en ple confinament– les dades són més positives. De tota
manera, caldrà esperar que
les companyies aèries principals, com Ryanair i Jet 2, reactivin els vols per començar
a veure un important volum
de passatgers, però això no es
preveu que sigui fins a finals
de juny, tot i que operadors
turístics començaran abans.
Enguany, fins ara, per l’aeroport han passat 2.685 passatgers, quan durant el 2019 en
van ser 287.336. ■ U.C.

LLORET DE MAR

S’entrega un
implicat en un
crim a Lloret
Movsar Magomadov, implicat
en la mort del turista italià
Niccoló Ciatti a la discoteca
St. Trop de Lloret de Mar el 12
d’agost del 2017 es va entregar dimarts al jutjat de Blanes
acompanyat del seu lletrat
Sergio Noguero. Magomadov,
que està acusat per la família
de la víctima i per la Fecasarm
i no pas pel fiscal, va quedar
en llibertat a l’espera del judici. Li demanen 15 anys de presó com a còmplice d’assassinat. El principal acusat, Rassoul Bissaoultanov, l’home
que li va ventar una coça mortal a Ciatti, afronta una petició
de pena de 24 anys de presó
que li demanen la fiscalia i les
acusacions ■ TURA SOLER

