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L’APUNT

Una gran idea, una
realitat palpable
Jordi Grau

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte molt ben pensat que porta al terreny de la realitat aquella idea de fusionar experiència amb joventut
que tant s’explica i tan poc es practica en la realitat.
Amb el patrocini de la Fundació Metalquímia, la SCCC
fusiona tradició i noves tendències, músics joves molt
ben preparats i professors bregats després d’anys de

Les xifres
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2

anys era la durada del
contracte signat amb Setex
Aparki, amb l’opció de dos més
que el consistori no vol aplicar.

23

anys va tenir la concessió el
grup gironí Mifas, especialitzat en el suport a persones
amb discapacitat.

Un ciutadà al
parquímetre que
hi ha prop del
viaducte, a tocar
de la plaça Poeta
Marquina ■ QUIM
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trepitjar escenaris i envelats, gent de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines i La Principal de la Bisbal. Després de sis discos, aquest any presenten un recull de peces emblemàtiques del seu repertori amb la
participació de grans noms: Nina, Beth, Albert Guinovart, Pep Poblet, Cris Juanico i Manu Guix. Avui i demà
a l’Auditori de Girona The Very Best. Felicitats!

El consistori ja té un estudi
en què es valora recuperar
la gestió del servei d’aigua
a L’ha elaborat la Universitat de Girona per encàrrec del govern de la ciutat
a L’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià en té la concessió fins al 2020
J. Nadal
GIRONA

La municipalització del
servei d’aparcament de les
zones blaves i verdes de la
ciutat no és l’únic que preveu el consistori en
aquests moments. Un altre servei en què ja s’ha demanat un estudi sobre els
pros i els contres de la municipalització és el de l’aigua, que ara està en mans
de l’empresa mixta Aigües
de Girona, Salt i Sarrià
(Agissa) i que està participada pels tres consistoris
en un 20%, però que manté un 80% en mans privades. L’estudi l’ha elaborat
la Universitat de Girona.
La
municipalització
d’aquest servei ha estat un
tema candent en la vida
política gironina els últims
anys. El març del 2013, el
ple va aprovar l’allargament de la concessió a
l’empresa mixta durant
vuit anys, fins al 31 de desembre del 2020. La CUP i
ICV van mostrar en aquell

Un dels vehicles de l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià ■ D. VILÀ

moment la seva oposició a
aquesta pròrroga, i van demanar la seva municipalització.
El pas del temps ha posat a poc a poc tothom
d’acord no a municipalitzar, però sí a estudiar de
manera exhaustiva els
avantatges i els inconve-

nients de dur-la a terme, i
en aquesta mateixa línia
s’ha manifestat en alguna
ocasió, també en seu plenària, el mateix alcalde,
Carles Puigdemont.
L’octubre del 2014, una
auditoria va alertar de la
falta de solvència d’Agissa,
que pot generar greus ten-

sions de tresoreria. Es va
crear una comissió d’investigació per aclarir les
presumptes
irregularitats, però es va tancar, segons alguns grups, com
ara el PSC o la CUP, “en
fals” i sense resoldre els
dubtes que havia generat
la gestió realitzada. ■

