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Professionals afectats per
Endesa creen una comissió

L’ATA reclama
un registre de
gestors per als
apartaments

a Agrupa 2.000 enginyers, 800 arquitectes, 900 aparelladors, juntament amb les principals
associacions empresarials de les comarques gironines a Reclamen solucions i millores en el servei
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Professionals vinculats al
sector de la construcció
s’han unit i han creat una
comissió d’afectats per
Endesa, que té com a objectiu solucionar problemes i millorar el servei que
la companyia ofereix a les
comarques
gironines.
L’entitat representa més
de 2.000 enginyers, 800
arquitectes i 900 aparelladors, agrupats a través de
la Taula d’Enginyeria de
Girona (TEG), juntament
amb el gremi d’instal·ladors de Girona, la Unió
d’Empresaris de la Construcció de Girona, la Cambra de Girona, la Pimec, la
FOEG, el Col·legi d’Arquitectes, el d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics i el
Gremi de Promotors i
Constructors de Girona.
Aquests professionals
consideren que gran part
de les incidències que es
registren es podrien resoldre si la companyia elèctrica destinés més recursos
humans i tecnològics i asseguren que els problemes
amb què es troben els fan

Els professionals gironins exigeixen un millor servei a la companyia elèctrica ■ AGÈNCIES
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16.700

empreses i autònoms formen part de la comissió
d’afectats per Endesa, que vol
reclamar millores en el servei.

perdre competitivitat i els
suposen costos importants.
Llista de greuges
Canals de comunicació
poc eficients, falta d’atenció personalitzada i manca de coordinació. Aquests
són alguns del problemes
habituals amb els quals es

troben empreses i professionals del sector de la
construcció. Per unir esforços i resoldre’ls han decidit unir-se a través d’una
comissió d’afectats per
Endesa a través de la qual
volen vehicular-se amb
una única veu que els permeti resoldre de manera
ràpida les incidències.

I.B.

“Volem fer d’altaveu de
la pèrdua de competitivitat i dels costos que representen per a la societat en
general i, particularment,
a empreses, autònoms i
professionals”, insisteixen. També denuncien
que hi ha “poca professionalitat” i que, en moltes
ocasions, detecten problemes per donar serveis en
zones ja urbanitzades o a
l’hora de fer un polígon industrial on se superen els
10.000 kW. “La distribuïdora fa canviar tots els
seccionadors de la línia de
mitjana tensió de manuals
automàtics. Els polígons
tenen talls o interrupcions
de subministrament elèctric”, remarquen a través
d’un comunicat.
Amb tot, reclamen interlocutors àgils que permetin donar resposta als
problemes en un màxim
de 48 hores. “Creiem que
gran part d’aquestes incidències es podrien resoldre si Endesa destinés
més recursos humans i
tecnològics, que ajudarien
a millorar la comunicació i
la tramitació”, insisteixen. ■

La junta de l’Associació
Turística d’Apartaments
Costa Brava- Pirineu de
Girona (ATA) ha acordat
reclamar a la Generalitat
de Catalunya la creació
d’un registre d’empreses
gestores d’apartaments
turístics. Consideren que
això els ajudaria a combatre l’intrusisme en el sector, donat que actualment
qualsevol persona es pot
dedicar al lloguer turístic.
Això fa, al seu entendre,
que sigui difícil de controlar la “professionalitat” del
servei i del producte que
s’ofereix al client. A més a
més, recorden que la distinció de professionalitat
de les empreses gestores
d’apartaments turístics o
habitatges d’ús turístic
únicament la poden rebre
si formen part d’una associació que les representi.
Ara bé, la no obligatorietat
de formar part d’una associació i la de no estar registrat, “deixa les portes
obertes a la competència
deslleial i a la manca de garantia de serveis oferts als
clients”, segons ATA. Del
total d’associats que aplega l’ATA, el 61% són agències intermediàries que
gestionen el 76% dels habitatges. ■

Tradicions Rebuda de la Flama del Canigó a Girona
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La consciència de no ser res, si no s’és poble

CERCAVILA · Diverses entitats van recórrer la ciutat acompanyant la flama MANIFEST · L’actor Pep Cruz va llegir l’escrit
de l’activista Toni Ayala en el qual es posava èmfasi en la necessitat de la unitat i l’esforç per assolir els objectius com a país
Jordi Nadal
GIRONA
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a ciutat de Girona va acollir ahir un dels actes més
tradicionals, simbòlics i
reivindicatius del país:
l’arribada de la Flama del Canigó. A Girona, la flama, que també arriba a desenes d’altres pobles i ciutats de Catalunya per
encendre les fogueres de Sant
Joan, va ser rebuda a la plaça de
Sant Pere a les sis de la tarda.
Seguidament es va fer una cercavila per la ciutat. Sortint des
de la plaça es va anar cap al carrer de la Barca, es va travessar
l’Onyar pel pont de Sant Feliu, i

recorrent el passeig Canalejas
es va arribar fins a la plaça Independència. Des d’aquest punt es
va anar cap al carrer Santa Clara, per travessar el pont de Pedra i acabar a la plaça del Vi. En
la cercavila van participar-hi diverses entitats (Fal·lera Gironina, els Gegants de Santa Eugènia, els Marrecs de Salt, els Diables de l’Onyar i el GEiEG).
La plaça es va omplir per rebre la flama, veure ballar l’àliga,
i per gaudir de les exhibicions
que van fer les entitats. L’actor
i director de teatre Pep Cruz va
llegir el manifest, escrit per l’activista cultural i històric defensor de la flama Toni Ayala. En

La festa de rebuda de la Flama del Canigó a Girona, que va començar a la
plaça de Sant Pere i va acabar a la del Vi ■ J. NADAL

el manifest es feia una crida a
l’agermanament dels Països
Catalans: “Incorporem a l’imaginari col·lectiu els límits territorials dels nostres parlars catalans”, i s’hi va reclamar que
es tingui ben present l’esperit
de comunitat cultural i històrica, parafrasejant els versos de
l’escriptor valencià Vicent Andrés Estellés: “Allò que val és la
consciència de no ser res, si no
s’és poble.” També va haver-hi
un record per una de les sentències més poètiques i evocadores
de Muriel Casals: “Nosaltres
som el somni.” I l’aspiració de,
amb coratge, convertir-lo en
realitat. ■

