
El formigó armat amb po-
límers reforçats amb fi-
bres és una alternativa và-
lida i efectiva a l’acer, que
pateix corrosió en condi-
cions molt agressives. Ai-
xò és el que ha demostrat
en la seva tesi la investiga-
dora Marta Baena, del
grup de recerca AMADE
(Anàlisi i Materials Avan-
çats per al Disseny Estruc-
tural) de la UdG. En algu-
nes construccions, com
ara els dics dels ports i els
tancs en plantes de reci-
clatge d’aigua, el temps és
un gran enemic, ja que
l’acer s’acaba degradant i
té una oxidació que mal-
met l’obra. Perquè això no
passi, l’ús de barres de ma-
terials compostos es pre-
senta com una alternativa

efectiva. Baena ha estu-
diat el comportament es-
tructural del material em-
prat en la construcció.

Baena complementa la
seva activitat investigado-
ra amb la docent dins del
departament d’enginyeria
mecànica i de la construc-
ció industrial de l’Escola
Politècnica Superior. ■

a Una tesi de la UdG demostra que materials emprats en
aeronàutica poden evitar problemes en estructures

Mònica Cabruja
GIRONA

LA RECERCA A LA UDG

Evitar patologies
en construccions

Una inauguració de curs a l’Escola Politècnica Superior de la
UdG, en una imatge d’arxiu ■ LLUÍS SERRAT
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L’Armentera inaugura la llar d’infants

La nova l lar d’ infants de l ’Armentera, que
s’anomena Passet a Passet, es va inaugurar
aquest diumenge en un acte al qual van assistir el
director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a
Girona, Albert Bayot, la directora dels Serveis
Territorials de Governació a Girona, Núria Gómez
Morell, la directora general d’Educació Infantil i
Primària, Alba Espot Faixa, així com el conseller
comarcal Joan Bardera i diversos alcaldes de
municipis veïns: Jaume Arnall, del Far d’Empordà,
Pere Moradell, de Torroella de Fluvià, Àngel
Posas, de Sant Miquel de Fluvià, i Jordi Martí, de
Sant Pere Pescador.

L’equipament municipal ocupa un espai de més
de 800 metres quadrats (310 m2 construïts i 491
m2 de pati), està format per tres aules (una per a
nadons, una per a edats d’1 a 2 anys i una altra
de 2 a 3 anys), una sala polivalent i un pati.
Disposa també d’altres espais com ara la cuina,

el despatx de professors i professores i el
magatzem. La seva capacitat és de 41 alumnes.
L’obra ha tingut un cost de 586.092 euros, dels
quals 474.976 els aporta la Generalitat a través
del Departament de Governació i Administracions
Públiques (269.976 euros) i Ensenyament
(205.000 euros). La resta de finançament ha estat
de la Diputació de Girona (81.811 euros) i
l’Ajuntament de l’Armentera (29.304 euros).

L’alcalde de la població, Josep Oliveras, ha
qualificat la nova llar d’infants com l’obra més
important de la legislatura. “Ha costat molt, però
s’ha portat a terme i serà molt important per a la
població, i també donarà servei als pobles veïns”,
ha dit Oliveras. L’ obertura de l’equipament serà el
4 d’abril vinent i de moment ja s’ha obert el
període de preinscripció per al curs 2011-2012 i
s’ha de fer a l’Ajuntament, al telèfon 972 520 121.

TERRASSA PER A
FUMADORS COBERTA

AL RESTAURANT 

(AEROPORT)

OBERT TOTS ELS DIES DE L’ANY

TRUQUEU: 972 47 34 08
www.miradoraeroport.com
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L’Ajuntament de Girona
instal·larà a diferents
punts de la ciutat trenta-
dos desfibril·ladors, uns
aparells que tenen com a
objectiu poder atendre
una persona en cas que
tingui una aturada cardía-
ca i ajudar a salvar vides.
Qualsevol persona els pot
utilitzar ja que seran auto-
màtics i portaran instruc-
cions incorporades per tal
que no sigui complicat el
seu ús, segons va informar
ahir el president de Dipsa-
lut, Josep Marigó. Aquest
aparell entra en funciona-
ment en detectar que la
persona ho necessita.

El degà de la Facultat de

Medicina de la UdG, Ra-
mon Brugada, va informar
que s’està fent una investi-
gació per saber amb més
exactitud els beneficis que
comporta l’ús del desfi-

bril·lador. L’alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, va
explicar que els aparells
s’aniran instal·lant durant
aquest any, en dates enca-
ra per concretar. També

n’hi haurà deu de mòbils,
als cotxes de la Policia Mu-
nicipal i Protecció Civil.

La ciutat de Girona se
suma d’aquesta manera al
programa Territori Car-

dioprotegit, que té com a
objectiu implantar una
xarxa de fins a 650 desfi-
bril·ladors d’ús públic a la
demarcació. Marigó va in-
formar que 206 municipis
ja ho han demanat i que el
termini per poder presen-
tar els tràmits s’ha am-
pliat fins al 31 de març.

Cada any perden la vida
més de 3.000 persones a
Catalunya per mort sobta-
da. Això es produeix per-
què el cor per un proble-
ma elèctric deixa de
bombar sang. Segons
destaquen els responsa-
bles de la iniciativa, la
manera efectiva d’inten-
tar evitar aquesta mort
és l’ús d’un desfibril·la-
dor abans que hagin pas-
sat deu minuts. ■

a L’Ajuntament se suma al projecte de Dipsalut per convertir les comarques gironines en un
territori “cardioprotegit” a Els instal·larà aquest any i també n’hi haurà deu de mòbils

Mònica Cabruja
GIRONA

SALUT

Girona tindrà trenta-dos
desfibril·ladors als carrers

Un aparell de mostra ubicat ahir al costat de l’entrada de l’ajuntament ■ M.C.

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, impulsa una
altra edició del programa
Voluntariat per la Llen-
gua. S’han format tretze
parelles i un trio lingüístic,
que durant una hora set-
manal i durant dos mesos i
mig es trobaran per con-
versar i fer activitats, amb
l’objectiu d’animar els
aprenents a fer ús del cata-
là. El programa s’adreça a
majors d’edat que parlen
mínimament en català i
que vulguin guanyar fluï-
desa en l’ús d’aquesta llen-
gua en les seves activitats
quotidianes, laborals o de
relació social. Arreu de Ca-
talunya, per a aquesta edi-
ció de la campanya s’han
format 10.555 parelles o
trios lingüístics. ■

Mònica Cabruja
CASTELL-PLATJA D’ARO

Una altra edició
del programa
Voluntariat per
la Llengua

PLATJA D’ARO
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La diputada socialista i ex-
consellera de Salut de la
Generalitat, Marina Geli,
reclama a l’exalcalde i no-
vament candidat de CiU a
Sant Feliu de Guíxols,
Joan Alfons Albó, que acla-
reixi per què va renunciar
el 2004 a l’alcaldia. Aques-
ta petició, que també re-
clama a la formació políti-
ca de CiU, la va fer ahir
després de les manifesta-
cions d’Albó de divendres
a la nit, durant la seva pre-
sentació oficial, “en les
quals intuïa dubtes sobre
les causes que li van fer
deixar l’alcaldia”.

Albó, en intentar justifi-
car en l’acte polític la seva
dimissió de fa 7 anys, va
recordar que el 1999 era el
cap dels veterinaris de Gi-
rona i que el 2003, la con-
sellera de Salut va ser Ma-
rina Geli, filla d’un dels
inspectors que ell va des-
plaçar.

Geli va negar rotunda-
ment que ella es “vengés” o
“pressionés política-
ment”. L’exconsellera va
recordar que el seu pare,
que l’any 1999 ja era gran i
tenia una malaltia, va op-
tar, davant el canvi de des-
tí, jubilar-se. Va morir a
principi de l’any 2000. Per

això, Geli no arriba a en-
tendre com Albó ara ha in-
tentat relacionar el seu
nom i el del seu pare amb
la dimissió. “És totalment
mentida. No té res a veure
la seva renúncia amb la

meva gestió al capdavant
de Salut”, va dir la diputa-
da, que va voler deixar clar
que no li ha agradat gens
que Albó hagi generat dub-
tes de la seva honorabili-
tat. ■

Geli demana explicacions
a l’exalcalde de Sant Feliu
sobre la renúncia del 2004
a L’exconsellera nega que hagués pressionat perquè Joan Alfons Albó
plegués, com ell va afirmar durant la seva presentació com a alcaldable de CiU

Albert Vilar
SANT FELIU DE GUÍXOLS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

La presentació del candidat Albó, a l’esquerra, va anar a càrrec de Jordi Pujol ■ A.V.

“Dir que em vaig
venjar d’ell pel meu
pare és
ciència-ficció”
Marina Geli
DIPUTADA I EXCONSELLERA DE SALUT

8.3.2004
Dia de la dimissió per una
denúncia per un suposat cas
d’absentisme en la tasca de la
Generalitat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Geli va recordar que va ser
CCOO qui va denunciar que
Albó no treballava a la conse-
lleria, però cobrava. Se li va
obrir un expedient i es va arri-
bar a la conclusió que no hi
havia cap disfunció en la seva
tasca professional. En una re-
unió amb Albó, Geli va dema-
nar-li que aclarís la seva dedi-
cació horària. Però ell va op-
tar per dimitir d’alcalde.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Salut no va
detectar cap
disfunció d’Albó

22-M ELECCIONS MUNICIPALS 2011

MAÇANET DE LA SELVA

El conseller d’Agricultura, Jo-
sep Maria Pelegrí, va presen-
tar ahir Antoni Guinó com a
alcaldable de CiU a les pròxi-
mes eleccions de Maçanet de
la Selva. Guinó, de fet, ho in-
tentarà per tercera vegada,
després que a les eleccions
del 2003 només pogués ac-
cedir al govern en la segona
part del mandat. L’any 2007
va ser la força més votada,
però els pactes no el van dei-
xar governar. ■ J.M.S.

“Junts per Olot”
és el lema de
campanya d’ERC
“Junts per Olot” és el lema
que ERC ha escollit per a la
seva campanya. El cap de llis-
ta, Pere Gómez, ha explicat
que defineix bé la candidatura
perquè ERC aposta per supe-
rar la dicotomia ciutadà-polí-
tic i perquè han volgut inte-
grar persones i partits que
volguessin sumar. A més, re-
corda que si tots els repre-
sentants de l’Ajuntament van
junts no hi haurà majories
absolutes. ■ J.C

MAÇANET DE LA SELVA

Antoni Guinó es
torna a presentar
al davant de CiU

La llista d’Acord per Maçanet,
avalada per ERC, actualment
amb quatre regidors, ha optat
per repetir candidat i Antoni
Trincheria intentarà escurçar
distàncies per governar. De
fet, AM va ser al govern en
aquest mandat i, fins i tot, li
hauria tocat ser alcalde en la
segona meitat si no s’hagués
trencat el pacte que van fer
amb el PSC. AM és la segona
llista més votada amb quatre
regidors. ■ J.M.S.

Trincheria torna a
encapçalar Acord
per Maçanet

OLOT

El PP torna a fer llista a Begur.
Però si fa quatre anys ho va
fer amb una candidatura
desconeguda pels begurencs,
ara, almenys, el candidat és
conegut, ja que, tot i ser de
Palafrugell, té una relació de
fa temps amb Begur. Es trac-
te de Marc Contreras Lunati,
que té com a objectiu incenti-
var l’economia, en especial la
turística. Tot i això, Contreras
és conscient que no serà fàcil
entrar a l’Ajuntament. ■ A.V.

El PP torna, però
ara amb un veí
de Palafrugell

BEGUR

L’assemblea d’Alternativa per
la Garrotxa (ApG) ha escollit
Raül Massanella com el seu
cap de llista per a les pròxi-
mes eleccions municipals a
Olot. Massanella és professor
de secundària i membre d’Es-
telada 2014. L’assemblea va
ser l’acte que ha servit per in-
augurar el nou local del partit
assembleari, al carrer Bonai-
re, número 8. A part, hi ha ha-
gut un petit acte protocol·lari i
festiu. ■ J.C.

ApG escull
candidat i estrena
local

OLOT

Antoni Guinó es torna a
presentar per CiU ■ EL PUNT

Antoni Cano no encapçala-
rà la candidatura del PP a
Castell-Platja d’Aro i s’Aga-
ró en els comicis del 22 de
maig del 2011, després de
fer-ho en les eleccions del
2003 i el 2007, en què va
aconseguir ser regidor i
membre de l’equip de go-
vern. “He complert vuit
anys i crec que ja està bé”,
va dir ahir a aquest diari
Cano. En aquest temps de
regidor, Cano sempre ha
tingut la delegació d’Urba-
nisme, a través de la qual
ara ha tirat endavant la re-
visió del pla general.

El regidor popular va re-
cordar que ja fa un any que
va comunicar al partit a
Girona que no tornaria a
presentar-s’hi. Una decisió
que lligava amb “el poc su-
port” que havia trobat en la
direcció quan havia decidit
deixar el govern de CiU i
apostar per la moció de
censura del PSC-ICV per
fer un canvi al municipi,
ara fa més d’un any i mig.

“Reconec que el partit
tampoc hi tenia gaire in-
terès”, va afirmar Cano en
referència al fet de repetir
com a alcaldable de Cas-
tell-Platja d’Aro en els prò-
xims comicis. En aquesta
línia, el regidor del PP va
dir que pensa acabar el
mandat i dedicar-se plena-

ment als seus negocis del
sector de la restauració,
ara que n’acaba d’obrir un
tercer. “Tinc ganes de fer
un canvi. L’Ajuntament
em costa diners”, va recor-
dar Cano.

Peter Kosidlo?
Sobre el possible nou can-
didat popular al municipi,
Cano va assegurar que no
sap qui serà. Tot i això,
fonts del partit van adme-
tre que han ofert la possi-
bilitat d’encapçalar la can-
didatura a Peter Kosidlo,
que té un negoci de lloguer
d’apartaments. Kosidlo va
dir que no pot afirmar ni
negar que sigui l’alcalda-
ble del PP de Castell-Platja
d’Aro. “No hi ha res confir-
mat”, va sentenciar. La
presidenta del PP al Baix
Empordà, María Ángeles
Sánchez, va manifestar a
aquest diari que encara no
hi ha candidat, i no va vo-
ler entrar en possibles va-
loracions ni candidats. ■

a Reconeix que es vol
dedicar als seus
negocis, però que al
partit ja li ha anat bé

Antoni Cano no torna
a ser l’alcaldable del
PP a Platja d’Aro

Albert Vilar
CASTELL-PLATJA D’ARO

Antoni Cano és regidor des
de l’any 2003 ■ A.V.



Mercats
� Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d’Empú-
ries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

Balls
LLAGOSTERA
� 18.00. Casino. Balls de saló
amb l’actuació de Leo i Rosa-
mari.
PALAFRUGELL
� 21.00. Els Ametllers. Classe
de country i, tot seguit, ball so-
cial.

Concerts
FIGUERES
� 18.00. Sala Abdó Terrades.
Audicions dels alumnes de l’es-
cola de música.
GIRONA
� 20.30. Auditori Josep Viader
de la Casa de Cultura. Concert
del grup +K clàssics, format per
Lali Solà, piano; Sebastià Bel,
percussió; Stanislava Ivanova,
contrabaix, i Maria Figa, piano.
En commemoració del Dia Mun-
dial de la Síndrome de Down.
� 23.00. Cafè El Cercle. Actua-
ció de Rum Tum Tiddles.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 19.30. Cine Petit. Concert
amb l’actuació de Quintet Fron-
tela, format per Pere Sansó,
flauta; Vicent Salvador, oboè;
Josep Casadellà, fagot; Marc
Moragues, trompa, i Alejandro
Villanueva, clarinet.

Infantils
GIRONA
� 10.00 i 11.00. Biblioteca Er-
nest Lluch. Llit llitet... que tens
un conte amagadet?, a càrrec
de Bel Contes.
SANT HILARI SACALM
� 18.15. Biblioteca. L’hora del
conte, amb Contes a flor de
pell.

Poesia
GIRONA
� 17.30. Biblioteca Antònia
Adroher. Recital de poesia, ho-
menatge a Joana Raspall, a càr-
rec de Pepa Contes.

Conferències
BLANES
� 20.00. Biblioteca comarcal.
Ciència 2.01.1: del web 2.0 a la
realitat augmentada, passant
per la ciència ciutadana, a càr-
rec de Miquel Duran, doctor en
ciències químiques i catedràtic
de la Universitat de Girona.
FIGUERES
� 20.15. Biblioteca Fages de Cli-
ment. Sessió del VIII Curs de li-
teratura catalana d’Òmnium
Cultural sobre Escriptores cata-
lanes. Avui, Maria Aurèlia Cap-
many: escriptora i lluitadora, a
càrrec de Lourdes Torner, pro-
fessora de Literatura Catalana
de l’IES R. Muntaner.
GIRONA
� 17.30. Casa de Cultura, aula
Magna. Conferència Enfront de
l’envelliment, entrenament cog-
nitiu, a càrrec de Manuela Loza-
no, neuropsicòloga. Dins les Au-
les d’Extensió Universitària per
la Gent Gran.
� 19.30. Centre Cultural La Mer-
cè. Una veu encara viva, Joan
Maragall i la poesia popular,
conferència a càrrec de Tònia
Passola. Dins el cicle Llegir Ma-
ragall.

Gastronomia
CALONGE-SANT
ANTONI-PALAMÓS
� Campanya gastronòmica De
l’olla de peix. Restaurants: a Ca-
longe-Sant Antoni, Costa Brava,
Guillermo, L’Empordà-Can Ra-
mon, Refugi de Pescadors i Si-
mon, i a Palamós, Bell Port, Ca
l’Amadeu, Hotel Àncora, Hotel
Trias, Maria de Cadaqués i Mas
dels Arcs. Fins al 17 d’abril.
CASSÀ DE LA SELVA
� Jornades gastronòmiques de
la caça i la pesca. Restaurants:
L’Alzina de l’hotel Mas Ros,
Centre Recreatiu, Bon Acull,
Can Bargalló, Bar Neda, Cal Su-
rer, El Remei i La Brasa Grilla-
da. A més, postres de les pas-
tisseries Selvana, Nèctar i Sant
Antoni. Fins al 10 d’abril.

Taules rodones
GIRONA
� 20.00. Casa de Cultura, Aula
B. La demanda contra la sen-
tència del TC sobre l’Estatut
presentada a Estrasburg, pre-
sentat per Assumpció Cantalo-
zella, escriptora. Amb Quim
Torra Pla, editor; Jordi Cortada,
advocat, i Elisenda Romeu, se-
cretària de la PDD.

Presentacions
FIGUERES
� 20.15. Auditori Narcís Montu-
riol del Cercle Sport Figuerenc.
Presentació de Sense límits. O
de com a la ciutat tots els som-
nis han de ser possibles, de
Santi Vila i Vicente, a càrrec de
Francesc Homs Molist, secretari
general de la Presidència del
Govern de la Generalitat.
GIRONA
� 20.00. Llibreria 22. Presenta-
ció del llibre El cau del conill,
Premi Josep Pla 2011, de Cris-
tian Segura. Intervindran Narcís
Comadira i l’autor.

Donació de sang
SANT GREGORI
� 18.00 a 21.00. Centre cívic.

Diversos
BLANES
� Portes obertes a l’Associació
naturista Portal de Salut, al c.
Alberes, 49. 10.00. Xerrada-con-
sulta Flors de Bach.
� 16.00. Vídeo-xerrada amb el

títol Los mensajes del agua.
� 19.00. Programa-tractament
Coaching per aprimar.
� 21.00. Classe de dansa del
ventre.

CASTELL D'ARO
� 11.30. Parc Pau Casals - Can

Nitus. Sessió de dinamització
dels itineraris saludables.
GIRONA
� 20.30. Cinema Truffaut. Pro-
jecció de la pel·lícula China
blue, de Micha X. Peled. Dins el
cicle Cinema i Solidaritat.
PALAFRUGELL
� 16.00. Biblioteca pública. Ta-
ller Fora llàgrimes. Dins el pro-
grama Nascuts per llegir.
� 18.00. Biblioteca pública. Ta-
ller Del mar a la biblio, a càrrec
del Museu de la Tècnica de
l’Empordà.
PALS
� II Concurs d’arrossos pel dia 2
d’abril, a les 9.00, al pati de Ca
la Pruna. Inscripcions, fins al 25
de març, a l’Oficina de Turisme,
telèfon 972 63 73 80.
PLATJA D'ARO
� 15.30. Biblioteca Mercè Rodo-
reda. Conversa en francès.
SILS
� Jornada del Dia Mundial de
l’Aigua. 9.30 a 11.30. Sortida
guiada pels estanys de Sils.
Punt de sortida: Centre d’Infor-
mació, a l’estació de Renfe.
� 12.00 a 13.30. Plantada popu-
lar d’arbres.
� 16.00 a 17.00. Inici de l’acte
del Dia Mundial de l’Aigua. Lliu-
rament de diplomes a les enti-
tats de custòdia del territori en
l’entorn fluvial. Plantada simbò-
lica d’arbres.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 20.00. Biblioteca municipal
Pere Blasi. Club de lectura Lle-
gim?, amb el llibre La travessia,
conduït per l’escriptora Núria
Esponellà.

Talls de llum
PORQUERES
� Data de descàrrec: 24 de
març. Horari: de 9.00 a 11.00.
Sectors: carrers Escoles de Mià-
negues, Formentera, Menorca,
Sant Galderic, Sardana, camí de
Mianegues, Clot del Llop, Mas
Arbat, Miànegues, passeig de la
Mediterrània, rambla Xavier Cu-
gat, zona esportiva i rodalies.

Visites guiades
GIRONA
� 12.30. Banys Àrabs. Conèixer
la història dels Banys Àrabs.
Del 8 de gener fins al 18 de juny
(excepte els dies 1, 8, 15 de
maig).

Cap de setmana
CORNELLÀ DEL TERRI
� I Obert de Tennis Taula Vall
del Terri, per diumenge, a partir
de les 9.30, al local social Can
Font de Borgonyà. Més informa-
ció i inscripcions, al telèfon 619
70 61 30 o a esports@cornellà-
delterri.cat.
FIGUERES
� Sortida guiada La duna i els
secrets de Santa Margarida, per
diumenge. Més informació, a
Forest públiques de l’Alt Empor-
dà, al telèfon 972 51 03 47.
� 2a Cursa urbana de Sant Jo-
sep, per diumenge. Se sortirà a
les 10.00, de la Rambla. Més in-
formació i inscripcions, a
www.amicsdesantjosep.cat o al
telèfon 649 176 678.
GIRONA
� 1a Trobada d’Aurores, pel dis-
sabte, a les 14.00, al bar restau-
rant Aurora, al Pont Major. Ins-
cripcions, al telèfon 972 22 69
62.
� 3a Passejada literària del Dia
Mundial de la Poesia, per di-
umenge, a les 10.30, a la vall de
Sant Daniel. Més informació, als
Amics de la Unesco, a l’Hotel
d’Entitats del c. de la Rutlla.
� Cursa Bombers Parc. Diumen-
ge, 27 de març, a les 09.30, al
parc de bombers de Girona.
GOMBRÈN
� 11.00 a 13.30. Museu del
Comte Arnau. Visita guiada al
museu i al Castell de Matapla-
na, diumenge 27 de març. Més
informació al telèfon 972 72 13
17 o a www.alt-ter.org.
LLANÇÀ
� Sortida amb raquetes al Piri-
neu, Puig de Costabona o Basti-
ments, per diumenge. Se sortirà
a les 6.30, de l’Oficina de Turis-
me. Per a més informació i ins-
cripcions, a l’Oficina de Turis-
me, o bé podeu trucar al telèfon
972 38 08 55.
LLORET DE MAR
� XXXII Marxa popular a les er-
mites de Lloret 18 km. Diumen-
ge 27 de març. Sortida i arriba-
da a la plaça de la vila, a les
8.00.
PORQUERES
� 2a Cursa social RC Porqueres,
per diumenge, a les 9.30. Cursa
de cotxes dirigits per Ràdio
Control de caràcter social. Més
informació, a www.rcporque-
res.com.
ROSES
� Per conèixer l’Albera. Excursió
a La vall- Roc de Santa Eulàlia.
Sortida diumenge 17 d’abril, a
les 9 del matí, des de l’aparca-
ment de la vall. Més informació
i inscripcions al telèfon 972 50
50 98

Exposicions
AMER
� Museu Etnològic. Resseguint
el traç, de Lluís Bosch i Plana.
Fins al 10 d’abril.
BANYOLES
� Biblioteca. El mal caçador, ex-
posició de les il·lustracions ori-
ginals de Marc Vicens , del cin-
què volum de la col·lecció Con-
tes de llegenda. Fins al 21
d’abril.

El cicle cinematogràfic del Black Music Festival
continua avui al cinema Truffaut de Girona amb la
projecció de la pel·lícula Entre lo sagrado y lo profa-
no (22.30h) dirigida per Charles Burnett i produïda
per Martin Scorsese dins la seva gran sèrie dedica-
da a la història del blues. El film mostra l’aparent
antítesi entre el gospel celestial i el diabòlic blues.

La dualitat gospel /
blues, avui al Black
Music & Films

La caràtula de la pel·lícula.
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Agullana: Pinadell Giralt (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà, localitzables): 972 535 237. Plaça Josep Serra, 1.
Amer: Bassó Alcalde (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de
10 del matí de demà, localitzables): 972 430 316. Av. de Gi-
rona a Olot. Arbúcies: Navarro Maldonado (de 9 del matí
d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 860 906.
Camprodon, 22. L'Armentera: Falguera Sacrest (de 9 del
matí a 10 del vespre, localitzables): 629 632 206. Plaça Ca-
talunya, 11. Banyoles: Núria Balló (de 9 del matí d'avui a 9
del matí de demà): 972 576 308. De la Llibertat, 70-74.
Bellver de Cerdanya: Betriu (de 9 del matí d'avui a 9 del
matí de demà, localitzables): 973 510 079. Av. Pere Sicart,
12. Besalú: Gratacós (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de
10 del matí de demà, localitzables): 972 591 273. Ganganell,
44. La Bisbal d'Empordà: Isabel Cortés (de 9 del matí d'a-
vui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 643 677. Jau-
me II, 14. Blanes: Grima Aulet (de 9 del matí d'avui a 9 del
matí de demà): 972 337 010. Giralda, 3. Bordils: De Puig (de
8 del matí a 2/4 de 10 de la nit, localitzables): 972 490 012.
Ctra. Palamós, 90. Cadaqués: Moradell (de 9 del matí d'a-
vui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 258 751. Frede-
ric Rahola, 19. Caldes de Malavella: Casanovas (de 2/4 de
10 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972
470 096. Vall-llobera, 17. Camallera: Tarradas Manté (de 9
del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972
794 010. Lluís Fàbrega, 4. Campdevànol: Puig (de 2/4 de
10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitza-
bles): 972 730 029. Major, 12. Puig (24 h): 972 730 029. Ma-
jor, 12. La Canya: Abel (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 646 408 364. Carretera d'Olot, 21.
Cassà de la Selva: Baleri (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà, localitzables): 972 461 159. Marina, 113. Castelló
d'Empúries: Menéndez (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà, localitzables): 972 452 095. Port Banyuls, 1. Cas-
tell-Platja d'Aro: Montserrat Sala (de 9 del matí d'avui a 9
del matí de demà): 972 817 564. Av. Costa Brava, 2. Celrà:
Dellonder (de 8 del matí a 2/4 de 10 de la nit, localitzables):

667 558 161. Aumet, 48. Colera: Revilla (de 9 del matí d'a-
vui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 389 212. Mar,
78. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní: Gonzàlez (de 9 del
matí a 10 del vespre, localitzables): 652 321 953. Plaça de la
Creu, 5. L'Escala: Colomer (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà, localitzables): 620 553 580. Av. Ave Maria, 3. L'Es-
tartit: Alaball (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del
matí de demà, localitzables): 972 750 524. Av. Grècia, 14.
Figueres: Torrent Ferran (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà): 972 502 115. Pl. Castell, 6. Flaçà: Pagès (de 8 del
matí a 2/4 de 10 de la nit, localitzables): 972 488 108. Plaça
Estació, 2. Fontcoberta: N. Ruhí Brunsó (de 9 del matí a 10
del vespre, localitzables): 638 061 839. Ctra. Banyoles, 14.
Girona: Canal Bellvehi (d'1/4 de 10 del matí a les 10 del
vespre): 972 212 139. M. Caldes de Montbui, 53 (Palau). Gar-
riga (d'1/4 de 10 del matí d'avui a 1/4 de 10 del matí de de-
mà): 972 207 154. Caterina Albert, 5. La Jonquera: Escutia
(de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables):
972 554 014. Major, 87. Llagostera: Simon Bosch (de 9 del
matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 671 064
818. Avinguda del Gironés, 8. Llançà: Hortalà (de 9 del matí
d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 381 496.
Castellar, 8. Lloret de Mar: A. Martínez (de 2/4 de 10 del
matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà): 972 364 379. St.
Pere, 6. Medinyà: Aragay (de 9 del matí a 9 del vespre, lo-
calitzables): 617 599 918. Dr. Fleming, 3. Olot: Puigvert (de
9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 260 283. Plaça
Major, 1. Palafrugell: Marine (de 9 del matí d'avui a 9 del
matí de demà): 972 303 488. Ample, 55. Palamós: Baviera
(de 9 del matí a 10 del vespre): 972 314 170. Major, 1. Mas-
saneda (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 314
587. Av. Llibertat, 99. Peralada: Llanta (De 2/4 d'11 del matí
d'avui a 2/4 d'11 del matí de demà localitzables): 616 176
930. Dr. Clos, 3. El Port de la Selva: Sala (de 2/4 de 10 del
matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables):
686 515 094. Mar, 8. Portbou: Llanta (de 9 del matí d'avui
a 9 del matí de demà, localitzables): 972 390 145. Mar, 8.

Puigcerdà: Muntané (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 972 880 163. Escoles Pies, 8. Riells i
Viabrea: D'Ocón-Gil (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 938 472 294. Santa Fe, 5. Ripoll: Ca-
balleria (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localit-
zables): 972 700 141. Pl. St. Eudald, 4. Roses: González (de
9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 152 539. Gran
Via Pau Casals, 206. Salt: Muñoz (de 2/4 de 10 del matí d'a-
vui a 2/4 de 10 del matí de demà): 972 243 412. Països Cata-
lans,145. Sant Antoni de Calonge: Urquizu (de 9 del matí
d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 661 693.
Avda. Catalunya (Sant Antoni). Sant Feliu de Guíxols: Si-
mon (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 322
960. València, 37. Sant Feliu de Pallerols: Gratacós Pagès
(de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables):
972 444 132. De l'Horta, 5. Sant Hilari Sacalm: Muntal Bru-
gués (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitza-
bles): 972 869 049. Busquets i Punset, 13. Sant Joan de les
Abadesses: Camprubí (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 972 722 226. Ramon d'Urg, 56. Sant
Pau de Segúries: Traveria Padrós (de 2/4 de 10 del matí
d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 747
119. Guàrdia, 4. Santa Coloma de Farners: Joanmiquel -
Solà CB (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí
de demà, localitzables): 972 843 458. Francesc Moragas,
84. Paulí (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí
de demà, localitzables): 676 833 550. Hospital, 4. Santa
Cristina d'Aro: Fuentes (de 9 del matí a 10 del vespre, loca-
litzables): 972 837 214. La Teulera, 29-31. Sarrià de Ter: Es-
tudis (de 8 del matí a 9 del vespre): 696 812 286. Major, 56.
Tossa de Mar: Castelló Cugat (de 2/4 de 10 del matí d'avui
a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 341 303.
Ferran Agulló, 12. Vidreres: Vilardell (de 2/4 de 10 del matí
d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 875
009. Girona, 37 (local B). Vilablareix: Serrà (de 9 del matí a
10 del vespre, localitzables): 629 206 353. Ctra. Santa Colo-
ma, 90.

Farmàcies de torn www.elpunt.cat/serveis/farmacies



lgú ha dit amb molt
d’encert que l’home
occidental, blanc i de
l’hemisferi nord ha

de deixar de ser l’home que mira
(o que s’admira) i ha d’esdevenir-
se d’una vegada l’home que fa (o
que copia, perquè ningú no diu
que calgui ser sempre original). 

Ara que la comunicació és glo-
bal (i per tant, també el coneixe-
ment), i un cop observat el que es
cou arreu, hom pot triar i reme-
nar d’entre centenars de tarannàs
que se li ofereixen. I no pensin
ara en tarannàs excepcionals
d’herois o màrtirs, no; més aviat
en comportaments corals de po-
bles sencers. 

Quantes vegades no han sentit
aquests dies al carrer i en tota
mena de converses: «Quin poble
més meravellós, el japonès! Pa-
cient, civilitzat, serè, ordenat, or-
ganitzat...» Segur que sí. Han sen-
tit, en canvi, algú que hagi dit:

«hauríem de copiar el model, la
manera de fer, traslladar-ho a les
escoles!» No. Segur que no. Més
aviat han sentit allò tan conegut
de: «Són una cultura diferent». I
ja està. Aquí s’acaba el poder de
seducció d’un poble admirable
davant les situacions catastròfi-
ques i les adversitats. Que també
ho és en d’altres aspectes. Sàpi-
guen que el Japó és la segona po-
tència mundial.

Unes dades per desfer tòpics
d’exotisme. Saben vostès que els
habitants del Japó són els qui te-
nen una expectativa de vida més
alta del món i una mortalitat in-
fantil nul·la? Saben vostès que
tota persona gran té dret a una
cobertura social especial finança-
da pel govern? Que el programa
Pisa 2007 va marcar els coneixe-
ments i les aptituds dels estu-
diants de 15 anys com els sisens
millors del món? Saben que en
tot el país hi ha 700.000 investiga-
dors que treballen amb un pres-
supost de 90 mil milions d’eu-
ros?... 

Saben que des de 2004 hi ha
hagut al Japó 6 primers ministres
diferents (Koizumi, Abe, Fuku-
da, Aso, Hatoyama i Kan) i que
no han tingut cap inconvenient a
renunciar o a dimitir quan no
s’han vist en cor de fer-ho millor?
Com aquí, vaja. Vostès ja veuen
per on vaig.

A

APRENDRE DELS ALTRES

PROFESSOR

Jordi Vilamitjana

EL NAS DE
LA BRUIXA

L’Associació de Veïns de les Pe-
dreres  ha organitzat una cursa de
12 quilòmetres, i alhora marxa
popular de 4 quilòmetres, que re-
correran el Parc de Les Pedreres,
una extensa zona de 150 hectàrees
a l’est de Girona, que està protegit
Des de l’AV de Les Pedreres-Fora
Muralla, volen endegar aquesta
proposta amb les entitats que tam-
bé formen la Comissió Cívica del
Parc de les Pedreres, per tal de  de-
fensar la necessitat de preservar
l’espai.
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Les Pedreres
organitza el 10
d’abril la primera
cursa del barri

Girona tindrà al carrer 32
desfibril·ladors d’ús públic

Girona tindrà al carrer 32 desfi-
bril·ladors que poden ajudar a
salvar vides en casos de mort sob-
tada cardíaca. A més, també n’hi
haurà deu de mòbils que estaran
als vehicles de la Policia Municipal
i Protecció Civil. Qualsevol ciuta-
dà pot fer servir aquests aparells
que funcionen automàticament
fins al punt que l’aparell calcula si

cal fer la descàrrega o no. La capi-
tal gironina s’ha sumat al projec-
te de Dipsalut d’instal·lar fins a 650
desfibril·ladors arreu dels pobles
per tal de convertir la demarcació
en el territori cardioprotegit més
important del món. Cada aparell
costa 2.700 euros que va a comp-
te de la Diputació. Fins a 206 mu-
nicipis han demanat ja instal·lar
desfibril·ladors.
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DIARI DE GIRONA

El candidat a l'alcaldia de Girona per CiU, Carles Puigdemont, va visitar ahir
els Tallers Montilivi de la Fundació Ramon Noguera, a Girona . Va estar
acompanyat per la directora de la fundació, Pepita Perich, i de la directora
tècnica del taller de Montilivi, Ester Triadó. Puigdemont es va comprometre a
mantenir el suport i es va interessar pels productes que es fan al taller.



Girona Puigdemont visita la Fundació R. Noguera
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GIRONA, SALT I SARRIÀ4

Els Mossos d'Esquadra i els Bom-
bers van fer ahir al matí una batu-
da amb gossos pel boscos del Puig
d’en Roca, per Taialà i per les ribes
del Ter, a Girona, per intentar loca-
litzar la periodista gironina des-
apareguda. 

La recerca per trobar Irene Rigall,
que té 31 anys i de qui no se sap res
des de dimecres, es va centrar en
aquesta àrea perquè és on di-
umenge va aparèixer la bossa de mà
de la jove. Al seu interior hi havia la
documentació, les targetes de crè-
dit, una càmera fotogràfica i altres
pertinences de la noia. Va ser un veí
qui va trobar la bossa amagada en
uns matolls  al carrer Sant Medir. Si

dies enrere es parlava d’haver-la vist
a la Bisbal, Platja d’Aro o Blanes, ahir
s’hi van afegir altres poblacions
com Vidreres o Maçanet. No obstant
això, no va es va trobar cap rastre de
la noia ni a Girona ni en aquestes al-
tres poblacions. 

Durant aquest cap de setmana,
familiars, amics i voluntaris han
anat penjant cartells amb la imatge
d'Irene Rigall arreu de les comar-
ques gironines. En el moment de
desaparèixer vestia un anorac beix,
uns pantalons grisos i unes sabates
esportives clares. Rigall mesura en-
tre 1,60 i 1,70 metres d’alçada. Els fa-
miliars demanen que si algú la veu
contacti amb els Mossos a través
dels telèfons 112 o 972 18 16 00.
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Busquen la periodista
desapareguda a la zona on
es va trobar la bossa de mà

Un grup de Mossos amb un gos al bosc del Puig d’en Roca.

MARC MARTÍ

Unes 500 persones van protestar
sorollosament ahir al vespre a Salt
per la mort d’un jove de 22 anys di-
lluns de la setmana passada. Ini-
cialment la concentració era pacífi-
ca i incloïa un minut de silenci on es
reclamava justícia ja que els amics
i familiars assenyalen que el jove va
rebre un cop al cap fruit d’una ba-
ralla. De mica a mica els ànims es
van anar escalfant fins al punt que
es van sentir greus insults contra l’al-
caldessa, Iolanda Pineda. 

Quan la policia va impedir que
tots els presents entressin al ple que
se celebrava a les vuit del vespre la
situació es va descontrolar fins al
punt que van tallar el passeig dels Pa-
ïsos Catalans i el carrer Major amb
espelmes i proclames violentes. Al-
guns dels manifestants fins i tot van
estendre les protestes fins al portal
de casa de l’alcaldessa.

A l’interior, tot el consistori va fer
un minut de silenci i i l’alcaldessa va
afegir-se a la demanda de demanar
justícia per al cas. De fet, l’Ajunta-
ment es personarà com a acusació

particular si es troba els agressors
que van acabar amb la vida d’Óscar
Cruz, que va morir al llit de casa des-
prés que un escombriaire el trobés
malferit  en una plaça i que  marxés
de l’hospital sense ser atès. 

El ple
El ple va aprovar definitivament el
pressuposst,  la relació de llocs de tre-
ball, la modificació puntual i el pla

parcial del sector D del Marroc i in-
terposar un recurs al Pla Territorial
parcial de les comarques  gironines.
La coordinadora d’AMPAS va pre-
guntar sobre els possibles solars
que es podrien cedir a la Generali-
tat de Catalunya perquè hi cons-
trueixi un col·legi. Pineda va respo-
dre que s’està estudiant però que te-
nen un document que indica onze
possibles ubicacions. 
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Prop de 500 persones
protesten sorollosament a
Salt per la mort d’un jove 

La concentració pacífica va anar-se escalfant fins al punt que es
van tallar alguns carrers després que no tothom pogués entrar al ple


Un moment del tall de trànsit al passeig dels Països Catalans.

ANIOL RESCLOSA

ESPLAI DE LA GENT GRAN DE SANT NARCÍS DE GIRONA
Per indicació del Sr. Vicepresident - President en funcions de L’ESPLAI
DE LA GENT GRAN DE SANT NARCÍS DE GIRONA, i d’acord amb el
que disposen els Estatuts d’aquest ESPLAIS, hem plau convocar a tots
els socis a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el pro-
per dia 6 d’abril de 2011 a les 17 hores en primera convocatòria i a les
17.30 en segona convocatòria, a la seva seu del centre cívic de Sant
Narcís, plaça Assumpció núm. 27 de Girona, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Qüestió prèvia: Paraules de salutació i benvinguda del Sr. President
en funcions.
2.- Lectura i aprovació, si hi cap de l’acta de l’assemblea anterior cele-
brada el dia 7 d’abril de 2010.
3.- Informe de secretari.
4. Informe de tresoreria.
5.- Proposta de nomenament de nou President.
6. Paraules del nou president, i informe sobre la reestructuració de la
Junta Directiva.
7.- Torn de precs i preguntes.
8.- Sorteig dels lots que no han sigut retirats per els agraciats.
Girona, 20 de març de 2011,
EL SECRETARI, 
Signat: Ramón Robles García



Ciutadans per Calonge i Sant An-
toni (CCSA) ha renovat el seu cap
de llista en la persona de David
Llensa i González, de 47 anys, i que
serà el reelu de l’actual president
del partit i alcalde durant 24 anys,
Josep Roselló i Pijoan. A Llensa, ex-
militant d’ERC, l’acompanyaran
Salvi Ferrer, Emiliano Guerrero,
Àfrica Guillamon, Cristina Do-
mínguez, Albert Ribot i David Go-
doy. L’acte de presentació de la
candidatura a les eleccions muni-
cipals tindrà lloc el proper dis-
sabte al Teatre Mundet.

En el mateix emplaçament es
celebrarà el debat polític amb el
nom de «Els enderrocs» per tal
d’esclarir la informació que ha
anat apareixent el mitjans de co-
municació al respecte. En aquest
acte estaran convidats tots els ciu-
tadans i un representant de cada
partit amb representació a l’Ajun-
tament: CiU, ERC, PSC i SAI.

Aquesta situació va originar-se
arrel de la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que té la voluntat d’eli-
minar totes aquelles vivendes que

s’han edificat a la població in-
clomplint les normes urbanísti-
ques.

DdG

David Llensa assumirà el
relleu de Ciutadans per
Calonge el proper dissabte

Palamós ja disposa del  Pla Lo-
cal d’Habitatge que haurà de ser
aprovat avui en el plenari munici-
pal. Aquest document estratègic
permet l’adeqüació del planeja-
ment urbanístic general vigent a les
necessitats de creixement previs-
tes per al període 2011-2016, tant
pel que fa a l’habitatge lliure com
al de protecció pública. En el do-
cument es destaca la creació de
mesures d’estímul als promotors
privats per a l’execució de l’habi-
tatge lliure i protegit, el foment de
la rehabilitació i millora dels ha-
bitatges, la creació d’un observa-
tori d’habitatge, la inserció resi-
dencial dels col·lectius amb risc
d’exclusió o bé la mobilització del
parc d’habitatges desocupat.

El document també inclou el
patrimoni municipal del sòl i l’ha-
bitatge, així com el foment de la  re-
habilitació i millora dels habitatges
amb l’habilitació de línies d’ajut
econòmic i el suport tècnic mu-
nicipal per a la rehabilitació.

El procés de redacció del Pla Lo-
cal d’Habitatge de Palamós s’ha
nodrit de les entrevistes practica-
des a diferents immobiliàries,
constructores, promotors, repre-
sentants d’entitats bancàries i fi-

nanceres, així com de les pròpies
enquestes que han complimentat
els usuaris del Servei d’Habitatge
municipal.

L’aprovació definitiva del Pla
Local d’Habitatge conferirà auto-
nomia al municipi de Palamós
per a la gestió de les polítiques
d’habitatge, tota vegada que per-

metrà concertar actuacions amb la
Generalitat de Catalunya i, per
tant, obtenir finançament auto-
nòmic per tal d’implantar les po-
lítiques d’habitatge municipals.

Assessorament d’habitatge
El mes de maig de l’any passat, i
fruït d’un conveni signat entre l’A-
juntament de Palamós i el Consell
Comarcal del Baix Empordà, es va
posar en funcionament el Servei
Municipal d’Habitatge de Pala-
mós, que es troba ubicat a les de-
pendències del Punt Jove (c/ de
Sta. Marta, 6) realitzant l’atenció al
públic, tots els dilluns (labora-
bles) de 10 a 14 h. L’objectiu és po-
der atendre de primera mà als
ciutadans en aquesta matèria i
poder-los aconsellar.

PALAMÓS | DdG

Palamós estimula els promotors
a fer habitatge lliure i protegit

El nou pla local preveu la
creació d’un observatori
d’habitatge i la mobilització
dels pisos buits



El candidat David Llensa.
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El ple debatrà aquest vespre
el nou Pla Local d’Habitatge
que preveu el creixement
del municipi fins al 2016

S’incidirà en la rehabilitació i
millora dels habitatges amb
l’habilitació de línies d’ajut
econòmic i el suport tècnic

L’alcaldessa de Palamós i el regidor d’Urbanisme en la presentació del Pla.
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La matinada de divendres a dis-
sabte va ser un temps prolífic per
un grup de brètols que va dedicar-
se a malmetre cotxes i altres ele-
ments de la via pública en diverses
poblacions de la comarca. Els
Mossos d’Esquadra van rebre l’a-
vís dels fets a dos quarts de set del
matí de dissabte i van determinar
que els fets van succeir-se entre
Parlavà, Serra de Daró, Corçà i la
Bisbal. La policia de la Generalitat
està investigant l’autoria dels fets
i esclarir-ne al mateix temps les
motivacions que van dur als brè-
tols a punxar rodes, trencar vi-
dres, esmicolar retrovisors o, fins
i tot, trencar la marquesina d’una
parada d’autobús a Corçà. 

La successió de fets similars
aquella matinada en diverses po-
blacions fa pensar que l’autoria
dels fets recaigui sobre el mateix
grup de persones i no que es trac-
ti d’accions aïllades de brètols que
hagin coincidit en el temps. Mal-
grat això i donat el tipus d’acció, la
policia encara no disposa de sufi-
cient informació.

PARLAVÀ | DdG

Van rebentar rodes,
trencar vidres i una
marquesina durant la
matinada de dissabte



Uns brètols fan
malbé cotxes
aparcats a Serra,
Parlavà, Corçà
i la Bisbal

Llensa, exmilitant d’ERC,
subsituirà el president del
partit i alcalde durant 24
anys, Josep Roselló Pijoan
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EL BAIX EMPORDÀ

Una de les pistes multiesportives inaugurades dissabte passat.
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L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro ja disposa oficialment de
les dues pistes multiesportives
construïdes al parc Pau Casal-
Can Nitus. Aquestes pistes faciliten
la pràctica lliure i gratuïta de fins
a 8 esports a la població estan re-
alitzades amb gespa sintètica i
substitueixen l’antiga pista d’asfalt.
Les porteries de futbol i les ciste-
lles de bàsquet estan encastades a

la mateixa estructura per facilitar-
ne la conservació. Al voltant de la
superfície de gespa s’han col·locat
voreres d’alumini per evitar que la
gespa s’aixequi. L’accés a les ins-
tal·lacions es fa a través de les
porteries anul·lant d’aquesta ma-
nera les portes que podrien redu-
ir la seguretat. Les entrades estan
protegides amb barres d’acer in-
oxidable per evitar l’entrada de
motos al recinte.

CASTELL D’ARO | DdG

Castell d’Aro inaugura les
dues pistes multiesportives
del parc de Can Nitus

Espanya és el tercer país d’Eu-
ropa en obesitat i sobrepès i la ten-
dència que segueix és completa-
ment ascendent. És en aquest àm-
bit que el passat divendres el doc-
tor Carles Casabona va parlar de
com prevenir aquesta malaltia en
els fills. Una trentena de persones
van participar en la xerrada que va
versar sobre la publicitat enga-
nyosa, les calories i el context ac-
tual que ha desencadenat el so-
brepès, una tendència que sobta si
es té en compte l’augment de les
campanyes educatives que inten-
ten conscienciar a la població dels
beneficis de la bona alimentació i
la pràctica asídua d’exercici físic. La
idea fonamental de la conferència
era prendre consciència del què es
menja per evitar convertir les no-
ves generacions en una societat
obesa i amb problemes de salut.

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

Sant Feliu de
Guíxols celebra
la conferència
sobre sobrepès
infantil 

Els assistents a la conferència.
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A la convocatòria de subven-
cions d’enguany de Torroella de
Montgrí s’han presentat 54 entitats
que han rebut en conjunt 161.000
euros per tirar endavant projectes
relacionats amb l’àmbit de la cul-
tura, acció social, promoció eco-
nòmica, comerç, turisme, esports,
educació i joventut. La partida ha
estat exactament la mateixa que
l’entregada l’any passat tot i la
contenció de la despesa que s’es-
tà aplicant al consistori per tal
consolidar les entitats i el dina-
misme que aporten al municipi.

TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG

L’Ajuntament de
Torroella destina
161.000 euros a
entitats locals

Una nova edició del programa
Voluntariat per la Llengua de Cas-
tell-Platja d’Aro s’ha constituit
amb la participació de tretze pa-
relles i un trio lingüístic que durant
una hora setmanal i durant els
propers dos mesos i mig es troba-
ran per conversar i fer activitats
amb la voluntat d’animar al apre-
nents a fer ús del català en con-
textos reals. A tota Catalunya s’han
format 10.555 parelles iguals.

CASTELL-PLATJA D’ARO | DdG

Es creen tretze noves
parelles lingüístiques

CASTELL-PLATJA D’ARO
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La regidoria de Joventut de l’A-
juntament de Castell-Platja d’Aro
impulsa eines d’assessoria laboral
i orientació acadèmica adreçades
als joves, un col·lectiu que repre-
senta el 19 per cent de la població
del municipi. Es tracta del pro-
grama «I ara què?», que ofereix re-
cursos d’orientació acadèmica i
professional per guiar els joves
cap a feines especialitzades, la
formació continuada i els ense-
nyaments post obligatoris. I tam-
bé el Club de la Feina, que vol
orientar i assessorar els joves en la
recerca activa d’oportunitats la-
borals. 

CASTELL-PLATJA D’ARO | DdG

Castell-Platja d’Aro
promou l’orientació
acadèmica i laboral
dels joves

La companyia de titelles Buffo,
fundada per Empar Claramunt, re-
presentarà el seu espectacle de
contes per a infants en edat esco-
lar, titulat Visca Rodari!, el proper
diumenge 3 d’abril a l’Auditori del
centre cultural La Mercè. 

Es tracta d’una escenificació
de contes amb diferents tipus de ti-
telles en homenatge a Gianni Ro-
dari, autor de la Gramàtica de la

Fantasia. Aprofitant la presència
d’aquesta companyia valenciana,
conjuntament amb les Bibliote-
ques de Girona es farà un taller de
titelles de paper arrugat el 2 d’abril,
a les 12 del migdia, a la biblioteca
Ernest Lluch. L’activitat és gratuïta
i requereix inscripció prèvia a la
pròpia biblioteca. Aquest serà el
tret de sortida d’un seguit d’acti-
vitats que es faran a les bibliote-
ques municipals al voltant de
Gianni Rodari.

Una de les característiques d’a-
questa companyia és la seva me-
todologia de treball. En l’especta-
cle Visca Rodari! les titelles estan
fetes de material reciclat, recons-
truït i adaptat a l’escena a partir de

recursos imaginatius i creatius de
la mà de l’autor Gianni Rodari. 

Els objectius principals de la
companyia Buffo són la innovació
temàtica, a l’hora de tractar tant
contes clàssics com contempora-
nis; l'experimentació artística en
l’ús de diferents materials i tècni-
ques de titelles i en la posada en es-
cena; així com també una especial
atenció als valors pedagògics del
teatre de titelles. 

L’espectacle consta de quatre
contes: «El canó de la pau», que
narra la història de dos països en
guerra i un canó que sona a pau;
«Pepo-paper», basat en la «hipò-
tesi fantàstica» ¿què passaria si…
et trobares un xiquet de paper?»;

«L’arbre de les cartes», una cançó
ecologista a partir d'un poema de
Rodari musicat; i «El flautista i
els automòbils», que parteix del
conte popular «El flautista d’Ha-
melin» per abordar l'actual pro-
blema del trànsit a les ciutats.

GIRONA | DdG

Les biblioteques
municipals de Girona iniciaran
una sèrie d’activitats per a
nenes i nens en edat escolar



La Mercè i la biblioteca Ernest
Lluch acolliran titelles per a infants

Una titella de paper de l’espectacle.
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L’escola Pericot, de Girona, tre-
balla, conjuntament amb centres
educatius d’Itàlia –el país coordi-
nador–, Alemanya i Istanbul, un
projecte europeu Comenius que té
com a objectiu analitzar el seu
entorn, físic i natural, per com-
provar de quina manera condi-
ciona el procés d’ensenyament i
aprenentatge. 

L’estudi s’allarga dos anys i par-
teix del disseny i l’aprofitament de
tots els espais educatius en les es-
coles de cada país. Per aquest mo-
tiu, diferents equips docents de
cada centre visiten la resta de
companys de projecte. Al costat de
l’escola Pericot hi ha la xarxa mu-
nicipal Progettinfanzia de la Reg-
gio Emilia (Itàlia), que integra 15
guarderies, la Kinderhaus de Ma-
intal (Alemanya) i la Kindergarten
del Ted Istanbul koleji.

Durant visites com la que aca-
ba de fer l’escola gironina a Itàlia
els mestres fan observacions del
treball que es duu a terme a les au-
les per després posar en comú les
conclusions, tant de l’observat
com de la feina realitzada en el
projecte que comparteixen.

Cloenda a Girona
La primera trobada també es va fer
a Reggio Emilia, al novembre i al
municipi de Guastalla, on van
acudir el director i la secretària del
Pericot per tal d’acordar el calen-
dari i els objectius del projecte.
Aquest mes de març s’ha realitzat
la primera reunió de treball, que ha
consistit en una setmana a Guas-
talla, on han assistit set mestres de
l’escola de Girona –dos membres
de l'equip directiu, la TEI, tres tu-

tors d'Educació infantil i la mestra
d'anglès–; el mateix nombre de
persones que les delegacions d’A-
lemanya i Istanbul. 

Aquest últim serà el destí de la
trobada programada per al maig,
a la qual hi aniran sis docents del
Pericot –en aquest cas, dos de l'e-
quip directiu i quatre especialistes,
d’anglès, música, educació física i

educació especial.
La tercera reunió es farà a l’oc-

tubre a Alemanya. Això ja serà el
proper curs escolar, igual que la
resta de sessions de treball pro-
gramades per al maig i el juny. El
maig de 2012 l’escola Pericot aco-
llirà 21 mestres de la resta de pa-
ïsos, en l’últim intercanvi d’aquest
Comenius, que es tancarà a Itàlia.

GIRONA | P.T.V.

L’escola Pericot treballa
l’entorn escolar amb centres
d’Itàlia, Alemanya i Istanbul

Els col·legis analitzen en un projecte europeu la influència dels seus
entorns físics i naturals en els processos d’ensenyament i aprenentatge
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A la fotografia de dalt, els set mestres de l’escola Pericot que han
viatjat a Itàlia. A baix, una classe de ioga a l’escola La Ginestra.

Organitzat per la Fundació Es-
cola Cristiana de Catalunya i el Se-
cretariat Interdiocesà d'Ensenya-
ment de la Religió Catòlica, el mo-
nestir de Montserrat acollirà, el dis-
sabte 9 d'abril, la cinquena edició
de la Jornada de Mestres i Profes-
sors de Religió Catòlica, adreçat als
docents de les diòcesis catalanes. 

El programa inclou, d’entre al-
tres punts, una conferència de l'a-
bat, el gironí Josep Maria Soler
(Professors de Religió: dificultats,
reptes i testimoniatge), tallers i
un concert d'orgue a la Basílica. En
referència als tallers, limitats a 30
persones, estan basats, fonamen-
talment, en el monestir (Com vi-
uen els monjos: Montserrat de
portes endins; El modernisme ca-
talà; La muntanya de Montserrat:
cultura, història, simbologia...) i
també sobre altres temàtiques
(Creativitat a l'aula de Religió: jocs
bíblics, plàstica i experiències;
Persones competents en Religió,
programar les classes de Religió
per competències...). Aquests ta-
llers poden estar adreçats només
als docents d'un etapa determi-
nada del recorregut educatiu. 

Les inscripcions, amb un preu
de 25 euros, s'han de fer abans del
25 de març a través de l'espai web
de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya (escolacristiana.org).
La jornada té un reconeixement de
10 hores per part del Departa-
ment d'Ensenyament de la Gene-
ralitat. La Delegació Episcopal
d'Ensenyament del Bisbat de Gi-
rona informa sobre l'accés al mo-
nestir i opcions econòmiques.

GIRONA | JOAQUIM BOHIGAS I MOLLERA

Les inscripcions es
tancaran el 25 de març
i el programa inclou tallers
i una conferència de l’abat



Docents de
Religió gironins
participen en
una jornada 
a Montserrat

La Federació d’associacions de
pares i mares d’alumnes de Cata-
lunya (Fapac) ha programat  dues
jornades formatives per a dissab-
te vinent, 26 de març, i per al 30 d’a-
bril, en les quals es treballarà la par-
ticipació. L’activitat es realitzarà en-
tre dos quarts de 10 i dos quarts de
2 de matí, al Centre Cívic Pla de Pa-
lau.

En la primera d’aquestes ses-
sions es treballarà amb les Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPAs), mentre que la se-
gona es dedicarà a l'AMPA i a tota
la comunitat educativa. En tots
dos casos es partirà dels poblemes
reals de les AMPAs, es dissenyarà
l’associació desitjable i les vies
que es poden utilitzar per acon-
seguir-ho.

Aquestes jornades s’emmar-
quen en el Pla de Formació d’AM-
PA de la ciutat de Girona aprovat
per a aquest curs 2010-2011. L’ob-
jectiu d’aquest pla és impulsar
una cultura de participació com-
promesa i responsable, així com
augmentar aquests nivells de par-
ticipació dels pares i les mares de
les AMPA de Girona per tal de
millorar l’actual sistema educa-
tiu, generar cohesió i desenvolu-
pament social i, en últim terme,
enriquir i millorar la qualitat de l’e-
ducació dels nens i nenes del mu-
nicipi.

GIRONA | DdG

La Fapac
organitza 
dues jornades
formatives per a
mares i pares

El Saló de l’Ensenyament, que se
celebrarà al recinte de Montjuïc a
Barcelona entre demà i diumenge
(23 i 27 de març), potenciarà la For-
mació Professional. Els joves que
assisteixin al certamen tindran
accés a la informació de 175
 centres educatius d’arreu de Ca-
talunya.

El Saló de l’Ensenyament
potencia la Formació Professional
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