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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Finlàndia serà el país
convidat en la 18a edició de
la Fira del Cistell de Salt
GIRONA | ACN/DdG

La 18a edició de la Fira Internacional del Cistell de Salt, que se celebrarà aquest cap de setmana –3
i 4 d’octubre–tindrà Finlàndia com
a país convidat i comptarà amb 65
expositors, la xifra més alta de
participants que s’ha assolit ﬁns
ara.
El col·lectiu SPIRAL, procedent
del país nòrdic, portarà a Salt una
exposició en la qual es mostraran
les obres de les artistes cistelleres
Anelma Savolainen i Anna-Maria
Väätäinen, la dissenyadora tèxtil
Minna Koskinen i l’especialista
en reciclatge Raija Manninen. En
aquesta mostra, que després de la
seva estada a Salt visitarà madrid,
també s’hi podran veure peces
d’altres artesans especialistes en
cistelleria ﬁnlandesa tradicional i

que representen el màxim exponent quant a les tècniques emprades i coneixement dels materials. També acudiran a la Fira del
Cistell d’enguany, els cistellers de
la NBO (National Basketery Organitzation) dels Estats Units, així
com artistes de l’estat i de diferents
països d’Europa.

La Policia Municipal de Girona
va detenir un noi de 26 anys i veí
de la ciutat, Kelvin Antonio R.R.,
com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets
van passar el 28 de setembre passat pels volts de la una del migdia
quan una patrullava va observar
un jove ciclista que no respectava
la fase vermella del semàfor d'una
cruïlla.
Per aquest motiu, els policies el
van aturar, moment en què van notar una forta olor de marihuana
que va aixecar les sospites de la policia. El jove es va posar nerviós i els

Josep Quintanas Bosch

EL NYAP
Ajuntament filtrà als
diaris, com si fos la
notícia del segle, que
ara estudia com multar els promotors del Vol Gastronòmic assegurant-se el cobrament de la infracció per no haver
desparat l’andròmina quan acabà
el permís i no atendre els successius requeriments municipals.

L’

Urbanisme aprova
deﬁnitivament el trasllat
de la Clínica Girona
 El nou edifici s’ubicarà a la zona sud de la carretera de Barcelona,

ocuparà 26.000 metres quadrats i costarà uns 50 milions d’euros
ACN

GIRONA | ACN/DdG

Més de vint activitats
El programa, que es va presentar
ahir a l’Ajuntament de Salt i va
comptar la presència del gerent de
l'Associació de Cistellers de Catalunya, Carles Alcoy, el regidor de
Dinamització Econòmica, Alex
Barceló i l’alcalde del municipi, Jordi Viñas, oferirà més d’una vintena d’activitats relacionades amb el
món de l’artesania, la gastronomia
o l’espectacle, entre altres.

Aturen un ciclista per saltar-se
un semàfor i li troben a sobre
15 grams de marihuana
GIRONA| ACN/DdG
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La comissió d'Urbanisme de Girona, reunida ahir a Santa Coloma
de Farners, va aprovar deﬁnitivament el trasllat de la Clínica Girona a la carretera de Barcelona,
després de constatar que el projecte
de construcció no requeria cap
més modiﬁcació. Així ho va conﬁrmar el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, que va explicar que a banda de «qüestions
menors» de documentació, la comissió aprova el projecte, al qual el
consistori gironí ja va donar llum
verd en el ple celebrat el mes de juliol passat.
Clínica Girona ja té fet el pla funcional del nou centre i per tant ja
pot començar a aixecar l'ediﬁci, de
26.000 metres quadrats. Abans,
però, l'Ajuntament haurà d'atorgar
el permís d'obres. Aquest serà l'últim pas perquè els promotors puguin començar a aixecar l'ediﬁci.

La nova Clínica Girona anirà a la zona sud de la ciutat.

agents van demanar que els ensenyés la bossa que duia penjada
com una bandolera. A l'interior
duia diversos embolcalls de plàstic amb una substància vegetal
d'on procedia la forta olor. Així mateix li van trobar 90 euros en bitllets
fraccionats, més bosses petites
ocultes dins d'una butxaca i dins
la roba interior i dos telèfons mòbils.
En total se li van comissar 10
bossetes de plàstic amb marihuana, d'un pes total de 15 grams. Per
tot això, la policia va detenir el jove
de 26 anys, de qui consten altres
antecedents penals.

Entrada sud de la ciutat
Fa dotze anys Clínica Girona va
comprar uns terrenys a Fornells de
la Selva per fer-hi un nou ediﬁci. Finalment, però, va canviar d'opinió
i va optar per quedar-se a Girona.
Per això, fa més d'un any que l'Ajuntament es va posar a treballar
per buscar la fórmula que fes possible aquesta opció. La voluntat de
la clínica privada era traslladar-se
del centre de la ciutat a una parcel·la de 22.000 metres quadrats a
la carretera de Barcelona, amb la

intenció d'inaugurar el nou ediﬁci el 2018. La zona que ocuparà la
nova clínica es troba a l'entrada sud
de la ciutat i està situada a l'espai on
antigament hi havia les naus de la
Citroën –ja enderrocades per una
intervenció subsidiària de l'Ajuntament– i altres espais industrials
que ara estan abandonats i degradats. L'ediﬁci plantejat farà entre
quatre i cinc plantes i estarà a més
de vint metres de les vies del tren
convencional.
A canvi del trasllat, es farà una requaliﬁcació dels usos de l'actual clínica –situada al carrer Joan Maragall– per permetre-hi usos comercials, hotelers i d'oﬁcines. A més,
Clínica Girona cedirà 200 metres
quadrats al col·legi Verd perquè pugui ampliar el pati. L'operació es

Hi ha una manera, que tothom
coneix i practica, per la qual l’Administració es prevé de qualsevol
acció d’un concessionari de servei, beneﬁciari d’un permís o titular d’una llicència que pugui implicar perjudici als interessos municipals: exigir el dipòsit d’una
ﬁança o aval que cobreixi tot possible incompliment o perjudici.
Sols calia, quan s’autoritzà aquesta instal·lació, fer cas d’una legislació nascuda de l’experiència i
per salvaguardar els interessos
generals. En aquests casos, no cal
estudiar res per sancionar i cobrar una multa: l’Ajuntament ja té
els diners en dipòsit per cobrir
qualsevol contingència.
El Vol gastronòmic va ser un
nyap descomunal al centre de la
ciutat. De gust pèssim. Una instal·lació que havia de seguir, per
impacte i per durada, la tramitació a Patrimoni i, si aquest no ha
actuat d’ofici, és que tampoc ha

fet la seva feina.
En segon lloc, ni és correcte el
vestit a mida ni el caràcter excepcional: No pot ser que algú tingui
un tractament únic i privilegiat en
la tramitació de la seva proposta.
Tots els ciutadans són iguals davant la llei i la ciutat. El Vol és
ocupació de via pública per a un
ús privatiu. Res excepcional ni urgent. Si l’Ajuntament volia crear
ex novo una activitat temporal de
restauració en zona verda, vialitat
i vol sobre el llit del riu, o sigui, en
sol públic i inalienable, s’haurien
d’haver definit els objectius, les
condicions tècniques i econòmiques i convocar un concurs públic amb la màxima publicitat i
transparència. El fonament d’un
acte municipal no pot ser la discrecionalitat de l’administrador
en la presa de decisions, relativitzant l’exigència administrativa i
essent alegre en la despesa del diner públic.

Ha passat el que havia de passar: el Vol ha estat un fracàs. Perquè la proposta i la gestió no han
funcionat i perquè no tenim tants
gironins encantats d’exhibir-se
engabiats sobre un riu sense aigua. Els promotors tenen responsabilitat. Però la principal és la de
qui no va fer bé les coses i que no
ha estat capaç de reaccionar quan
els promotors li han pres el pèl i
han deixat ben clar que tenen
l’autoritat del senyor alcalde i la
de l’Ajuntament en molt poca
consideració.
Per tant, aquests savis que estudien com assegurar el cobrament de les eventuals multes ho
tenen ben fàcil. Reclamar a l’alcalde, regidors i tècnics que intervingueren en aquest desastre, la
responsabilitat civil que reclama
la llei als administradors públics
que no actuen d’una manera acurada i vigilant en l’administració
dels béns municipals.

L’espai que ocupa actualment
la Clínica Girona, està previst
que es destini a usos
comercials, hotelers i oficines

completa amb la cessió d'una ﬁnca de 19.700 metres quadrats a
l'Avellaneda –anomenada el bosc
de la Pabordia i sobre la qual la clínica tenia opció de compra– i que
cedirà al consistori municipal per
destinar-la a zona verda.
Clínica Girona és una empresa
sanitària privada fundada l'any
1934 integrada a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública
(XHUP). Es calcula que el projecte del nou ediﬁci costarà uns 50 milions d'euros.

Enxampen un noi
que robava el
gasoil d'un camió
aparcat a Pedret
GIRONA | ACN/DdG

La Policia Municipal va exampar
un noi de 24 anys i veí de Salt,
Youssuf O., com a presumpte autor
d'un delicte de robatori amb força.
Els fets van passar dimarts de matinada, quan la policia va rebre
una trucada que deia que un home
estava robant combustible als vehicles aparcats al barri de Pedret.
Una patrulla va trobar un vehicle
aparcat davant de dos camions.
En un d'ells hi penjava una mànega connectada al dipòsit de gasoil
i al ﬁnal, una garrafa plena de combustible. El detingut va sortir corrent
però ﬁnalment el van poder detenir, quan va tornar al lloc dels fets.

