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issabte passat vaig anar a
veure el Cyrano de l’Ho-
mar. O en podria dir el

Cyrano de Pau Miró. Perquè, tot i
que el text beu essencialment del
clàssic d’Edmond Rostand, l’atre-
vida posada en escena del drama-
turg català i les llicències argu-
mentals que es permet, la conver-
teixen en una obra evolutiva. Mal-
grat la gosadia formal, però, la
transformació exigent de Lluís
Homar i la finíssima, creïble i bella
interpretació d’una impecable
Aïna Sànchez, rescaten al puris-
me les ànimes de Roxana i de
Cyrano i les deixen intactes. Sense
màcula.

Deixeu-me, però, una frivolitat.
El personatge del de Bergerac, do-
tat d’una nàpia descomunal des
del seu naixement, va compen-
sant el seu defecte grotesc amb
l’acumulació de virtuts que ara
per ara ens semblen en vies de
desaparició: la valentia, l’honor,
saber dir «no», la fiabilitat i la dig-
nitat. Cyrano sempre diu la veritat
malgrat costi tot i més. I aquest
principi innegociable dilueix el
seu defecte físic. Molt diferent
d’un altre personatge de la mito-
logia infantil que és el Pinotxo. I
no parlo del mite de la Boqueria,
sinó del fill de fusta inventat per
Collodi i a qui li creixia el nas
cada cop que deia una mentida.
Fins al punt que la protuberància
nassal enfosquia una realitat molt
més evident: Pinotxo era de fusta.

Començo a rebre els sobres
amb la publicitat que envien els
partits polítics. Veig els cartells
que pretenen seduir-me amb la
majoria de les cares que em de-
manen el vot. Escolto tertulians
de ràdio i de bar opinar sobre el
rostre, el posat, el vestit o els co-
lors que acompanyen les imatges
dels candidats i de les candidates,
i en funció d’aquestes formes va-
lorar la seva capacitat intel·lec-
tual, la credibilitat de les seves
mentides i fins i tot la seva quali-
tat humana. Poques vegades sa-
bem valorar el nivell de compro-
mís, la valentia, l’honor o la fiabi-
litat de qui ens demana el vot. I
molt menys el seu grau precís de
dignitat. Segurament per això, so-
vint, ens acaba governant algun
Pinotoxo i no un Cyrano.
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«Poques vegades sabem
valorar el nivell de

compromís, la valentia,
l’honor o la fiabilitat de
qui ens demana el vot»

La segona edició de la campanya L’Espai del Temps de l’Espai Gironès, per pro-
moure el voluntariat, ha seguit aquest cap de setmana amb una donació de sang,
amb 69 donants i vuit intents de donació. És el primer cop ques’ha col·laborat amb
el Banc de Sang i Teixits. L’Espai del Temps  ja suma 38.830 minuts de voluntariat. 

Solidaritat Donació de sang a l’Espai Gironès
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■El GEiEG ja ha obert les inscrip-
cions d’una nova edició del Casal
de Nadal. Els inscrits tindran
l’avantatge de gaudir del Lleures-
port – Parc Infantil de Nadal de
Girona, però també de les popu-
lars i tradicionals activitats de
lleure que organitza l’equip de
monitores grupista. Les inscrip-
cions  finalitzen aquest dijous,
amb múltiples opcions: torn de
matí, torn de tarda i torn de matí
i tarda. 

El GEiEG obre les
inscripcions del
casal de Nadal amb
múltiples opcions
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■Un incendi en un pis de del nú-
mero  de la carretera Barcelona
de Girona va obligar a confinar
dos immobles del mateix bloc la
nit de diumenge a dilluns. El foc
s’havia declarat a la cuina i, segons
els Bombers, els inquilins van ser
prou ràpids per tancar la porta de
l’habitació en veure que no po-
dien apagar l’incendi que s’havia
originat en una paella. I així es va
evitar que les flames es disperses-
sin per la resta de l’habitatge.

Crema la cuina 
d’un pis de la
carretera Barcelona
de Girona
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■L’Ajuntament de Girona destina-
rà  milions d’euros a inversions el
 i vol que aquest sigui l’any en
què s’engegui la reforma de l’antic
cinema Modern i es comenci a ma-
terialitzar la transformació de la ca-
rretera Barcelona. L’alcaldessa,
Marta Madrenas, va avançar ahir
que es redactarà un estudi «per te-
nir clar» com solucionar el proble-
ma de l’amiant sota l’asfalt, que ani-
rà en paral·lel amb l’inici de les
obres –aquestes, privades– de la
nova Clínica Girona i l’ampliació de
l’Hipercor. 

L’Ajuntament va presentar ahir
les actuacions urbanístiques que
vol desencallar des d’ara i fins a fi-
nals de mandat. El pla inclou més
de  obres repartides arreu de la
ciutat, la majoria de les quals s’exe-
cutaran al llarg del  (com la
marquesina entre les estacions del
TAV o la reforma de l’antiga central
del Molí).

Autocaravanes i plaça d’Espanya
L’Ajuntament ha dividit les actua-
cions en dos grans blocs. El primer,
que n’inclou el gran gruix, són tots
aquells projectes que es materialit-
zaran al llarg del . És a dir, dels
quals o bé se’n començarà l’obra o
bé, directament, s’enllestirà. Dins
aquest grup hi ha, per exemple, la
reforma de la plaça Espanya, l’am-
pliació de voreres a la travessera
Santa Eugènia o l’adequació d’un
aparcament per a autocaravanes a
Domeny. L’alcaldessa va subratllar,
a més, que l’objectiu de l’Ajunta-
ment és que el  sigui «l’any del
Modern» i també el que marqui la
transformació de la carretera Bar-
celona en carrer. 

A principis d’any, l’Ajuntament
calcula que ja començaran les
obres de la nova Clínica Girona i
que, poc després, també comença-

rà a prendre forma l’ampliació de
l’Hipercor (que, al seu torn, supo-
sarà la transformació de la plaça
Salvador Dalí). En paral·lel, Madre-
nas també va avançar que l’Ajunta-
ment redactarà un estudi per veure
de quina manera es pot resoldre la
problemàtica de l’amiant que hi ha
sota l’asfalt. 

Madrenas va subratllar que les

actuacions incloses al pla d’obres
abasten tots els barris de la ciutat.
«És una planificació estratègica
que suposarà millores per al dia a
dia dels veïns», va explicar. 

Antiga UNED i lavabo al Barri Vell
I, com a exemple, va concretar que
al Barri Vell hi haurà la instal·lació
d’un lavabo públic (a tocar de les

escales que porten a Sant Feliu) o
la rehabilitació de l’antic edifici de
la UNED (on hi haurà un espai d’au-
togestió per a joves i el servei mu-
nicipal de Salut).

Per la seva banda, el regidor
d’Urbanisme, Joan Alcalà, va posar
l’accent en tres projectes. El primer,
que ja s’està executant, és la reforma
de la Central del Molí. El segon és
la construcció de la marquesina en-
tre la Renfe i el TAV, que començarà
al gener i s’enllestirà en sis mesos. I
el tercer és la reconstrucció del
pont del Dimoni, una obra que
també s’engegarà a principis del
, suposarà una inversió de mig
milió d’euros i que s’enllestirà entre
setembre i octubre.

Canalejas i passera de l’Est
En total, de totes les obres incloses
al pla, l’Ajuntament preveu comen-
çar-ne a executar fins a  al llarg
del . El document, però, també
inclou un segon gran bloc d’obres.
Són totes aquelles de les quals, du-
rant l’any vinent, se’n redactarà el
projecte i se’n mirarà de lligar el fi-
nançament. Dins d’aquest grup
s’inclouen, per exemple, la reforma
del passeig Canalejas o la nova pas-
sera de l’Onyar a Girona Est.

Cardenal Margarit i plaça Pallach
També hi haurà diners per a la re-
forma de la cruïlla entre els carrers
Cardener i Reggio Emilia (.
euros), la remodelació del carrer
Cardenal Margarit (. euros),
la reforma dels vestidors de la Poli-
cia Municipal i la instal·lació d’un
nou ascensor a la comissaria
(. euros) i per resoldre els
problemes de filtracions d’aigua a
l’aparcament de la plaça Josep Pa-
llach (. euros). A part, es des-
tinaran , milions més als projec-
tes inclosos dins els pressupostos
participats dels barris.

Les obres per refer el Modern i el
pont del Dimoni comencen el 2018
Girona destina 8 milions per desencallar més de 50 accions urbanístiques fins a finals de mandat
Es redactarà un estudi per «tenir clar» com treure l’amiant de sota l’asfalt de la carretera Barcelona

L’Ajuntament diu que el 2018 serà l’any del Modern. ANIOL RESCLOSA

La plaça de l’1 d’Octubre obté 
el suport de CiU, ERC, PSC i CUP
El canvi de nom de la plaça
Constitució per plaça de l’1 d’oc-
tubre es va aprovar ahir al ves-
pre amb els vots a favor de CiU
(9 regidors), ERC-MES (4 regi-
dors), PSC (4) i la CUP (4). Van
votar-hi en contra de Ciutadans
(2) i el PP (1). L’alcaldessa, Marta
Madrenas (CiU), va dir que es de-
batia d’urgència per un «clam
popular» i perquè ningú se
l’apropiés. Carles Ribas (CiU) va
va dir que servirà per no oblidar
les agressions. Maria Mercè

Roca (ERC) va dir que servirà de
record i homenatge. Laia Pèlach
(CUP) va esmentar el rebuig a la
Constitució. Sílvia Paneque
(PSC) va demanar que quedi clar
que és el 2017 per no confon-
dre’s amb una data simbòlica
franquista. Míriam Pujola (Cs) va
dir que no hi ha necessitat i que
és victimisme i electoralisme.
Concepció Veray (PP) va assegu-
rar que la majoria de gironins i
catalans defensen els valors de
la Constitució . T.C.C. GIRONA


