
Diari de Girona 10 DIJOUS, 15 DE ABRIL DE 2021DIJOUS, 15 D’ABRIL DE 2021

Local Girona-Gironès

n Un nou projecte polític està aga-
fant forma a Girona. Es tracta de Gi-
rona x Girona, un partit impulsat per 
l’advocat Quim Oliva, que explica 
que ja està constituït. Girona x Giro-
na es basa en tres principis fundaci-
onals: municipalisme, «gironisme» 
i barris. Consideren que hi ha una 
«clara deficiència progressiva amb 
la gestió dels serveis públics» i hi han 
volgut donar resposta amb aquest 
nou partit, amb la vista posada a les 
eleccions municipals de 2023. 

«Volem que les decisions que 
afecten la ciutat es prenguin a Giro-
na i només a Girona, amb indepen-
dència dels interessos dels partits 
d’obediència barcelonina», explica 
Oliva en referència al municipalis-
me. En segon lloc, defensen el «Gi-
ronisme», argumentant que «defen-
sar a ultrança els drets i interessos 
dels ciutadans de Girona, i per això 
serem contundents per exigir inver-
sions a l’Estat i les autonomies». «El 
nou Trueta és l’exemple paradigmà-
tic», apunta Oliva. 

Dues noves figures als barris 
A tot això, hi sumen el tercer eix, a 
través del qual volen «atorgar auto-
nomia» als barris perquè «ells ges-
tionin directament el dia a dia» en 
alguns àmbits, com la neteja diària 
o la seguretat ciutadana, detalla Oli-
va. Per poder-ho materialitzar, vo-
len introduir dues noves figures. 
D’una banda, crear els Consells Mu-

nicipals de Barri perquè actuïn com 
a òrgans de govern, presidits pel re-
gidor de barri, i de l’altra, la figura del 
Comissionat de Barri. Aquest seria 
un treballador municipal que revisi 

si hi ha incidències cada dia per avi-
sar al cap de les brigades. La forma-
ció també planteja que el servei de 
recollida de neteja es gestioni direc-
tament des d’una empresa munici-
pal. Oliva es mostra convençut que 
«seríem capaços de reduir el cost de 
prestació del servei i millorar l’efici-
ència, i això redundaria en la reduc-
ció de la taxa d’escombraries». 

Ara Oliva diu que s’estan reunint 
amb entitats i associacions de la ciu-
tat, i també amb els grups munici-
pals per trobar punts coincidents.

u La formació, encapçalada per l’advocat Quim Oliva, ja s’ha constituït 
i treballa amb la vista posada a les properes eleccions municipals de 2023

Municipalisme, Gironisme 
i barris, les tres claus del 
nou partit Girona x Girona
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L’advocat Quim Oliva, impulsor de Girona x Girona. DDG

La signatura del conveni entre la Clínica Girona i l’AECC. AECC/CLÍNICA GIRONA

n La Clínica Girona i AECC-Catalu-
nya contra el Càncer s’han aliat per 
acompanyar els pacients oncològics 
i les seves famílies a través de diver-
sos serveis de suport. La col·labora-
ció es materialitzarà a través d’un 
acord signat per les dues organitza-
cions. Gràcies a això, els pacients on-
cològics de Clínica Girona podran 
beneficiar-se del programa «Primer 
Impacte» de l’AECC en el moment 
del diagnòstic i en el mateix centre. 
Aquest programa té l’objectiu d’in-
formar dels recursos existents per a 
l’atenció psicològica, social, i infor-
mativa per les persones que tenen 
càncer i els seus familiars. L’AECC 
posarà a disposició de la clínica pro-
fessionals de la psicooncologia, que 

intervindran per prestar assessora-
ment o proporcionar les eines tera-
pèutiques per afavorir l’adaptació 
de les persones afectades en el pro-
cés de malaltia i el seu tractament. 

El gerent de Clínica Girona, Car-
les Espígol, ha recordat que ambdu-
es organitzacions col·laboren «des 
de fa molts anys», i que «ara hem vol-
gut anar més enllà i signar aquest 
conveni de col·laboració per fer ar-
ribar tot l’ajut especialitzat de l’AECC 
de manera més directa i eficaç als 
malalts de càncer que es diagnosti-
quen o es tracten a la Clínica. Es trac-
ta de sumar esforços en aquesta llui-
ta que ens aplega a tots».  

Per la seva banda, la presidenta 
de la Seu Provincial de Girona de 
l’AECC, Isabel Alejandro, ha apun-
tat que l’acord fomenta «el treball 
col·laboratiu i interdisciplinari 
d’equips». Un fet «de vital importàn-
cia en la lluita contra el càncer», per-
què els permet «acompanyar tant al 
pacient com als seus familiars amb 
l’objectiu de millorar la seva vida».

Clínica Girona i AECC, 
aliats per acompanyar 
els pacients de càncer

DdG. GIRONA

u Amb el conveni, un equip 
de voluntaris de l’AECC 
oferirà diversos serveis 
al pacient i la seva família

n «Europa acull?» és la pregunta  
amb la qual han hagut de reflexi-
onar i investigar més d’un cente-
nar d’alumnes de 3r d’ESO de 
l’institut de Cassà de la Selva. Es 
tracta d’un projecte en què els 
alumnes van haver d’investigar i 
adquirir coneixements de forma 

cooperativa. A la vegada, l’alum-
nat prenia consciència de la pro-
blemàtica que envolta la realitat 
dels refugiats actualment al món, 
amb l’ajuda d’una sèrie d’activi-
tats programades transversal-
ment entre les diverses matèries. 
El projecte s’ha fet amb la col·la-
boració de les entitats Open Arms 
i Girona Acull. 

Entre les activitats, destaca el 
testimoni compartit per Oubada 
Seraj, refugiat polític de la ciutat 
siriana d’Alep, que va haver de pa-
tir fins arribar a les nostres con-
trades, que els estudiants van po-
der escoltar. Una altra de les acti-
vitats del projecte és l’intercanvi 
de correspondència escrita entre 
els alumnes de l’Institut de Cassà 
i adolescents anònims que actu-
alment estan instal·lats en camps 
de refugiats de Grècia.

L’INS Cassà reflexiona 
sobre els refugiats

DdG. CASSÀ DE LA SELVA

u El projecte «Europa acull?» 
s’ha realitzat amb la 
col·laboració de les entitats 
Open Arms i Girona Acull

Un curs dels que hi han participat.

INSTITUT DE CASSÀ

n El Bisbat té previst reobrir la 
Catedral de Girona al turisme 
aquest estiu, concretament l’1 de 
juliol. El temple, igual que la Ba-
sílica de Sant Feliu i el museu Tre-
sor, està tancat al públic a causa 
de les tasques de remodelació 
que s’estan fent al museu. El que 
no s’ha aturat durant aquest 
temps són les misses.  

Fonts del Bisbat apunten que, 
si no ho prohibeixen les mesures 
sanitàries, a l’estiu es recuperarà 
l’horari habitual de visites al con-
junt; de 10 h a 19.30 h. I es man-
tindrà també el preu de l’entrada 
a 7 € (5 € per la reduïda).  

L’objectiu principal d’aquests 
canvis és el de millorar l’espai on 
s’exposa el Tapís de la Creació, 
una de les peces més valuoses 
que conté el conjunt. Així, se li 
està atorgant més rellevància i la 
sala s’adequa per rebre visites de 
grups més nombrosos. Les obres, 
com ja va avançar el Diari de Gi-
rona, han costat 1,6 milions d’eu-
ros. 

La Catedral de Girona 
reobrirà al turisme a l’estiu

ARIADNA RECHE. GIRONA

u Concretament l’1 de juliol, 
quan està previst que es 
finalitzin les obres de 
remodelació del museu

El logotip de la nova formació.


