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Girona, Salt i Sarrià
ANIOL RESCLOSA

Una imatge virtual del projecte guanyador, que mostra les parades a la plaça Independència. AJUNTAMENT DE GIRONA

Girona tindrà unes
noves parades de ires
i mercats més sostenibles
Va obrir un concurs

Rebuig als elements bèl·lics al certamen
 A la imatge superior, els membres de Girona Acull i la Coordinadora d’ONGs
Solidàries llegeixen un manifest en contra de la presència de l’Exèrcit a l’exterior de la Fira. A la fotografia inferior, la Fundació Esplai Girona, que tenia l’estand situat just al costat del de les Forces Armades, va penjar un text a favor de
la pau i en contra de les armes.
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cediment per prohibir-los la participació en noves ires. I malgrat
que els responsables de l’estand
van decidir fer-ho ins i tot abans
de rebre el requeriment, ara quedarà en mans del Patronat i el Comitè Executiu de la Fira decidir si
s’ha incomplert el codi ètic i quines poden ser les possibles conseqüències.
D’altra banda, una vintena de
persones va participar en la protesta organitzada per Girona Acull
i la Coordinadora d’ONGs Solidàries en contra de la presència de
l’Exèrcit a la Fira. Els participants
van llegir primer un manifest a les
portes del Palau Firal i tot seguit
van entrar a la ira per anar ins a
l’estand dels militars, que el van
abandonar temporalment i van
deixar-ne la custòdia a dos agents
dels Mossos d’Esquadra. A la protesta també hi va assistir el regidor
de la CUP Lluc Salellas.
Segons va indicar un dels
membres de Girona Acull, Ramon
Puig, als membres d’aquests
col·lectius no els preocupa si els
militars van uniformats o no, sinó
que estan en contra «de tot el que
representa l’Exèrcit espanyol» i
consideren que «l’Exèrcit no és
una sortida educativa ni es pot
presentar com a tal». «No volem
que els joves contemplin l’opció
d’anar a aprendre a matar i a morir», va assenyalar, tot subratllant
que defensen «la cultura de la
pau» i rebutgen qualsevol ele-

entre els alumnes de
la UdG per tal que els
fessin arribar les seves
propostes El projecte
guanyador ha estat el
de Laura Targarona i
Tomeu Rosselló

DdG GIRONA

■ L’Ajuntament de Girona està
treballant per dissenyar unes noves parades de ires i mercats més
sostenibles. Amb aquest objectiu,
el consistori va obrir fa uns mesos
la convocatòria d’un concurs de
projectes entre l’alumnat del Màster de Bioconstrucció Aplicada i
Ecoconstrucció de la Fundació
Universitat de Girona.
La inalitat de la iniciativa és
dissenyar unes estructures que el
consistori pugui utilitzar com a
parades en ires i mercats a la via
pública com, per exemple, les que

L’entitat francesa
Article 1 guanya el
Premi Princesa de
Girona Internacional

LES FRASES
L’Exèrcit no és
una sortida
educativa i no es pot
presentar com a tal»

ACN/DdG GIRONA

RAMON PUIG
MEMBRE DE GIRONA ACULL

ment bèl·lic perquè «generen desigualtats, emigracions i catàstrofes tant a dins com a fora de l’Estat». Per això, el seu objectiu inal
és que l’Exèrcit no tingui cabuda
en una ira on es plantegen opcions de futur per als joves.
Finalment, la portaveu de Cs a
Girona, Míriam Pujola, va lamentar que el govern municipal no celebrés una inauguració de la ira i
ho va atribuir a «una rebequeria
de l’alcaldessa» després que el jutge permetés la participació de
l’Exèrcit al saló. Pujola va considerar que les forces armades són
«una sortida professional més» i
per això va veure «imprescindible» la particpiació de l’Exèrcit.

es fan servir en la ira de Nadal o
en les Fires de Sant Narcís, a més
d’altres ocasions en què s’organitzen ires d’artesania o d’alimentació artesana.
En total, s’han presentat cinc
projectes al concurs i s’han atorgat tres premis, una beca de pràctiques i un accèssit. El primer premi, dotat amb  euros i una
beca de . euros en hores de
pràctiques per executar el projecte sota la direcció de l’equip tècnic
de l’Ajuntament, s’ha atorgat al
grup format per Laura Targarona
i Tomeu Rosselló.

Operaris treballant a la zona per enjardinar. MARC MARTÍ

Comencen a enjardinar l’espai
pendent del parc Central
T.C.C. GIRONA

■ Operaris de l’empresa adjudicatària de la reurbanització del
parc Central de Girona han començat l’enjardinament que quedava pendent. Fa uns tres setmanes, el el secretari d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, i el

subdelegat del govern a Catalunya van inaugurar l’espai. Van explicar, però, que la gespa i tot l’espai enjardinat es plantaria unes
setmanes després, que és quan tocaria per tal que creixessin en condicions. Tota la zona on s’està treballant està envoltada de tanques
taronges de plàstic.

■L'entitat francesa Article ha estat guardonada amb el Premi
Fundació Princesa de Girona Entitat Internacional . El nom
de l'organització premiada es va
donar a conèixer ahir en un acte a
Sòria al qual van assistir més de
 persones. El jurat va destacar
la «lluita» que ha desenvolupat a
favor de l'ocupabilitat dels joves
independentment del seu origen
social, econòmic o cultural, l'impacte que ha tingut en joves en
risc d'exclusió i l’ha considerat un
referent de creixement. També en
va distingir el model de gestió i inançament. L'associació, ubicada
a París, treballa per revertir la desigualtat d'oportunitats entre joves de diferent nivell social i econòmic. Fruit de la unió de dues
entitats, Frateli i Passeport Avenir,
els seus principis d'acció es basen
en la defensa de l'article  de la
Constitució francesa (justícia,
igualtat, fraternitat i llibertat),
d'aquí el seu nom.

