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Maria Mercè Roca ha expli-
cat que ERC-MES vol con-
vertir els centres cívics i els
espais cívics en ateneus co-
gestionats per les entitats
perquè siguin el punt de re-
ferència de les polítiques
de participació en els bar-
ris. L’alcaldable d’ERC per
Girona ha remarcat la im-
portància que han de tenir
els centres cívics en la Gi-
rona republicana i ha de-
clarat que “els centres cí-
vics han de tenir un paper
cabdal per generar teixit
social”. Roca ha avançat la
voluntat de creació d’una
regidoria de participació
ciutadana i civisme, en la
qual s’hi encabiria la gestió
dels centres cívics. També
ha explicat que vol “am-
pliar aquesta xarxa d’equi-
paments en aquells barris
de la ciutat on encara no
n’hi ha, per garantir que
cada barri disposi d’un
d’aquests recursos a curt
termini”. Creu que és prio-
ritària la creació al barri de
l’Eixample d’un “ateneu de
referència” i proposa fer-lo
a l’antic CAP de Maluquer
Salvador, al garatge Forné
o a l’edifici de Clínica Giro-
na. ■
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La candidata socialista a
l’Ajuntament de Girona,
Sílvia Paneque, va dema-
nar ahir un nou edifici per
a l’hospital Josep Trueta
de Girona i que aquest si-
gui també a la zona nord
de la ciutat, on, segons la
candidata, també s’hi hau-
ria de situar la Facultat de
Medicina i Infermeria. Pa-
neque va fer aquestes re-
clamacions en una roda de
premsa davant el Trueta

just després de reunir-se
amb la junta de personal
del centre hospitalari. Se-
gons la líder socialista, ar-
ran de la reunió va conèi-
xer un nou cas de privatit-
zacions de serveis, concre-

tament, del servei d’al·lèr-
gies. Per Paneque, les pri-
vatitzacions dels serveis
generen que els professio-
nals especialistes abando-
nin el centre, cosa que pot
provocar que l’hospital

deixi de ser un centre de
referència. Segons Pane-
que, la junta de personal li
va comunicar que el servei
s’ha externalitzat a una
empresa privada amb un
cost de 450.000 euros.
“Aquest cost està molt per
sobre del que es pagava als
professionals i, per tant,
en cap cas pot ser un crite-
ri de racionalització eco-
nòmica sinó una privatit-
zació encoberta”, va dir.
Per la candidata socialis-
ta, l’actual govern de CiU a
Girona no ha estat prou
exigent pel que fa a l’em-
plaçament de l’hospital i
va criticar els “canvis de
criteri“ que durant el man-
dat hi ha hagut sobre
aquest tema. L’alcaldable
socialista va reconèixer
que el projecte del tripartit
sobre el Trueta “no és as-
sumible” i va demanar al
govern que destini una
partida per redactar-ne un
de nou adaptat a la realitat
pressupostària. ■

a La candidata del
PSC a Girona alerta
de la privatització
d’alguns serveis
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Sílvia Paneque ahir al migdia davant l’entrada de l’hospital
Trueta de Girona ■ U.C.

La CUP-Crida per Girona
va reivindicar ahir “la Giro-
na popular i dels barris”, en
un acte celebrat a Germans
Sàbat. La candidatura con-
sidera que la ciutat “s’ha
construït en els darrers
quaranta anys d’esquenes
a la realitat dels barris i de
les classes populars gironi-
nes” i per aquest motiu es
proposa “capgirar aquesta
situació replantejant d’ar-
rel el model de ciutat i la
manera de governar”. En-
tre les propostes, destaca la
creació d’una anella dels
barris que “connecti els di-
ferents sectors gironins i

trenqui amb la concepció
radial i centralista que ha
regit històricament la ciu-
tat”. Així mateix, defensa la
necessitat de divulgar i fer
conèixer el patrimoni cul-
tural i històric que hi ha
darrere els diferents fluxos
migratoris en què va veu-
re’s immersa la ciutat du-
rant el segle XX, i per
aquest motiu proposa
crear un itinerari sobre el
barraquisme a Girona,
aprofitant diversos treballs
i experiències recents.

A l’acte hi van participar
el periodista i membre de
Súmate Antonio Baños, i
també els candidats Lluc
Salellas, Toni Granados i
Fina Espinosa. ■
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La CUP reivindica “la
Girona popular i una
anella dels barris”

“Fem amb el comerç allò
que ja hem fet amb el turis-
me”, va afirmar ahir el
candidat de CiU a l’Ajunta-
ment de Girona i actual al-
calde, Carles Puigdemont.
En una roda de premsa da-
vant el mercat del Lleó, el
líder convergent, que s’ha
proposta donar “un gir co-
pernicà” al comerç, va
anunciar la creació d’un
pla estratègic de comerç a
la ciutat que tindrà “capí-
tols específics per a
aquells barris on és més
urgent que mai”, en refe-
rència als barris de Santa
Eugènia, Sant Narcís i el
Pont Major. “El comerç ha
de créixer al ritme que ha
crescut el turisme.”

Aquesta aposta per
equiparar el comerç al tu-
risme com a font de pro-
moció econòmica parteix
de la premissa, segons
Puigdemont, que la majo-
ria d’aturats a Girona pro-
venen del sector serveis i
que per això s’ha de crear

ocupació en aquest àmbit.
El candidat va recordar
que durant aquest man-
dat ja s’han “assajat fór-
mules” que es volen conso-
lidar, com ara bonifica-
cions de diversos impos-
tos i tributs i dotar de més

recursos altres programes
que ja estan en marxa.“Gi-
rona es caracteritza pel
comerç urbà de qualitat,
de proximitat”, va afirmar
el candidat, que hi va afe-
gir que s’han de “reforçar”
els eixos comercials i l’as-

sociacionisme o invertir
en promoció i formació
amb relació al perfil de tu-
rista que actualment visi-
ta la ciutat.

Amb referència a les su-
perfícies comercials, per
Puigdemont la ciutat tam-

bé té espai per créixer en
aquest àmbit, “però amb
un cert ordre”, i va desta-
car la importància de la
mesa amb els ajunta-
ments de l’àrea urbana per
consensuar la instal·lació
de noves superfícies. ■

CiU de Girona proposa un
pla estratègic en comerç
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a Carles Puigdemont afirma que s’ha de fer amb el comerç el mateix que ja s’ha fet amb el turisme
a la ciutat a El candidat convergent i actual alcalde aposta pels serveis per generar ocupació

El candidat a la reelecció va
destacar que aquest any ja
estan vigents algunes bonifi-
cacions que han impulsat
pensades expressament per
a emprenedors que volen ini-
ciar un negoci. “No parlem de
promeses, sinó de realitat”, va
dir. Algunes d’aquestes me-
sures són bonificacions de la
taxa de residus a aturats que
inicien una activitat (75% el
primer any, 50% el segon i
25% el tercer) o bonificaci-
ons de la taxa d’activitat el
temps que la persona hagi
estat a l’atur (entre un 25% i
un màxim del 95%).

Carles Puigdemont parla amb una veïna de Girona davant del mercat del Lleó ■ U.C.
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Bonificacions
que ja estan en
marxa enguany


