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Girona, Salt i Sarrià

Salt conﬁa que l’àrea
urbana consolidada porti
riquesa i llocs de treball
 El ple de l’Ajuntament va

ratificar ahir la creació del
nou ens amb el suport de
tots els grups excepte IpS
SALT | LAURA FANALS

L’Ajuntament de Salt va ratiﬁcar
ahir l’acord per a la creació de l’àrea urbana consolidada del Gironès amb el suport de tots els partits excepte Independents per Salt
(IpS). La majoria de grups van
coincidir en subratllar que aquest
acord permetrà incrementar el
nombre de llocs de treball a la vila,
ja que obre la porta a la instal·lació de grans superfícies. En canvi,
IpS va rebutjar aquest model perquè va considerar que comportarà la destrucció d’altres llocs de treball i tindrà conseqüències mediambientals.
La regidora d’Urbanisme, Rosa
Pòrtulas (CiU), va destacar que la
creació de l’àrea urbana és un
«bon començament» perquè possibilitat el desenvolupament «amb
sentit comú» de l’àrea metropolitana. A més, obre la porta a què establiments de més de 2.500 metres
quadrats puguin establir-se a Salt,
el que suposarà, al seu parer, una
«gran ﬁta, que permetrà la creació
de riquesa i llocs de treball».
El PSC es va mostrar d’acord
amb ella. «Considerem que és un
avanç, perquè ﬁns ara no existia

aquesta possibilitat de cooperació
entre els ajuntaments», va indicar
Iolanda Pineda, que va qualiﬁcar
d’«injusta» la llei que ﬁns ara no els
ha permès la instal·lació de grans
superfícies perquè no tenen més
de 50.000 habitants. Tot i això, va
assenyalar que encara queden alguns «recels» i va conﬁar que s’acabin de superar.
Des del PP, Felip Gil també va
donar el seu suport perquè creu
que es poden crear nous llocs de
treball, però va recelar de la «hostilitat» que pot tenir l’Ajuntament
de Girona en decisions que puguin
beneﬁciar a Salt. Per la seva banda, el regidor no adscrit Carles
Bonet també es va mostrar partidari de la proposta tot i que va conﬁar que les grans superfícies serveixin per atraure també clients
cap al petit comerç tradicional.
En canvi, el portaveu d’IpS, Ferran Burch, va votar en contra de la
iniciativa perquè creu que «s’haurien de desenvolupar àrees urbanes amb eﬁciència i responsabilitat, amb una moderació en l’ús del
sòl per no repetir la bombolla immobiliària i evitar que els lobbies
econòmics apretin en excés». A
més, va témer que es destrueixin
llocs de treball que ja existeixen a
Salt. En canvi, l’alcalde, Jaume
Torramadé, va assegurar que la
nova àrea garantirà un ús ordenat
del sòl i generarà riquesa i llocs de
treball a la vila.

Girona i Salt destinen
43.000 € a garantir l’accés
al menjador escolar
 Els dos ajuntaments han signat un conveni amb el Consell Comarcal

per tal que cap infant es quedi sense una alimentació adequada
GIRONA | L.FANALS

Els ajuntaments de Girona i Salt
han signat un conveni amb el
Consell Comarcal del Gironès per
tal d’aportar 43.000 euros -25.000
Girona i 18.000 Salt- per garantir
que cap alumne es quedi sense poder accedir al servei de menjador
escolar i assegurar que se’ls dóna
una alimentació saludable. En total, se’n beneﬁciaran 66 alumnes
de catorze escoles dels dos municipis.
En el cas de Girona, l’Ajuntament aporta 25.000 euros que beneﬁciaran un total de 50 alumnes
de sis escoles que tenen menjadors
gestionats pel Consell. L’objectiu és
que aquelles criatures derivades
pels serveis socials puguin accedir
al servei de menjador. Segons ha
explicat el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso (CiU), el sistema és el mateix que l’utilitzat l’any passat: l’Ajuntament ingressa els
diners al Consell a compte i a ﬁnals
de curs es fa la liquidació del que
ha costat realment. D’aquesta manera, es poden oferir beques menjador a aquells infants que més ho
necessiten. Berloso, però, remar-

Apareix més d’un possible focus Desmunten el
König de la Gran
de l’incendi mortal de Girona
Via Jaume I
va quedar molt malmès. En l’inGIRONA | E.B.

La diﬁcultat per aclarir les causes de l’incendi mortal la matinada de divendres a dissabte en un
pis de Girona s’accentua després
que hagin aparegut almenys dos
possibles focus de l’origen de les
ﬂames. Els Mossos d’Esquadra
qualiﬁquen d’accidental el succés i destaquen que serà complicat aclarir les causes. A més, el pis

cendi va morir un home de 30 anys
i de nacionalitat colombiana. Es
dóna el cas que l’incident es va
produir hores després que la víctima es barallés amb un veí. Quan
van arribar els Bombers i els Mossos al bloc van trobar-se la parella
sentimental fora del pis. Les declaracions dels veïns i els amics sobre els fets són contradictòries.

Les JERC trien Àdam Bertran
i Ariadna Jou com a candidats
GIRONA | DdG

L’assemblea local de les JERC a
Girona ha escollit Àdam Bertran i
Ariadna Jou per anar a la llista
d’ERC a les eleccions municipals.
Bertran, malgrat haver nascut fora
de Girona, fa anys que hi viu i hi
està molt vinculat. Entre d’altres, ha
estat director de Creu Roja Joventut de les comarques gironines i coordinador general del consell d’estudiants de la UdG. Actualment és

mestre d’educació infantil i psicopedagog, dirigeix un centre educatiu i és professor associat de la
UdG.
Ariadna Jou, per la seva banda,
ha estudiat Economia a Barcelona,
però tot i això sempre ha estat
molt implicada en l’activitat gironina, ja que ha estat membre del
Consell Escolar Municipal, l’AEIG
Vista Alegre i la Coral Geriona, entre d’altres.

 UN COP HA TANCAT LES SEVES

PORTES DEFINITIVAMENT, el
restaurant König de la Gran Via
Jaume I de Girona ja s’ha començat a
desmuntar. Ahir mateix, els operaris
ja en treien tots els mobles i
repintaven l’exterior. Malgrat que el
cèntric local tanca, ben aviat obrirà
les portes el nou König de Fontajau,
a l’antic restaurant La Font.

EN XIFRES

25.000 EUROS
Ajuntament de Girona
Mig centenar d’alumnes de sis escoles que tenen els menjadors gestionats pel Consell Comarcal es beneficiaran d’aquests ajuts.

18.000 EUROS
Ajuntament de Salt
L’objectiu és poder atendre totes les
situacions detectades de risc de
desnutrició o alimentació insuficient
i deficient.

ca que aquesta només és la quantitat destinada als menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal. Pel que fa a la resta, l’Ajuntament parla amb les AMPA per
veure també quines necessitats
tenen i aportar-hi ajudes.
D’altra banda, el Consell també
ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Salt i el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt per

posar en marxa actuacions que
afavoreixin una alimentació saludable entre la població escolar.
L’objectiu és atendre totes les situacions detectades de risc de
desnutrició o alimentació insuﬁcient i deﬁcient, o aquelles que puguin suposar un risc per a la integritat física i emocional dels escolars d’educació infantil i primària
de Salt. En aquest cas, el consistori
aportarà 18.000 euros que beneﬁciaran al conjunt de les vuit escoles de Salt i, concretament, a setze alumnes.
A més, el Consell Comarcal
aportarà setze menús diaris gratuïts més destinats a aquells alumnes que es troben en risc de desnutrició i que hagin estat detectats
per la Comissió Social de cada
escola. En aquesta comissió hi
juga un paper molt important el
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i la direcció del centre
escolar, ja que són els que realitzen
el procés de selecció dels alumnes
a qui se’ls ﬁnançarà en un 100% el
servei de menjador, sempre en
funció de les seves necessitats i situació familiar.
MARC MARTÍ

