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A Mieres donen la veu als ciutadans
| Els habitants de Mieres poden escollir
en votació popular les seves preferències
a l’hora que l’Ajuntament de la població
faci els pressupostos, que, d’aquesta forma, resulten ben participatius. Donar la
veu directa als residents de cada poble
és una característica que en els darrers
temps es va fent i, encara que no sigui
la tònica general, de tant en tant hom
es troba amb aquesta agradable notícia. Així, doncs, els mierencs decideixen
quines de les propostes que ells mateixos van presentar resulten les més convenients per a la comunitat. També per
votació popular podran decidir qui serà
el proper jutge de pau d’entre les candidatures presentades.

EL GIRONÈS
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En sabem | Es compleixen cinquanta
anys de l’obertura de l’aeroport Girona
- Costa Brava, «el camp d’aviació», com
en deien la gent gran de l’època. Avui,
després de set anys d’aeronaus grasses
i d’eufòria com no s’havia vist mai, torna a estar una mica decandit. Tot i això,
ha fet i fa d’importantíssim element
per donar a conèixer les nostres terres.
Girona és al mapa, i no solament al de
Catalunya. Així, per exemple, la mostra
Temps de Flors s’ha convertit en un reclam tan poderós per als visitants, que
fins i tot els gironins —que en coneixem
les tresqueres— ens en veiem un bull
per no ser arrossegats per la gentada. És
el preu que cal pagar per presumir de
ciutat. Acabem tots una mica cansats a
la fi de la festa, però satisfets, això sí.
I no solament per haver acollit turistes i visitants d’arreu, sinó perquè
Temps de Flors ha propiciat, amb els
anys, un coneixement profund de la
Girona vella. Fins i tot per als gironins
mateixos. N’és prova l’abundància de
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centatge de recollida selectiva, fet de
gran importància, atès que el cost de
la recollida de les deixalles ha augmentat molt en els darrers temps i s’intenta
mantenir-ne les taxes actuals.

>> Detall de Girona en Temps de Flors.

monografies publicades darrerament
sobre la catedral i la basílica de Sant
Fèlix; sobre períodes arquitectònics i
urbanisme; sobre els costums, la gastronomia i la història de la ciutat. Fins
i tot descomptant-ne les obres acadèmiques especialitzades, la quantitat de
volums de temàtica gironina és ostensible, i de qualitat.
Hi té a veure la capacitat de renovació, d’inventiva i de reivindicació de
què som capaços. Ara mateix, acabo
de llegir a la premsa la proposta de
col·locar uns llambordins metàl·lics
commemoratius davant de les cases
on visqueren els gironins que van ser
deportats als camps nazis. No és una
idea original d’aquí, sinó que ve d’altres llocs d’Europa on hi ha col·locades
llambordes similars. D’acord. Però no
és cap mal recordar també aquí les víctimes d’aquella maldat. Com no ho és
recordar les d’altres maldats, del signe
que siguin. No hem d’oblidar mai el
passat, perquè no entendríem el present. I això, a Girona ho sabem molt bé.
No en sabem res | Ni de quan s’acabarà la recuperació del parc Central, ni de
quan s’obrirà (?) la nova estació d’autobusos, ni de si el Girona acabarà a primera o si primer s’acabarà el Girona, ni
de si Medinyà se segregarà de Sant Julià
de Ramis —o, més ben dit, si Madrid
deixarà finalment que ho faci—, ni de
si el Parc Científic s’haurà de reconver-

tir en una espècie de parc Cinecittà per
filmar-hi pel·lícules de la sèrie B —perquè la cosa ja és tot un serial—, o de si,
finalment, es farà realitat l’establiment
d’Ikea en terrenys de Salt i de Vilablareix. Sí que sabem, però, que l’empresa
Hipra ha adquirit cent mil metres quadrats de terreny en aquest darrer municipi per traslladar-hi les seves instal·
lacions d’Amer, que han quedat petites.
Almenys sabem alguna cosa, que
ja és molt.
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Piscina i homenatge | La comarca és
terra d’aigua, es diu sovint: estany, estanyols, recs, fonts, rentadors, safareigs
i piscines. Fins ara, a Porqueres, hi havia la piscina privada de les Pedreres;
a partir d’aquest estiu els porquerencs
podran gaudir de la nova piscina municipal, situada a la zona esportiva.
Per tal que tothom tingui clares dates
i quotes, l’Ajuntament ha impulsat la
gravació d’un vídeo, en el qual han
participat 27 entitats del municipi,
que es podrà veure a les xarxes socials.
D’altra banda, per fomentar l’esport
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