
  Diari de Girona 6 DIJOUS, 10 DE JUNY DE 2021

Local Girona-Gironès

Guanyem vol que 
Girona es postuli 
per fer el pla pilot 
de la renda bàsica

DdG. GIRONA

n Guanyem Girona portarà al ple 
de dilluns una moció amb la vo-
luntat que Girona es converteixi 
en l’escenari d’un pla pilot per in-
troduir la Renda Bàsica Universal 
(RBU) a Catalunya. El text que 
presentarà Guanyem reclama 
que l’Ajuntament se situï com a 
candidata perquè la Generalitat 
esculli la ciutat a l’hora d’imple-
mentar la prova pilot per la RBU. 
Una prova pactada per ERC i la 
CUP en el marc de la negociació 
de la investidura per a la presi-
dència del Govern català. 

Cristina Andreu, regidora de 
Guanyem, celebra l’«oportuni-
tat» per desenvolupar «polítiques 
progressistes i innovadores» a la 
ciutat. La RBU és un ingrés esta-
tal que té per objectiu que tothom 
tingui cobertes les necessitats bà-
siques.

Cicle de conferències 
del COAC Girona al 
procés participatiu 
del Barri Vell

DdG. GIRONA

n El Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC), la Universitat de Gi-
rona i l’arquitecta Itziar González 
participaran en quatre conferènci-
es emmarcades dins del projecte 
Per un nou Vell. Es tracta d’un pro-
cés participatiu que s’està fent al 
Barri Vell de Girona per decidir l’ús 
dels equipaments municipals, del 
qual González és responsable. Les 
dues primeres sessions, celebrades 
el 27 de maig i el 3 de juny, han ser-
vit per presentar el projecte i deba-
tre com s’ha de rescatar el patrimo-
ni comú del Barri Vell de Girona. El 
dia 10 de juny es farà la tercera jor-
nada sota el títol «Un Barri Vell per 
viure-hi» i el dia 17 es tancarà el ci-
cle amb la sessió «Viure entre jar-
dins». Totes dues es podran seguir 
a través del canal de YouTube de la 
Demarcació de Girona del COAC, 
on quedaran penjades.

Detingut per 
agredir la dona 
en una discussió 
a Llagostera

EVA BATLLE. LLAGOSTERA

n Un veí de Llagostera de 69 anys va 
acabar aquest dimarts a la nit detin-
gut per violència masclista. L’home 
presumptament va agredir la seva 
dona colpejant-la a la cara durant una 
discussió a casa seva, cap a les sis de 
la tarda. Ambdós estaven discutint-
se i l’home, segons va dir la víctima a 
la policia, li va fer un cop a la cara. Ar-
ran de l’agressió, la dona va haver de 
rebre assistència mèdica al municipi, 
ja que tenia una lesió pel cop que li 
havia propinat presumptament el 
seu marit.  Després, la víctima va de-
nunciar els fets a la Policia Local de 
Llagostera. Un cop recollida la decla-
ració, a dos quarts d’onze de la nit, 
agents de la Policia Local de Llagoste-
ra i dels Mossos d’Esquadra es van 
presentar al domicili del presumpte 
maltractador i el van arrestar. Els 
Mossos l’acusen de ser el presumpte 
autor d’un delicte de violència mas-
clista per maltractaments en l’àmbit 
de la llar. El veí de Llagostera no tenia 
antecedents policials fins ara. 

Durant el primer trimestre a la Re-
gió Policial de Girona s’han rebut 301 
denúncies de dones víctimes de mal-
tractaments en l’àmbit de la parella, 
és a dir, que han patit violència mas-
clista per la parella o exparella.

u L’home, de 69 anys, és 
arrestat després que la víctima 
denunciés els fets a la policia 

n Entre la setmana passada i 
aquesta s’han robat desenes de 
bicicletes a diversos municipis 
del Gironès. A Sarrià de Ter, per 
exemple, se n’han sostret quatre 
i a Bescanó, tres.  Però també se 
n’han robat a poblacions veïnes 

com Sant Gregori o Fornells de la 
Selva.  

Aquesta no és la primera vega-
da que passa, però sí que és cert 
que ara -potser per l’auge ciclista 
que ha despertat la covid- s’hagi 
intensificat aquesta pràctica de-
lictiva que els Mossos d’Esquadra 

ja estan investigant. 
El modus operandi d’aquests 

robatoris és sempre el mateix, o 
això sospita la policia. Es creu que 
els lladres detecten les bicicletes 
a través d’aplicacions mòbil com 
l’Strava, en què els atletes pugen 
les seves sortides i comparteixen 

recorregut i temps.  
Veient on cada esportista co-

mença i acaba el circuit, els és fà-
cil determinar on es guarda la bi-
cicleta. A més, tenen la possibili-
tat de saber de quin vehicle dis-
posa perquè l’usuari, a banda de 
compartir les rutes que fa, pot 
afegir el model de bicicleta que té 
i, fins i tot, posar-hi fotografies.  

Els robatoris es produeixen 
normalment de nit. Els lladres en-
tren a trasters, garatges comuni-
taris o particulars i s’emporten les 
bicicletes d’alta gamma. «Les que 
són més velles, no les toquen», 
explica l’alcalde de Bescanó, Xa-
vier Vinyoles. 

Els alcaldes dels municipis, 
que estan en contacte entre si, 
busquen la forma de «mitigar la 
problemàtica» i transmetre segu-
retat al col·lectiu de ciclistes que 
viuen al Gironès. De fet, per fre-
nar casos com aquests, molts te-
nen càmeres de videovigilància 
instal·lades als accessos. 

Arran dels darrers robatoris, 
Sarrià de Ter ha decidit intensifi-
car el patrullatge i la vigilància de 
la Policia Local per revertir la si-
tuació. Els altres tres municipis, 
que no disposen de cos de segu-
retat propi, han demanat la col·la-
boració directa dels Mossos d’Es-
quadra.  

A més, s’han pres mesures en 
paral·lel. Bescanó, per exemple, 
obre una convocatòria de dues 
places per crear una guàrdia mu-
nicipal que es preveu implemen-
tar a finals d’any. I Sant Gregori, 
ha contractat un servei de vigilàn-
cia nocturna extern que ja ha co-
mençat a patrullar pel poble 
aquesta nit. 

u Durant les últimes setmanes, se n’han sostret desenes de garatges i 
trasters uS’ha incrementat la vigilància i els Mossos ho investiguen

Diversos municipis gironins 
denuncien robatoris de 
bicicletes d’alta gamma 

ARIADNA RECHE. GIRONA

Els lladres detecten on es guarden a través d’aplicacions mòbil com Strava. DAVID APARICIO

n Mònica Margarit Ribalta deixa 
el seu càrrec com a directora de la 
Fundació Princesa de Girona 
(FPdGi). Ho fa després de gaire-
bé onze anys de vinculació amb 
la fundació i per incorporar-se a 
un nou repte professional.  

Margarit ja ha comunicat la 
data en què deixarà la FPdGi, que 
serà el pròxim dilluns 5 de juliol. 
Del paper de la fundació durant 
la seva trajectòria, Margarit diu 
que «s’ha treballat cada dia per 
apropar als joves els programes 
que la FPdGi ha anat posant en 
marxa des dels seus inicis». 

I que el projecte li ha permès 

«comprovar allò que sempre he 
cregut: que els joves només ne-
cessiten el temps i l’espai ade-
quats per demostrar el seu talent, 
compromís i generositat». 

Amb tot, Margarit ha destacat 
la tasca de l’equip i agraït «el su-

port incondicional de la Casa Re-
ial i del patronat». 

No serà fins al pròxim 1 de ju-
liol que el patronat aprovarà el 
nomenament de qui ocuparà el 
seu lloc al capdavant de la funda-
ció.

Mònica Margarit deixarà la direcció de la 
Fundació Princesa de Girona el 5 de juliol

DdG. GIRONA

u Ho farà després de 
gairebé onze anys a la 
fundació i per començar un 
nou repte professional

Mònica Margarit, en una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA
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ES EL MOMENTO DE CAMBIARTE 

917 701 701

MOMENTO ÚNICO, MEDIDAS ÚNICAS

• Tú eliges como pagar: mes a mes, trimestral, semestral o anual.

• ¿Cierras tu negocio? Nos hacemos cargo del pago de tu seguro.

• ¿Haces menos kilómetros? Te devolvemos el importe correspondiente.

Seguro de coche, moto y hogar.

Garantía real de que pagarás menos: Solo para nuevas contrataciones. La compensación por uso del coche se realizará mediante puntos Porque TU Vuelves del programa SUMA en Línea hasta un máximo de hasta 100 €, al finalizar la anualidad.  
Ayuda Autónomos aplicable al seguro en vigor contratado con Línea Directa. Solo para autónomos que acrediten el cese de su actividad durante el periodo de vigencia de la Campaña.

Promociones válidas hasta el 30/06/2021. Contrataciones sujetas a normas de suscripción de la compañía. Consulta todas las condiciones en www.lineadirecta.com


