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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 22 DE SETEMBRE DEL 2016

Talls a sis
carrers pel Dia
Sense Cotxes,
avui a Girona
a Escoles de la ciutat

hi faran activitats, amb
motiu de la Setmana
de la Mobilitat Segura
J. Nadal
GIRONA

La Casa Pastors, on hi haurà el futur centre d’art modern i contemporani de Girona ■ J.N.

Concurs d’arquitectes per
a la Casa Pastors, a Girona
a L’objectiu és que hi participin professionals experimentats i també joves
amb idees innovadores a Al futur espai s’exposarà el fons Santos-Torroella
espai museístic de primer
ordre.” Va recordar que al
futur centre d’art modern
i contemporani de Girona
es podran veure obres de
primer nivell signades per
figures d’abast mundial,
com ara Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró o el
francès Francis Picabia.
A més, hi va afegir l’alcaldessa, al costat de les
obres d’aquests artistes de
fama internacional es po-

dran veure també els treballs dels artistes gironins
amb més talent.
El futur centre d’art
modern i contemporani
servirà per exposar la collecció Santos-Torroella,
fons d’art que l’alcalde
Carles Puigdemont va decidir adquirir el 2014 per a
la ciutat per 3,9 milions
d’euros. El fons està compost per un total de 1.300
obres. ■

Recorre Europa amb bici
a favor del medi ambient

Va començar a fer 30 km
cada dia i va anar augmentant la mitjana, fins a arribar a un màxim de 80 km
diaris, dedicant-hi 22 hores. Aquesta afició no va
tenir aturador i va estar
pràcticament deu anys caminant: una experiència
que el va conduir “a resseguir a fons Llatinoamèrica, conèixer els seus paisatges, la seva gent i els rius”, alguns dels quals,
secs, lamenta. El bagatge
adquirit li ha permès dur a
terme xerrades en 600 escoles i ha penjat sis mil vídeos a internet. Enguany
va tancar aquesta etapa i
va dirigir-se a Anglaterra,
si bé per poc temps. El 31
de maig del 2016 va tornar
a rodar, just el dia que feia
55 anys. Aquest cop el trajecte és dalt d’una bici, i ja
ha fet 4.500 km. De moment ha passat pels estats
francès i espanyol, i l’objectiu és pedalar per tots
els països d’Europa. ■

Jordi Nadal
GIRONA

Un concurs d’arquitectes
definirà com serà el futur
centre d’art modern i contemporani de Girona, que
es farà a la Casa Pastors.
L’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, va confirmar en una entrevista a
Televisió de Girona que
aquest serà el mètode per
escollir els professionals

encarregats d’elaborar el
projecte. El consistori està
preparant aquest concurs
amb la col·laboració del
Col·legi d’Arquitectes.
La voluntat és que participin en el concurs tant
professionals amb experiència contrastada com
joves que hi aportin idees
innovadores. Madrenas va
destacar les virtuts de l’espai de la Casa Pastors: “És
un lloc perfecte per ser un

a Un ciutadà britànic

que ha fet a peu
34.000 km va arribar
dilluns a Girona

G. Pladeveya
GIRONA

Martin Hutchinson, conegut popularment com el
caminant, ha fet parada
aquesta setmana a Girona. Després de recórrer a
peu 21 països de l’Amèrica
Llatina durant gairebé
una dècada, aquest 2016
ha emprès una nova fita,
que és culminar un trajecte amb bicicleta arreu
d’Europa. La motivació
que el va portar a fer un
canvi de vida radical i a

Hutchinson, el dia 19 a la tarda, al seu pas per Girona ■ G.P.

embarcar-se en aquests
interessants i enriquidors
viatges són les ganes de
“conèixer el planeta, especialment la naturalesa”,
denunciar les situacions
de contaminació flagrant
que ha descobert, pregonar el missatge de la im-

portància de preservar i
estimar els espais naturals, i ser més conscients
del valor de cuidar el medi
ambient. Hutchinson és
anglès i residia a Manchester. El setembre del 2006
va viatjar a Mèxic i allà va
iniciar la incessant ruta.

Fins a cinc carrers de la
ciutat de Girona estaran
tallats al trànsit avui al
matí amb motiu de la celebració del Dia Sense Cotxes. Es tracta del carrer de
Joan Maragall, al tram que
va des del carrer de la Creu
fins al de Josep Maluquer i
Salvador, des de les nou
fins a la una. En el cas de la
plaça de Sant Pere, el tall
serà efectiu també des de
les nou fins a dos quarts
d’una. Més limitat serà el
tall al carrer Port Lligat, al
barri de Pont Major; el sector entre el carrer de les
Illes Filipines i el carrer de
l’Illa de Gomera es tancarà
a les deu i es reobrirà a les
dotze. A l’altre extrem de
la ciutat, a la zona de Mas
Gri, es tallarà el carrer de
la Riera de Mus entre el
carrer de Can Prunell i el
de Vitòria-Gasteiz des de
les nou fins a dos quarts

d’una. Finalment, el carrer de Sant Sebastià, al
sector de Can Gibert, es
tallarà des del carrer de
Campcardós fins al de
Puigneulós. Aquest últim
carrer també es tallarà en
el tram que va des del car-
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hores estaran tallats els carrers de Sant Sebastià i Puigneulós. Els altres ho estaran
entre tres i quatre hores.

rer de Sant Sebastià fins al
d’Orient. Aquests talls seran els més llargs, ja que
començaran també a les
nou i no s’acabaran fins a
les sis de la tarda.
Durant les hores que els
carrers estiguin tallats, no
es permetrà que els vehicles entrin ni surtin dels
guals. Els ocuparan escoles de la ciutat que hi duran a terme activitats per
celebrar la Setmana de la
Mobilitat Segura i Sostenible. ■

ERC-MES diu que el
ROM de Girona limita
la participació
a Roca alerta que

el nou jurament del
càrrec impediria usar
la fórmula de l’AMI

Redacció
GIRONA

Maria Mercè Roca, portaveu del grup municipal
d’ERC-MES a l’Ajuntament de Girona, va denunciar ahir que el nou ROM
“limita la participació de
persones, entitats i grups
polítics” i va anunciar que
el seu grup confeccionarà
propostes de millora. Per
Roca, aquest articulat
“contribueix a buidar de
contingut polític el ple mu-

nicipal” i l’acosta, segons
la portaveu d’ERC-MES,
“a un model de sessions
plenàries orientades al
simple tràmit burocràtic”.
La coalició ha alertat del
redactat del ROM en relació amb el jurament del
càrrec, on es prohibirà tota fórmula que buidi o limiti el contingut de la Constitució. Aquest fet podria
impedir, segons ERCMES, que els regidors sobiranistes prometin el càrrec amb la fórmula proposada per l’AMI, un fet que
va valorar com a “inversemblant en una ciutat
majoritàriament independentista”. Roca confia que
es tracti d’un error. ■

