
El jurat es tanca a deliberar el
veredicte del cas Andrighetto

El cas de l’empresari acusat de
matar la dona a Palau el 17 d’oc-
tubre de 2011 enfila la recta final.
Els nou membres del jurat popu-
lar van escoltar ahir les conclusions
del fiscal, l’acusació particular i la
defensa i van rebre l’objecte del ve-
redicte que ara han de deliberar.

El judici va acabar ahir i l’acusat,
Bernard Andrighetto, no va voler

afegir res quan se li va concedir el
torn de l’última paraula. Tot seguit,
les acusacions i la defensa van
exposar les seves conclusions i
presentar els informes finals. El fis-
cal i l’acusació particular mantenen
la petició de 21 anys de presó en
considerar provat que és culpable
d’assassinat i de tinença il·lícita
d’armes. La defensa, que continua
demanant l’absolució, va incloure

com a relat alternatiu la primera
versió dels fets que va donar l’em-
presari, quan descartava la pre-
sència d’una tercera persona a la
casa i assegurava que, afectat per
una forta depressió, el consum
de drogues al llarg de tota la tarda
i la foscor, va disparar sense apun-
tar i va matar la dona sense voler. 
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La defensa va incloure un
relat alternatiu consistent a
recuperar la primera versió
dels fets que va oferir l’acusat
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ERC proposa que totes les enti-
tats que vulguin rebre subvenció
de l’Ajuntament de Girona hagin
de tenir una junta directiva pari-
tària. En motiu del Dia Interna-
cional de les Dones, que se cele-
brarà aquest diumenge, 8 de març,
la candidata a l’alcaldia, Maria
Mercè Roca, ha anunciat les seves
polítiques en matèria de dones,
com ara promoure la participació
de les dones en tots els àmbits, llui-
tar per l’eradicació de la violència
masclista, promoure la creació
d’espais de trobada de les dones i
fomentar l’esport base femení, tot
fent que rebi el mateix suport i pro-
moció que el masculí. Roca con-
sidera que aquest pot ser un bon
mètode de cohesió social. 

Una de les mesures «estrella»,
tanmateix, serà millorar la gestió

del temps. Per això, Roca es com-
promet a seguir d’aprop totes les
recomanacions del col·lectiu Ara
és l’hora per a millorar la gestió del
temps a la ciutat. La seva intenció
és començar amb els treballadors
de l’Ajuntament i d’empreses mu-
nicipals, per tal que puguin tenir
un horari flexible i que els permeti
realitzar el seu projecte de vida més
enllà de la feina. 

Els republicans, a més, també
proposen crear un premi amb
nom de dona destinat a empreses
de tot tipus que promoguin ini-
ciatives per facilitar la vida de les
dones i, sobretot, la teva gestió del
temps. 

D’altra banda, des d’ERC tam-
bé volen seguir incorporant la
perspectiva de gènere de forma
transversal en la gestió de la ciutat,
assegurar la presència de les dones
en el nomenclàtor dels carrers i
també fer-les presents en els pre-
mis literaris. 

Finalment, també volen poten-
ciar que les dones de la ciutat cre-
ïn una «xarxa» per tal de donar-se
suport mútuament. 
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Roca també crearà un
premi per a les empreses
que facilitin la gestió del
temps a les dones



ERC vol que les entitats
que demanin subvencions
tinguin juntes paritàries

MARC MARTÍ

Els veïns del bloc de la plaça Catalunya de Salt on s'han ocupat pisos se
senten «enganyats» per la manera com els nous inquilins han entrat a viure-hi.
Sostenen que en cap moment se'ls va dir que l'ocupació es faria a la brava i
reclamen a l'Ajuntament que intercedeixi amb l'autoanomenada PAH Girona-Salt
per legalitzar la situació. A la imatge es pot veure com han quedat les portes.



Preocupació pels nous blocs ocupats a Salt 

L’Ajuntament de Girona preveu
portar al ple municipal de dilluns
l’aprovació inicial del Pla de Millo-
ra Urbana que ha de permetre la
construcció de la nova Clínica Gi-
rona en uns terrenys al sud de la car-
retera Barcelona. Aquest Pla in-
clou algunes novetats respecte al
que s’havia anunciat fa uns mesos,
amb l’objectiu de no haver de de-
pendre d’Adif, que està imposant un
seguit d’exigències que estaven re-
tardant l’inici dels treballs.

Fins ara, l’equipament planificat
ocupava parcialment uns terrenys
que Foment té afectats per un teò-
ric soterrament del tren conven-
cional vinculat a l’enderroc del via-
ducte. Malgrat que aquesta opció
ara mateix és poc probable, l’Estat
no ha descartat el projecte i això fa
que desenvolupaments propers a
les vies com la construcció de la Clí-
nica o l’ampliació de l’Hipercor
necessitin uns permsisos especials
del Foment i Adif. Per evitar aques-
ta dependència i les demandes
d’Adif, l’Ajuntament i la Clínica han
pactart un canvi en l’edifici que no
canvia els metres quadrats (26.500

metres quadrats en total) que su-
marà l’edifici però si que en can-
viarà l’estructura. L’objectiu és apri-
mar l’edifici per tal d’allunyar-lo vint
metres de les vies i esquivar l’afec-
tació de les vies del tren. El regidor
d’Urbanisme, Carles Ribas, ha ex-
plicat  que per tal que la Clínica no
perdi edificabilitat després de fer-
lo més «prim» se li permetrà aixe-
car guanyar alçada. Probablement
serà un pis més, arribant a les cinc
plantes. «El que la Clínica perd en
horitzontal ho recupera en vertical»,
ha detallat el representant munici-
pal.

Els responsables de la Clínica
sempre han manifestat el seu in-
terés en iniciar els treballs, valorats
en uns 50 milions, tant bon punt
acabi tota la tramitació. Inicial-
ment, el centre sanitari s’havia de
traslladar a Fornells. No obstant, fi-
nalment els responsables van tro-
bar la manera de quedar-se a Gi-
rona, d’on asseguren que mai han
volgut marxar. L’edifici del carrer
Joan Maragall està previst que es re-
converteixi en una superfície co-
mercial, tot i que una part se cedi-
rà al col·legi Verd. 
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L’Ajuntament i la Clínica
Girona pacten canvis
per no dependre d’Adif

Les exigències de l’ens estatal fan que el consistori i el centre sanitari
decideixin reestructurar el nou edifici per no estar a prop de les vies


L’equip de govern de Girona ha
trobat la fórmula per tal d’esquivar
una demanda d’indemnització milio-
nària després que l’any 2008 l’Ajun-
tament protegís parcialment l’immo-
ble (per exemple la façana en forma
de mur cortina) i impossibilités així
l’enderroc de l’edifici per a altres
usos. El ple d’aquest dilluns haurà
de decidir si tirar endavant els trà-
mits per descatalogar tot l’edifici. A
canvi, ha obtingut el compromís dels
propietaris de l’antic garatge de no
insistir en una demanada per danys
que incloïa una petició d’indemnit-
zació d’uns vuit milions d’euros.
L’objectiu del govern local és evitar
acabar de la mateixa manera que
un cas molt similar: el del xalet
 Tarrús del carrer de la Rutlla, on el
consistori va ser condemnat a pagar
2,3 milions d'euros per haver prote-
git l’edifici en contra de la voluntat
dels seus propietaris. T.C.C. GIRONA



El garatge Forné 
es descatalogarà

URBANISME

comunicacio@clinicagirona.cat - 06/03/2015 08:14 - 80.29.123.143


