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Local Girona-Gironès

n El pati del Col·legi Verd de Gi-
rona s’ampliarà fent ús d’una part 
de l’espai que ara ocupa la Clíni-
ca Girona. La previsió és que 
l’equipament sanitari es traslladi 
al nou edifici, que està en la fase 
final d’obres, a la carretera Barce-
lona, pel Pont de la Puríssima. 

Segueix sent una incògnita 
què passarà amb l’antic edifici 
que ara ocupa la clínica, al carrer 
Joan Maragall de l’Eixample giro-
ní. El que sí que està clar és que la 
part que toca amb el Col·legi Verd 
servirà per fer l’ampliació del pati. 
Ho va tornar a confirmar la regi-
dora de Salut a l’Ajuntament de 

Girona, Eva Palau, en una entre-
vista a Girona FM, on recordava 
que es tracta d’un compromís 
que ja s’havia establert amb l’em-
presa gestora. 

L’any 2018, des de Clínica Gi-
rona havien rebut fins a quatre 
ofertes per a aquest bloc. Entre 
elles n’hi havia d’immobiliàries, 

d’empreses comercials, de fonts 
d’inversió i, fins i tot, una proce-
dent d’Holanda, que estaria inte-
ressada a fer-hi apartaments tu-
rístics. Però, en aquell moment, el 
gerent havia afirmat que tenien 
intenció de segellar el contracte 
un cop se sabés segur en quina 
data es podria fer entrega de l’edi-
fici. 

Ara que la data per traslladar-
se al nou edifici s’ha fixat a prin-
cipis de desembre, tot apunta que 
s’haurà d’esclarir aviat quin és el 
destí de l’edifici actual.

El pati del Col·legi Verd s’ampliarà amb 
espai de l’antic edifici de Clínica Girona
DdG. GIRONA

Imatge d’arxiu de la Clínica Girona.

DDG

n El jutge va deixar ahir en llibertat, 
amb una causa oberta per lesions i 
delicte d’odi,  el detingut per l’agres-
sió homòfoba  en un «botellon» el 
passat dijous la Devesa de Girona; 
i, pròximament, citarà a declarar un 
altre dels implicats en l’atac contra 
l’estudiant de la UdG, Bernat Berna-
beu. L’agressió va passar de nit a La 
Devesa que, per  segon dijous  con-
secutiu, va reunir milers de joves al 
parc, ha estat durament condem-
nada per diferents institucions i 
col·lectius. També des del Consell 
d’Estudiants de la Universitat de Gi-

rona que, a través d’un fil a les xar-
xes socials titulat «Diem no a l’ho-
mofòbia», diumenge a la nit va  po-
sar sobre la taula el que perceben 
com «una criminalització de la nos-
tra generació» en el debat públic so-
bre els «botellons» que creuen que 
s’haurien de «gestionar» i no pas 
«evitar» o «condemnar».  

«Els botellons són un espai on el 
jovent va a esbargir-se perquè, ara 
per ara, no existeix cap alternativa», 
expliquen des de la coordinació del 
Consell d’Estudiants de la Univer-
sitat de Girona que sostenen que «el 
jovent ha de poder gaudir d’un es-

pai segur d’oci nocturn i una reober-
tura completa de les discoteques i 
bars». Tot i això, en referència als dos 
últims dijous, els representants dels 
estudiants de la UdG denuncien 
que, com a espai per a l’oci nocturn,  
la  Devesa «presenta molts desper-
fectes  com la mala il·luminació,  un 
camp de visió reduït, obstacles...».  
Unes deficiències que, a criteri seu,  
fan necessari una «millora en segu-
retat» en un espai «s’hi celebren 
concentracions d’un nombre con-
siderable de joves  que no s’han 
d’evitar ni condemnar, sinó que se 
n’han de fer una bona gestió». 

u El jutge deixa en llibertat el detingut per l’agressió homòfoba a la Devesa, 
amb una causa per lesions i delicte d’odi, i citarà a declarar un altre implicat

Els estudiants de la UdG diuen 
que els «botellons» s’haurien 
de «gestionar i no condemnar»

M.VERDAGUER/E.BATLLE. GIRONA

MARC MARTÍ

u La plaça del Vi de Girona va acollir ahir al vespre una nova concentració del col·lectiu LGTBI per condemnar les 
agressions LGTBI-fòbiques. En aquesta ocasió, la protesta es va convocar arran del darrer cas d’agressió homòfo-
ba, que va tenir lloc la matinada de dijous a divendres passat en un «macrobotellón» a la Devesa, quan un estudi-
ant va patir un atac. Hi van participar prop d’una desena d’entitats vinculades a l’Espai LGTBI de Girona. DdG GIRONA

Concentració del col·lectiu LGTBI contra l’agressió homòfoba de dijous

El germà Guillermo, el març passat a Santa Coloma. MARC MARTÍ

n El germà Guillermo, un mestre 
històric de les escoles de La Salle a 
Girona i a Santa Coloma de Farners, 
va morir ahir als 100 anys a l’Hospi-
tal Santa Caterina de Salt, al qual ha-
via estat traslladat després d’haver 
patit una caiguda diumenge al 
col·legi de la capital de la Selva, on 
residia. Guillermo (nom de religiós 
de Laurentino Fernández) havia 
complert els 100 anys el passat 12 de 
març, amb molt bon estat de salut i 
un cap claríssim. «El seu secret és 
que no es creia l’edat que tenia», va 
comentar el metge. De fet, la caigu-
da la va patir quan treballava en un 
espai que estava condicionant com 
a jardí, una vegada que amb la re-
missió de la pandèmia tenia més 
possibilitats de fer activitats a l’aire 
lliure a l’escola. 

El funeral pel germà Guillermo 
se celebra a dos quarts de cinc 
d’aquesta tarda a la Casa Sant Josep 

que la Salle té a Vinyols i els Arcs, a 
tocar de Cambrils, encara que La 
Salle de Santa Coloma de Farners 
està preparant una cerimònia de 
comiat i record per als propers dies. 

Després de la seva formació com 
a germà de la Salle, Guillermo (na-
tural de Barrios de Nistoso, un petit 
nucli del municipi de Vilagatón, a 
Lleó) va arribar al col·legi de Giro-
na l’any 1947 i s’hi va estar fins el 
1980: 33 anys durant els quals, al 
marge de la seva activitat com a 
mestre a les aules, va impulsar a mit-
jans de la dècada de 1950 el futbol 
federat. La seva dedicació a aquest 
esport (acompanyava els equips de 
la Salle allà on anessin, seguia els 
entrenaments, parlava amb juga-
dors, entrenadors i rivals...) el va fer 
una persona molt popular a Girona 
més enllà de l’àmbit docent.  

Uns anys més tard, el 1990, va ser 
traslladat a la Salle de Santa Coloma 
de Farners, on faria classes de geo-
grafia, gramàtica i francès i on entre 
moltes altres activitats va crear el 
conjunt de flautes Sons de Farners.  
Va ser en aquest centre on es jubila-
ria com a mestre, però hi continua-
ria vivint i fent tot allò que li dema-
naven o que li deixaven fer.

Mor als 100 anys el 
germà Guillermo, 
mestre de la Salle a 
Girona i Santa Coloma

ALFONS PETIT. GIRONA

u Es va fer molt popular per 
haver impulsat el futbol 
federat i per acompanyar els 
equips arreu de la província


