
El punt informatiu de la Fundació al centre comercial. 

ESPAI GIRONÈS

La Fundació Pasqual Maragall
difon la seva tasca a l’Espai Gironès

un equip de la Fundació Pasqual
Maragall per a la recerca sobre
l’alzheimer s’ha desplaçat aques-
ta setmana a l’espai Gironès per di-
fondre informació sobre l’entitat i
el seu projecte, trobar voluntaris
per impulsar les iniciatives d’in-
vestigació i també convidar a la po-
blació a col·laborar i fer-se soci. la
Fundació ha instal·lat una taula des
d’on es facilitarà informació al pú-

blic fins divendres, de 12 del mig-
dia fins a dos quarts de nou del
vespre. 

aquesta acció a l’espai Giro-
nès s’emmarca en la implicació del
centre per col·laborar amb entitats
que treballen en la millora social,
com l’oncolliga, Càritas Dioce-
sana de Girona, la Fundació jaume
Casademont, aldeas infantiles,
aD iniciatives socials i la Funda-
ció astrid 21. 
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els Mossos d'esquadra han de-
tingut en dos dies sis lladres que in-
tentaven robar a dos pisos de Giro-
na. Tots els detinguts acumulen
antecedents per fets similars. les pri-
meres quatre detencions es van fer
el 10 d'abril i tot va començar quan
la policia va localitzar un vehicle que
estava relacionat amb diversos de-
lictes. Després de seguir la pista al
conductor, es va aconseguir detenir
tres persones més que havien in-
tentar robar -sense èxit- a un pis del
passatge Manel bonmatí. l'endemà,
els mossos van frustrar un altre ro-
batori, al carrer Migdia. 

els arrestats tenen entre 18 i 55
anys i són de nacionalitat algeriana,
espanyola, peruana i cubana i són
veïns de Girona, salt i de la provín-

cia de barcelona. Tots tenen ante-
cedents i han sortit en llibertat des-
prés de declarar davant del jutge.

les primeres quatre detencions
es van fer pels volts de la una del
migdia del dia 10, quan una patru-
lla que feia rondes a peu per la pla-
ça del lleó va veure com el con-
ductor d'un turisme es tapava la cara
amb la mà quan va veure els dos
agents. els policies van comprovar
la matrícula i van saber que estava
relacionat en diversos delictes. Men-
tre buscaven el cotxe sospitós per la
carretera de barcelona, agents de
paisà van veure un home i una
dona amagats darrera un conteni-
dor amb actitud vigilant i que esta-
ven manipulant dos mòbils.

al mateix temps, una altra patrulla
va veure al portal d'un pis del pas-
satge Manel bonmatí com un home
en sortia i es dirigia al contenidor.
Poc després, el cotxe es va aturar
prop del contenidor. els agents  van
aturar i escorcollar el vehicle, i van
identificar els sospitosos. 

la policia va comissar dos dècims

de loteria i 575 euros en bitllets
fraccionatsamagats entre la lona
del sostre i la planxa del cotxe. a
més, van comprovar que tant la
porta d’entrada a un bloc del pas-
satge Manel bonmatí com la porta
d'un habitatge a la quarta planta ha-
vien estat forçades. Per tot plegat,
van detenir les quatre persones. 

un dia després, els mossos van
detenir en plena feina dos joves de
18 i 19 anys. els fets van transcórrer
pels volts de les nou del vespre,
quan diversos testimonis van aler-
tar els mossos que dos nois havien
saltat una tanca per accedir a la ter-
rassa d'un bloc de pisos del carrer
Migdia. Dos agents es van enfilar per
accedir a la terrassa i van veure els
joves manipulant una persiana per
accedir a l'interior.

els nois van fugir . els mossos en
van localitzar un amagat en un bar
situat a la pujada de la Creu. l’altre
el van localitzar en un altre carrer
proper. els agents els van detenir i els
van comissar un telèfon mòbil per
determinar-ne la propietat.
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Sis detinguts per intentar robar
a dos pisos de Girona en dos dies

Tots els arrestats tenen
antecedents i han quedat
en llibertat després de
declarar davant del jutge



l’ajuntament de Girona ha dis-
senyat una estratègia per assegurar
que tots els joves gironins que es pu-
guin beneficiar del programa Ga-
rantia juvenil hi puguin accedir. Ga-
rantia juvenil és un programa que
es duu a terme a tot europa amb la
finalitat de reduir l'atur juvenil. la
idea bàsica del programa és que, si
una persona jove compleix els re-
quisits, en un termini de quatre me-
sos, l’administració li oferirà una
oferta de treball, pràctiques o for-
mació.  

el primer pas que una persona
jove susceptible d’entrar al pro-
grama ha de fer és donar-se d’alta
al sistema de Garantia juvenil. amb
aquesta finalitat, tant des dels ser-
veis socials d’atenció Primària,
com des del servei Municipal d’o-
cupació i l’estació espai jove, es tre-
balla per donar informació i suport
als joves que volen fer aquesta alta.
a l’estació espai jove es dóna
aquest suport perquè el mateix
jove es doni d’alta al sistema a tra-
vés de la forma més senzilla. 

un altre servei que es dóna als jo-
ves és el suport per a modificacions
de dades, correccions o resolu-
cions d’incidències en el registre al
sistema. a l’estació espai jove
s’han fet un total de 202 atencions
per resoldre aquest tipus de con-
sultes. 

GIRONA| DdG

L’Ajuntament
ajuda els joves
que volen
accedir a la
Garantia Juvenil

les obres per instal·lar sensors a
les zones blaves de Girona han co-
mençat en diferents punts de la ciu-
tat. aquest sistema permetrà que
els interessats pugin saber en quins
llocs hi ha places lliures, ja sigui
consultant per mitjà d’un telèfon
mòbil com amb panells informa-
tius a la via pública. la incorpora-
ció d’aquests sensors està inclosa en
el contracte amb la nova empresa
que gestiona les àrees de d’apar-
cament de pagament. 

els treballs es poden veure al car-
rer del Carme, on ja hi ha els pals
que aguantaran els panells que
informaran de les places lliures
que hi ha a l’àread’aparcaments si-
tuada als jardins. aquest punt es
considera ideal perquè la infor-
mació avisarà els cotxes si cal en-
trar o no en un indret que acaba en
cul de sac i actualment obliga a fer
maniobres als cotxes que marxen
quan no han trobat aparcament, tal
com ha explicat el regidor de Mo-
bilitat, Via Pública i seguretat, joan
alcalà.

De fet, per escollir quins són els
millors espais on implementar
aquest sistema s’ha  realitzat un es-
tudi per «mesurar i valorar l’eficà-
cia», dels sensors. a més a més de
la bossa de zona blava del carrer del
Carme (34) es col·locaran segons
als estacionaments dels carrers

sant Francesc (42), Fontanilles
(12), Gaspar i Casal (32) i plaça Ca-
talunya (21). També s'inclou a la
plaça Catalunya les zones de càr-
rega i descàrrega (31), aparca-
ments reservats a discapacitats (6)
i per a recàrrega de vehicles elèc-
trics (2).

en total hi haurà 180 places d'es-
tacionament que estan controlades
mitjançant sensors. inicialment
s’havia anunciat que es podria ar-
ribar a posar 300 aparells. No obs-

tant, s’ha decidit primar la infor-
mació i millorar tot el sistema per
assegurar que tot funcionarà cor-
rectament. els sensors estan col·lo-
cats a terra, motiu pel qual s’hau-
ran de fer obres al paviment. 

el responsable municipal de
mobilitat ha explicat que l'adjudi-
catari del servei d'aparcament amb
limitació , va oferir la instal·lació de
sensors a una zona d'alta rotació
que permetrà als usuaris i tècnics
disposar d'informació en temps

real de la disponibilitat de places
mitjançant web, aplicació de mò-
bils i rètols. alcalà ha afegit que fe-
gir que el Pla de Mobilitat urbana
de Girona estableix una línia es-
tratègica d'actuacions basada en les
noves tecnologies denominada
Mobilitat intel·ligent. una de les ac-
tuacions dins d'aquest marc és,
precisament, donar informació de
l'estat dels aparcaments en calça-
da de la ciutat mitjançant la ins-
tal·lació de sensors.
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Girona comença els treballs per
posar sensors a les zones blaves 

N’hi haurà 180 al carrer del Carme, St. Francesc, Fontanilles, Gaspar Casal i plaça Catalunya
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GIRONA, SALT I SARRIÀ CORREU ELECTRÒNIC
girona.diaridegirona@epi.es

La primera àrea d’aparcament on es posaran els sensors és al Carrer del Carme.

ANIOL RESCLOSA
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Pis 3200 Loft c/ Mercaders, equipat, reformat sí E 380 €
Pis 3101 Ptge. St. Domènec, Barri Vell 1 sí G 400 €
Pis 3186 C/ Barcelona, calefacció, ascensor 2 sí E 400 €
Pis 3148 C/ St. Josep, calefacció, ascensor 1 no E 425 €
Pis 1944 St. Julià de Ramis, seminou, terrassa 2 sí tràmit 450 €
Pis 3090 C/ Carme, equipat, pàrquing 2 sí G 450 €
Pis 3192 C/ Emili Grahit, gas nat., ascensor 3 sí E 450 €
Pis 3105 Salt, c/ Pere Coll i Guitó, reformat 4 no E 480 €
Pis 2941 Cassà de la Selva, calefacció, a/c. 3 sí E 500 €
Pis 3160 Pl. Oli, Barri Vell, calefacció gas 2 no E 500 €
Pis 2876 C/ Portal Nou, apartam. temporada 1 sí G 510 €
Pis 74 C/ Montcalm, seminou, pàrquing 2 no E 525 €
Pis 3152 C/ Carme, calef., ben comunicat 2 no tràmit 550 €
Pis 3205 Celrà. Dúplex, seminou, terrassa, pq.2 sí E 550 €
Pis 2088 Av. St. Francesc, cèntric, reformat 3 sí F 550 €
Pis 3158 C/ Ibèria, costat estació, pq., 2 b. 4 no tràmit 600 €
Pis 3039 C/ Antic Roca, calefacció 4 sí D 600 €
Pis 3181 C/ St. Miquel, seminou, 2 banys, pq. 3 no E 620 €
Pis 3141 C/ Cristòfol Grober, cèntric  4 no tràmit 650 €
Pis 3043 C/ Bellpuig, Montjuïc, piscina com. 3 sí E 750 €
Casa 3178 Golf Girona, seminova, alta qualitat 4 sí tràmit1.300 €
Pàrq. 984 Places cèntriques, c/ Migdia-Emili Grahit, bon accés 80 €
Local 2822 C/ Cardenal Margarit, plta. baixa i entresolat, 80 m2 500 €
Nau 3098 Salt, zona centre comercial, 450 m2 800 €

Tipus Ref. Ubicació + especificacions hab. mobl. €/mes Tipus Ref. Ubicació + especificacions hab. mobl. €/mes

Pis 3189 C/ Cendrassos. Totalment reformat 3 no F 400 €
Pis 3170 C/ Sant Pau. Balcó 1 sí G 400 €
Pis 3187 C/ Pere III-Ponent. Traster 4 no E 430 €
Dúpl. 439 Ventalló. Can Fragata. Porxo 3 sí G 500 €
Pis 3157 C/ Ponent. Amb piscina comunitària 3 no D 600 €
Local 2726 C/ Sant Joan Baptista. Dues plantes no G 600 €

Pis 3145 C/ Joan Camisó. 70 m2. Calef. 3 sí E 425 €
Pis 1100 Pg. del Mar. 83 m2. Vista pl. Mercat 3 sí D 450 €
Pis 3100 C/ Còrdova. 77 m2. Calef. 2 banys 3 sí E 475 €
Pis 3104 Palafrugell. C/ Ample. 95 m2. Pq. Asc. 4 sí E 500 €
Pis 2863 C/ Girona. 82 m2. Calef. 2 banys 3 no D 550 €
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Pis 2924 Pere IV. Calefacció i llar de foc. Asc. 3 no E 325 €

Pis 3111 Verge de la Guia. Molt de sol. Ext. 3 no E 350 €

Pis 2779 Sant Roc. Calefacció. Terrassa. Assol. 3 no G 350 €

Pis 2911 Ca la Guapa. Ref. Zona molt tranq. 3 no G 400 €

Masia 2700 Santa Pau. Amb terrassa. Cuina ref. 2 no F 500 €

Local 2583 Bellaire. Cèntric i ben situat des de la pl. Major. 100 m2 900 €

Un equip de la Fundació
Pasqual Maragall per a la
recerca sobre l’Alzheimer
és aquesta setmana a l’Es-
pai Gironès de Salt per di-
fondre informació sobre
l’entitat i el seu projecte,
trobar voluntaris per im-
pulsar les iniciatives d’in-
vestigació i també convi-
dar la població a col·labo-
rar i a fer-se soci. La funda-
ció ha instal·lat una taula

des d’on es facilitarà infor-
mació al públic fins diven-
dres, a les 12 del migdia,
fins a quarts de nou del
vespre.

Aquesta fundació va
néixer el 2008 fruit del
compromís públic de l’ex-
president de la Generali-
tat de Catalunya i exalcal-
de de Barcelona després
d’anunciar que li havien
diagnosticat la malaltia.
Des d’aleshores, treballa
per un futur sense Alzhei-
mer. ■

N.A.
SALT

La Fundació Pasqual
Maragall busca socis
i voluntaris gironins

Membres de l’equip de la Fundació Pasqual Maragall amb la

taula informativa que hi ha a l’Espai Gironès ■

Els cuiners gironins Joan Ro-
ca, Pere Massana, Àngel Gar-
cía i David Heras van partici-
par a la taula rodona La per-
cepció i evolució de la cuina,
que va tenir lloc ahir a la tarda
a l’Espai Caixa de Girona i
amb un espectacular decorat
d’una cuina de fons. L’acte,
organitzat per l’Associació
d’Hostaleria, Turisme i Res-
tauració de Girona, s’emmar-
ca en les activitats de la 35a
Setmana Gastronòmica Giro-
nina, que se celebrarà del 17

al 27 d’abril. Deu dies on un
total de 49 restaurants servi-
ran menús especials i mari-
dats amb productes de proxi-
mitat per engalanar una cam-
panya que ja és de referència
a les comarques i arreu del
país. Després de 35 anys
d’història, la campanya se-
gueix treballant pel mateix
objectiu: promoure la cuina
local i de les comarques giro-
nines oferint menús s espe-
cials, per a tot tipus de pala-
dars i butxaques. ■ M.LLADÓ

GIRONA
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Taula rodona sobre
l’evolució de la cuina

Diumenge tindrà lloc la se-
gona edició de la City Run,
una cursa popular promo-
guda per alumnes de quart
d’ESO de La Salle Girona.
L’any passat hi van parti-
cipar més de 400 persones
i això ha animat l’institut a
repetir-ho. Durant mesos,
tres grups d’estudiants
s’han repartit les tasques
de buscar patrocinadors,
gestionar les inscripcions i
treballar en l’organització
del dia perquè es pugui re-
petir l’èxit de la primera
edició. De moment, les ins-
cripcions ja superen les
200 i s’espera millor parti-
cipació que l’any passat.

La cursa sortirà de La
Salle a les deu del matí i els
nou quilòmetres de recor-
regut s’iniciaran per Joan

Maragall en direcció a la
plaça Catalunya i seguiran
per Ciutadans i Balleste-
ries abans de tornar cap al

parc de Vista Alegre. Des
d’allà, es creuarà l’Onyar i
es pujarà per Emili Grahit
fins al carrer del riu Güell,

se seguirà cap a Fontajau,
es creuarà el Ter per la De-
vesa i es tornarà al punt
d’inici per la Gran Via. ■

Pau Planas
GIRONA

La City Run arribarà
diumenge a la segona edició
a La cursa popular promoguda pels alumnes de quart d’ESO de La Salle
espera superar les 400 inscripcions de l’any passat a El recorregut tindrà 9 km

Itinerari de la City Run a GironaItinerari de la City Run a GironaItinerari de la City Run a Girona
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En les proves d’accés a la
Universitat de Girona
(UdG) per a majors de 25 i
45 anys, que se celebraran
el 18 i el 25 d’abril, s’hi pre-
sentaran en aquesta con-
vocatòria 297 estudiants.
D’aquests, 264 s’examina-
ran exclusivament de les
proves de més grans de 25
anys i 33 ho faran de les de
més grans de 45 anys. Els
estudiants de més grans
de 25 anys s’examinaran
d’una fase general i d’una
d’específica (amb diverses
opcions) i els estudiants
de més grans de 45 anys
s’examinaran només de la
fase general. L’opció més
sol·licitada és la combina-
ció corresponent a les
branques de coneixement
d’arts i humanitats con-
juntament amb ciències
socials i jurídiques, amb
110 estudiants. Tots els
aspirants s’examinaran a
la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresa-
rials. ■

Proves d’accés
per a majors
de 25 i 45 anys
a la UdG

J.T.
GIRONA
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Un equip de la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l’Alzheimer s’ha desplaçat aquesta setmana a l’Espai Gironès per difondre informació sobre
l’entitat i el seu projecte, trobar voluntaris per impulsar les iniciatives d’investigació i també convidar a la població a col·laborar i fer-se soci. La Fundació ha
instal·lat una taula des d’on es facilitarà informació al públic fins divendres, de 12 del migdia fins a dos quarts de nou del vespre.

 

Equip de la Fundació Pasqual Maragall a l'Espai Gironès

La Fundació Pasqual Maragall, a l'Espai Gironès http://www.ara.cat/comarquesgironines/Fundacio-Pasqual-Maragall-lE...
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LA FUNDACIÓ PASQUAL MARA GALL, A L’ESPAI GIRONÈS.

La Fundació aposta per la detecció precoç i la prevenció de l’Alzheimer.

13-04-2015 | 16:38

Un equip de la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l’Alzheimer s’ha desplaçat
aquesta setmana a l’Espai  Gironès per difondre informació sobre l’entitat  i  el  seu projecte,
trobar voluntaris  per  impulsar  les iniciatives d’investigació i  també convidar  a la  població a
col·laborar i fer-se soci. La Fundació ha instal·lat una taula des d’on es facilitarà informació al
públic fins divendres, de 12 del migdia fins a dos quarts de nou del vespre.

La Fundació Pasqual Maragall va néixer l'abril de 2008, fruit del compromís públic de Pasqual
Maragall, exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat de Catalunya, al anunciar que
li havien diagnosticat aquesta malaltia. Des de llavors, treballa per a un futur sense Alzheimer
perquè, segons les seves pròpies paraules, “enlloc no està escrit que aquesta malaltia sigui
invencible”.

La  Fundació  aborda els  reptes  que planteja  aquesta  malaltia  des  de l'àmbit  de  la  recerca
científica, amb el compromís d'aportar solucions decisives i millorar el benestar de les persones
afectades. La seva activitat s’orienta a l'obtenció de nou coneixement científic amb l'objectiu de
reduir el nombre de malalts, retardar l'evolució i oferir solucions que millorin la qualitat de vida
de les persones afectades i dels seus cuidadors.

A escala científica, la Fundació aposta per la detecció precoç i la prevenció de l’Alzheimer. Ho
fa des de la recerca clínica mitjançant l’estudi  alfa, una cohort  on participen més de 2.700
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Els millors restaurants s'uneixen al col·lectiu Girona, territori d'estrelles.

“Figueres ha de liderar l'Empordà per liderar després l'Eurodistricte”.

La Fira Gartstròmia arriba amb més activitats familiars i artístiques.

Obre les portes la desena edició d’ExpoJove Girona, un saló que reunirà en dos dies més
de 6.000 estudiants.

El PSC de Salt acusa l’equip de govern de fer publicitat electoral encoberta amb fons
municipals.

voluntaris adults sans,  fills  i  filles de persones afectades,  als quals efectuen un conjunt de
proves al  llarg de la seva vida (cognició,  genètica, neuroimatge...)  L'objectiu és conèixer la
història natural  de la malaltia i  detectar factors de risc i  indicadors que permetin predir  qui
desenvoluparà la malaltia i  dissenyar programes de prevenció que retardin o frenin la seva
aparició.

També impulsa un projecte d'atenció als cuidadors de malalts d’Alzheimer en fases avançades
amb l’objectiu  de facilitar  el  seu dia a dia i  millorar  el  seu benestar.  L’atenció dels malalts
d’Alzheimer exigeix una gran dedicació i esforç per part dels seus cuidadors, els quals pateixen
un  gran  estrès  emocional  i  físic.  Mitjançant  la  seva  participació  en  grups  terapèutics  els
cuidadors poden compartir les seves experiències i adquirir les eines per comprendre i acceptar
la malaltia.

La  Fundació  està  dirigida  pel  Dr.  Jordi  Camí  i  presidida  per  Diana  Garrigosa,  esposa  de
Pasqual Maragall, que ostenta el càrrec de President d’Honor.

Aquesta acció a l’Espai Gironès s’emmarca en la implicació del  centre per col·laborar amb
entitats que treballen en la millora social. Un exemple és la Fundació Oncolliga Girona, que és
referent al nostre territori en el suport als afectats pel càncer, intentant fer més fàcil el dia a dia
de qui el pateixen directament i dels qui estan al seu voltant. És per això que l’Espai Gironès
s’ha implicat en les seves accions de la mateixa manera que ho ha fet amb altres institucions
que treballen per millorar el benestar dels gironins i fer progressar les nostres comarques, com
ara  Càritas  Diocesana  de  Girona,  la  Fundació  Jaume  Casademont,  Aldeas  Infantiles,  AD
Iniciatives Socials i la Fundació Astrid 21.

Autor: Redacció
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