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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 17 DE GENER DEL 2017

L’APUNT

Una setmana molt
literària
Xavier Castillón

Dijous farà 150 anys que va néixer Prudenci Bertrana i
s’inaugurarà, amb un espectacle literari i musical a
Tordera, la seva localitat natal, l’any de commemoracions que l’escriptor comparteix amb la seva filla Aurora, pel seu 125è aniversari. Aquesta setmana tan literària culminarà dissabte a l’Escala amb la preestrena
de La Víctor, una docuficció sobre la vida de Caterina

Les xifres
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440.259 1.500

metres quadrats passa a tenir l’àmbit delimitat de la Devesa . Augmenta en 24.000
m² sobre el que tenia fins ara.

metres quadrats serà la superfície edificable al parc, i
només per a ampliacions i
construccions auxiliars.

Albert-Víctor Català, que serà una de les últimes activitats organitzades per recordar que l’escriptora va
morir a l’Escala ara fa mig segle. Commemoracions a
part, Columna publica demà dos llibres d’autors gironins: La senyora Stendhal, de Rafel Nadal, i Alegra’m la vida, de Guillem Terribas, que es presentaran a Girona, respectivament, dijous i dissabte.

L’atur, l’Any Bertrana, la igualtat de
gènere i els serveis funeraris
J. Nadal
GIRONA

Madrenas, Berloso i Planas, durant la sessió d’ahir ■ MANEL LLADÓ

del ple, l’alcaldessa va
anunciar l’adhesió de
l’Ajuntament a la celebració de l’Any Bertrana, que
recordarà l’escriptor Prudenci Bertrana i la seva filla, també escriptora, Aurora Bertrana. El comissari de l’Any Bertrana, Oriol
Ponsatí, va llegir el manifest a l’inici de la sessió. El
ple va votar l’adhesió dins
l’apartat de propostes urgents, ja que no havia estat
inclosa en l’ordre del dia.
Madrenas va anunciar
també l’aprovació via decret del pla de polítiques
de dones de l’Ajuntament.

La tinenta d’alcalde Sílvia
Paneque va explicar que el
propòsit és generar igualtat d’oportunitats i tracte,
alhora que es lluita per eliminar
discriminacions
per raó de sexe. Paneque
va dir que consta d’un centenar de mesures.
El ple va fer també
l’aprovació inicial de l’ordenança municipal de la
prestació dels serveis funeraris, que inclou obrir el
servei a nous operadors i
preveu mesures de major
transparència en els costos derivats de la gestió del
servei. La CUP va conside-

rar que l’ordenança fa curt
perquè no preveu la municipalització del servei.
ERC-MES va qualificar de
“rentat de cara per a Mémora” (l’empresa que els
presta) l’anunci de l’abril
del 2016 de la creació d’un
paquet social per 1.596,39
euros. Segons van dir, el
preu mitjà continua sent
d’uns 5.000 euros. L’ordenança es va aprovar amb
els vots de CiU, el PSC i el
PP (15 vots). La CUP, ERC
i C’s (9 vots perquè Míriam
Pujola, de C’s, no va poder
participar en la votació)
van votar-hi en contra.

Programació del mes de gener dels Enginyers Industrials de Girona
20/01/2017
Visita al Showroom de
BoadaGrup. Seguretat,
Energia i R+D+I. (Vic).
Horari: de 10 h a 18 h

26/01/2017
Curs de Sistemes Embedded i IoT.
Elements centrals de la indústria 4.0.
Preus: 150 € col·legiats,
190 € no col·legiats.
Horari: de 9 h a 13 h i de 14 h a 18 h.
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Més informació i inscripcions:
www.enginyersgirona.com
girona@eic.cat · 972 21 19 12
C/ Narcís Blanch, 39, bxs.
Girona

322264-1154895w

L’alcaldessa va començar
el ple, com ja és costum,
amb les dades de l’atur a la
ciutat. Segons va explicar,
el desembre es va tancar
amb un descens de més
del 10% (en concret un
10,76%) en el nombre d’aturats respecte al mateix
mes de l’any anterior. Acabant l’any hi havia 5.497
persones desocupades,
663 menys que el desembre del 2015. En el detall,
Madrenas va posar en relleu que hi ha hagut un important descens del nombre d’aturats menors de
25 anys (la baixa supera el
17%). Pel que fa a la formació, bona part dels aturats,
4.446, són persones que
tenen només estudis primaris o inferiors. Pel que
fa al nombre d’afiliats a la
Seguretat Social, aquest
darrer any ha crescut en
3.000 persones (67.000
afiliats el desembre del
2015 i 70.000 el desembre
del 2016). En l’àmbit de
les valoracions negatives
de les dades, Madrenas va
constatar que “la majoria”
de contractes són temporals.
Per altra banda, a l’inici

