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Estan bojos... Això és cultura!”, ex
clamavaFélixLópez,quellegiaatò
nit les notícies imissatges amb què
elsamosdelnegocihanfolrat lesvi
trinesdel cèntricquiosc, situata les
confluències dels carrers Gran Via
Jaume I, Francesc Eiximenis i An

selmClavé.Demàl’emblemàticne
goci, que fa set dècades que forma
part del paisatge urbà de la ciutat,
passaràel forrellatper sempre.
Desprésdemésdemitja vida en

voltat de diaris, revistes, cromos i
fascicles, Joan Dabau compta les

hores perquè el negoci familiar en
què fa 24 anys que treballa tanqui.
Diu que ara que falta una dia per
abaixar la persiana és “inevitable”
que l’envaeixi una “sensació d’in
justícia, pena i ràbia”. Recorda que
elseunoésunadéuvoluntari,jaque

ambnomés42anysencara li queda
molt temps de cotització abans de
gaudir de la jubilació. Fa un any
l’Ajuntament li va anunciar la in
tenciódenorenovarli la concessió
del negoci i demolir el local permi
llorar laseguretatdel trànsit, lamo
bilitat i l’accessibilitatde lazona.
El 12 de setembre passat l’asso

ciació de veïns del Mercadal va fer
entrega de 1.320 firmes a l’Ajunta
ment,peròacomençamentsdeset
manajaeren 1.800elsclientsiveïns
que donaven suport al quiosquer.
“És un símbol de la ciutat”, es la
menta la veïna del barri Mercè Sa
grera, que encara recorda quan el
quiosc era de pedra i el regentaven
unesmonges.Fa35anysvapassara
mans de la mare del quiosquer ac
tual. “Personalment, crec que és
una pena que s’elimini, ja que això
significa treure cultura del carrer”,
afirmaelvicepresidentdel’associa
cióveïnal,FerranGirón.

Amb el suport ciutadà no n’hi ha
hagut prou perquè el Consistori
canviésd’opinió.El regidordeMo
bilitat, Joan Alcalà, explica que la
reforma urbanística que es durà a
terme els pròximsmesos “serà una
millora per a la ciutat”. En concret,
es crearà un accés directe des de la
Gran Via al carrer Anselm Clavé,
cosaquecontribuiràamillorarl’en
trada aunpàrquingprivat depaga
ment i a un altre de comunitari. Se
gonselConsistori, lamillora també
evitarà accidents en una zona que
Alcalàqualificade“puntnegre”, tot
i que reconeix que el canvi de lloc
d’uns contenidors que hi havia da
vant el negoci ja han contribuït a
reduir la sinistralitat en aquest
espai. L’Ajuntament també ad
dueix problemes de mobilitat per
què el quiosc és almig de la vorera,
un fet que dificulta el pas a perso
nesambmobilitat reduïda.
En poc tempsGirona, que té poc

més de 97.000 habitants, haurà re
duït a lameitat el nombredequios
cos.Elde laplaçaCatalunyava tan
car fa uns quants mesos, després
queel titular renunciés a la conces
sió. Quant al de la Rambla i el de la
plaça Independència, l’Ajunta
ment traurà a concurs les conces
sions els pròxims mesos. Malgrat
aquest descens, el Consistori no
tancalaportaqueenunfuturespu
gui obrir un nou local en un altre
barrimésallunyatdel centre.!

Els amos han recollit 1.800 firmes per evitar el tancament del local,
però l’Ajuntament de Girona l’enderrocarà permillorar la mobilitat

Adéual quioscde laGranVia
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P rop de 2.000 persones
s’hanmobilitzatpersal
var un quiosc històric
de Girona que l’Ajunta
ment enderrocarà els

pròximsmesos permillorar lamo
bilitatde lazona.Els veïns, lamajo
ria del barri delMercadal, on hi ha
l’establiment,hanrespost a la reco
llida de firmes que els titulars del
quiosc van posar en marxa a co
mençamentsdesetembreperquèel
Consistori fes marxa enrere en la
seva decisió. “És de les poques co
sesde tota la vidaqueencara conti
nuenfuncionant.Passejarperaquíi
no veure el quiosc no serà el ma
teix”, reconeixia dimarts passat
Beatriz Martín mentre estampava
la firma com a mostra de suport al
quiosquer. “Us volen tirar a terra?
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JoanDabau, que fa 24 anys que treballa al negoci familiar, tancarà el quiosc demà

Els veïns acusen el
Consistori d’eliminar
un símbol de la ciutat
i de voler treure
la cultura dels carrers

Ryanair volarà a 9destinacions noves des deGirona
!Lacompanyiadebaixcost
RyanairvolaràdesdeGironaa
noudestinacionsnovesentre
elsmesoselmarç ioctubrede
l’anyqueve.Lamajoriacon
nectaranVilobíd’Onyaramb
elRegneUnit, tot ique també
hihauràunarutaamblaciutat
romanesad’Oradea, apropde
la fronteraambHongria.Tot i
això,Ryanairhadecidit elimi

narelsvolsdomèsticsadduint
“raonscomercials”.Entotal,
l’aerolínia irlandesa tindrà38
rutesdesdeGirona i laprevi
siódels seusresponsablesés
tancarel2017amb1,4milions
depassatgers,uns 100.000
mésqueaquestany.Si les
previsionsescompleixen,
enguanyRyanairhaurà trans
portat laxiframésbaixadels

últimsanys.Eldirectorde
comunicaciódeRyanair,Ro
binKiely, va justificar l’aug
mentderutesambelRegne
Unitper la inestabilitatpolíti
caenpaïsoscomTurquia idel
nordde l’Àfrica, cosaqueha
fetcréixer l’interèsdelsbrità
nicsperpassar lesvacancesen
destinacionscomlaCosta
Brava. /SílviaOller

LaplaçaNovaescobreix
amb8.000plantes
BARCELONA Redacció

Una manta verda formada per
8.000 plantes aromàtiques va co
brir ahir la plaça Nova ambmotiu
de la Biennal Internacional del
Paisatge, organitzada pel Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya. Es
tracta d’una instal∙lació efímera
que busca interactuar amb els ciu
tadans. Les plantes es van repartir
entre els assistents, que podran
posarles en un punt que desitgin

canviar, jasiguiunparcinfantil,un
espai que tingui problemes d’ac
cessibilitat, unhorturbà...A través
de les fotografies que es pengin a
les xarxes socials amb l’etiqueta
#fempaisatge els participants po
dran assenyalar en unmapa el lloc
en què voldrien plantarles. Així,
els organitzadorspodranconèixer
els espais triats pels ciutadans per
crear nous paisatges, denunciar
desperfectes,millorarelbarriode
corar façanes.!
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La instal∙lació efímera s’emmarca en els actes de la Biennal Internacional del Paisatge


