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L’Alt Empordà

Guanyem Figueres
es constitueix i inicia
la cursa electoral
Els Caputxins ha acollit la primera assemblea

Detenen una cuidadora
per robar les joies a dues
dones d'edat avançada

oberta de la candidatura d’esquerres

Els Mossos van detectar objectes a botigues de compravenda d'or de

A.FONT FIGUERES

■ Guanyem Figueres ja comença
a caminar i ahir va celebrar l’assemblea constituent a l’auditori de
Caputxins. La candidatura unitària i d’esquerres va deinir el seu
full de ruta de cara a les eleccions
municipals i encetarà en breus el
procés per escollir candidat. Amb
l'assemblea d'ahir es va iniciar el
procés per escollir els cinc primers
candidats. Fins al  de febrer es
recolliran les propostes dels precandidats i es posaran a votació.
Guanyem Figueres preveu la presentació dels cinc primers noms el
proper  de març.
La nova formació està integrada
per la CUP, Compromís, Som Alternativa, la Forja, MES i la darrera
adhesió del Comú i es postula com
l’alternativa «real» de govern a Figueres. El seu funcionament serà
assembleari i sense quotes de par-

tits.
El manifest de Guanyem Figueres ja suma més de cent adhesions.
En les hores prèvies a l’assemblea,
segons el web de la candidatura,
eren  signants però durant l’acte els assistents també van poder
adherir-se a la iniciativa.
Durant l’acte es van validar el
manifest, el codi ètic i el procés de
primàries obertes. Els integrants
de la llista electoral es decidiran a
través d’un procés de llistes obertes en què els ciutadans es poden
inscriure per participar-hi i formar
part del cens d’electors.
Guanyem Figueres es presenta
amb una voluntat «trencadora i
transformadora» per liderar un
canvi en clau social i «trencar»
amb les polítiques dels governs
convergents. El programa s’elaborà en els propers mesos a través de
grups de treball temàtics.

Figueres acollirà demà la
celebracio de l’Any Nou xinès
DdG FIGUERES

■ Figueres acollirà demà diversos
actes en la celebració de l'Any Nou
xinès. Estan organitzats per l'Associació SiWei d'Intercanvi Cultural
Xina-Catalunya i tindran lloc a
l’auditori dels Caputxins a la tarda.
Balls tradicionals i moderns de
la Xina, recital de poemes clàssics
en xinès i català, òpera tradicional
xinesa o escriptura de cal·ligraia
xinesa són algunes de les moltes

activitats en les quals es podrà participar. Es portaran a terme entre
dos quarts de sis de la tarda i dos
quarts de vuit.
L'Any Nou xinès del Porc s’està
celebrant a les ciutats de Girona,
Figueres, Olot i Banyoles en col·laboració amb els respectius ajuntaments, segons informa l'Associació cultural. Cinc mil xinesos
resideixen actualment a les comarques gironines.

SER CIUTAT SENSE
DEIXAR DE SER POBLE
Víctor Puga
ALCALDE DE L’ESCALA

’  de febrer, l’Escala
va acollir, dins el marc
Diàlegs per l’Escala, el
simposi De poble a
Ciutat, una nova governança, organitzat per l’Ajuntament de l’Escala, amb la col·laboració del
COAC, la UdG, la Fundació Jordi
Comas i Matamala, la Fundació
Climent Guitart i la Diputació de
Girona.
Amb l’Escala com a referència,

L

l’objectiu era dialogar i relexionar
entorn a la situació que viuen pobles i ciutats que els darrers anys
han crescut i que, davant un nou
paradigma, es troben amb la necessitat d’oferir respostes a noves
demandes i nous reptes.
En poc més d’una dècada, de
l’any  al , l’Escala va duplicar la seva població, passant dels
. als . habitants. Actualment té una població censada de

Figueres procedents d'una mateixa persona i van descobrir els robatoris
EVA BATLLE FIGUERES

■ Els Mossos d’Esquadra han detingut una veïna de Figueres. Es
tracta d’una cuidadora a qui
s’acusa d’haver robat les joies a
dues dones d’edat avançada de la
mateixa ciutat.
L’arrestada és una dona de 
anys, de nacionalitat espanyola i
veïna de Figueres, la qual ha quedat detingutda com a presumpta
autora de dos delictes de furt i dos
delictes de receptació.
Les detencions són el resultat
d’una investigació oberta per part
dels Mossos que es remunta al
passat mes d’octubre i que és fruit
de diverses inspeccions a botigues de compravenda d’or a Figueres. Aquí, els agents van detectar una gran quantitat de joies venudes o empenyorades per la mateixa persona, una veïna de Figueres. Els policies van estudiar els
contractes i van començar a dubtar de la procedència legal de totes
les joies venudes.
Els Mossos de la unitat d’investigació van observar les inscripcions d’alguna de les joies venudes i van contactar amb la persona que constava amb el nom inscrit a una medalla, una dona que
vivia a Terrassa.
Aquesta, segons va explicar als
agents, no s’havia adonat del robatori i va conirmar que les joies
eren de la seva propietat i que
haurien d’estar a casa de la seva
mare, una dona d’edat avançada
que vivia a Figueres.

. habitants, però es converteix en una ciutat de . a l’estiu,
amb equipaments, infraestructures i serveis de primer nivell.
Tenint en compte a més que els
darrers anys s’ha consolidat la «capitaliat de subcomarca» que exerceix oiciosament, sent la població
referent dels  o  municipis petits
de l’entorn, és fàcil concloure que
l’Escala ha esdevingut ciutat.
Hem anat digerint aquest creixement sobtat de la població, i hem
començat a prendre consciència
que la nova dimensió porta associades noves responsabilitats que
ens obliguen a pensar en la necessitat d’exercir la gestió pública aplicant criteris propis d’una nova governança.
El concepte de nova governança
l’entenc en aquest context a partir
de dues dimensions.
Una, associada a la transparència de la gestió pública, a una major
participació del ciutadà en la presa

Les joies que els Mossos van
trobar a la detinguda. MOSSOS
D’ESQUADRA

Els agents també van poder
contactar amb una altra de les víctimes, que també va identiicar
com a seves diverses de les joies
que s’havien venut per part de la
mateixa dona en una altra de les
botigues inspeccionades.
El nexe en comú de les dues víctimes era precisament que totes
dues havien tingut contractada la
mateixa dona per tal que tingués
cura de familiars d’edat avançada,
i que precisament era la mateixa
que havia fet les vendes de les
joies, que en total ascendien a
. euros.
Per aquest motiu els investigadors, el  de febrer, van detenir la
dona com a presumpta autora de

de decisions dels governs, en deinitiva, a una nova manera d’entendre la governabilitat a partir de
l’aprofundiment democràtic; i l’altra, i aquí la novetat de l’enfocament del simposi i la vàlua de les
seves conclusions, associada a una
nova manera d’entendre l’entorn
que ens permet dissenyar la ciutat
del futur a partir de repensar la relació d’aquesta amb elements com
el turisme, el paisatge, la cultura,
l’urbanisme o el territori.
L’equilibri entre el turista i el ciutadà resident, i el repte de la seva
integració, l’urbanisme com a eina
de planiicació que dona coherència i fa sostenible la gestió de la ciutat, la cultura com a element clau
de progrés que permet alhora
mantenir l’essència i la identitat davant l’amenaça de la desnaturalització que pot comportar el creixement o la modernitat, o la necessitat de superar els límits administratius tradicionals visualitzant mo-

dos delictes de furt i dos delictes
de receptació. Dos dies després,
els agents de la unitat d’investigació de Figueres van fer una entrada i escorcoll al domicili de la
dona detinguda, per si podia tenir
més objectes robats.
Investigació oberta
A l’interior van intervenir una
gran quantitat de joies de dubtosa
procedència, per aquest motiu la
investigació dels Mossos d’Esquadra no es dona per tancada i
no descarten noves imputacions
un cop s’aclareixi de qui són les
joies.
La detinguda, que no tenia antecedents, va passar el dia  de febrer a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de
Figueres, el qual va decretar la
seva llibertat amb càrrecs.

dels territorials de futur i noves estratègies de cohesió social i sostenibilitat.
La ciutat com a punt de partida
per relexionar sobre aquests elements, en un moment en què els
pobles i les ciutats, a partir de la
seva interconnexió, juguen i jugaran en el futur un paper protagonista, en detriment de les institucions supramunicipals.
Un èxit d’assistència, una
excel·lent organització i un extraordinari nivell dels dialogants i moderadors que van fer de l’Escala el
referent d’un debat del tot necessari actualment al nostre país.
Relexions i conclusions d’un
simposi que caldrà tenir molt presents en un futur si volem que el
progrés de la nostra societat sigui
sostenible i socialment just.
Poble o ciutat, tot i que en aquest
cas el nom no fa la cosa, l’Escala ho
té clar, «ser ciutat sense deixar de
ser poble».

