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Diari de Girona

GIRONA, SALT I SARRIÀ
RAQUEL GIRONÈS SALT

Conforama obrirà la seva botiga a Salt el pròxim  de juliol. La
cadena europea dedicada a la distribució d'equipaments i decoració per a la llar ha escollit la vila
com a punt per instaurar-se a la
província de Girona. Concretament, el nou establiment, que
ocupa . metres quadrats, està
situat al costat de l'Espai Gironès,
on hi ha un hotel, un bufet i un supermercat, entre altres comerços.
Conforama ha dut a terme part
de la selecció del personal per a la
nova botiga a través de l’Espai
Municipal d’Ocupació (EMO) de
Salt. Segons explica aquest organisme, es van fer unes  entrevistes durant set dies i es buscaven
 perils professionals diferents
amb diversos llocs de treball per a
cada categoria. L’EMO va aportar
un total de  candidats, i
d’aquests unes  persones van
ser seleccionades, asseguren
fonts de l’entitat.
L’establiment comptarà amb
aparcament gratuït a l’exterior i
també subterrani per recollir les
compres. L’horari d’obertura serà
de dilluns a dissabte de les  del
matí a les  de la nit, durant l’estiu
(ins al  de setembre). En canvi,
a l’hivern la botiga tancarà les seves portes a les nou del vespre.
Actualment,
Conforama
compta amb quatre botigues a
Catalunya, totes elles situades a la
província de Barcelona (Badalona, Sabadell, Sant Boi i Sant Pere
de Ribes). Per tant, la botiga de
Salt serà el primer punt de venda
de la marca a la província de Girona. Fa quatre anys l'empresa ja
va mostrar la seva voluntat d'expandir-se més enllà de Barcelona
i instaurar-se a la rodalia de Giro-

 Part de la selecció del personal del nou establiment s’ha fet a través de l’Espai Municipal
d’Ocupació de Salt  La botiga d’equipaments i decoració per a la llar disposarà de 8.000 metres
quadrats  L’horari d’obertura serà de les deu del matí a les deu de la nit, de dilluns a dissabte
pliant la seva xarxa d'establiments, amb presència a les principals províncies. En l’àmbit internacional compta amb una xarxa
de  establiments,  d'ells a
França.

La botiga es troba al sector sud
de Salt, on hi ha un hotel, un
bufet i un supermercat. MARC MARTÍ
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Conforama obrirà la botiga
de Salt el pròxim 11 de juliol

PLANEJAMENT
I GESTIÓ

a demarcació del Col·legi
d’arquitectes i l’AV del
Barri Vell han organitzat
aquesta setmana un debat sobre
la necessitat de redeinir els usos
del Pla Especial del Barri Vell de
 i com procedir perquè el resultat sigui positiu. El més estimulant ha estat la participació de
dues arquitectes, una milanesa,
Gaia Redailli, que ha treballat i
treballa a Andalusia en temes de
rehabilitació, i Itzíar González,
barcelonina, també activa en
aquests camps. Van tractar i exposar dues facetes del mateix tema.
Redaielli explicà l’experiència cordovesa de PAX – Patios de la Axerquia, un exemple d’economia
cooperativa per resoldre el pro-

CORREU ELECTRÒNIC

blema de l’habitatge sota els principis de rehabilitació patrimonial
ecològica i sostenible en un centre històric i González descrigué,
a partir de la seva experiència en
la redacció del projecte de Las
Ramblas de Barcelona, com articular un procés participatiu ciutadà en l’elaboració del planejament urbanístic, o sigui, com empoderar la ciutadania en la presa
de decisions que afecten la seva
vida.
Les dues intervencions,
excel·lents i ben documentades,
tenien tot el sentit perquè l’Associació de Veïns –i Veïnes, no ens
en n’oblidem– defensa la necessitat de revisar el Pla Especial no
tant des d’un punt de vista arqui-

na. Fita que serà realitat el pròxim
dijous  de juliol, quan la botiga
obrirà les seves portes.
Després d'aquesta obertura,

tectònic, que ja està bé i funciona,
sinó dels usos possibles i compatibles, dels aproitaments que es
poden obtenir d’equipaments
que estan en mans mortes i d’ordenar l’activitat del barri casant
interessos. O sigui, adaptar-lo a
les necessitats de la vida quotidiana perquè observa que hi ha
uns problemes per al veïnat als
quals ni es dona solució ni es
mostra interès a canalitzar.
La inquietud no neix en el buit.
Ho ha fet des de la constatació de
la inoperància i indiferència municipals al impacte del turisme i
l’oci en el descans, l’habitatge i la
mobilitat del barri.
En sortir d’actes tan interessants com aquest, sempre et queda el dubte de si es més útil, per
resoldre els problemes, la relexió
acadèmica i intel·lectual, amb voluntat de fer diagnosis globals
que siguin l’origen de llargs processos per arribar a pactes entre
administració i ciutadania, o el
plantejament de solucions concretes a problemes concrets.
D’estudis, al Barri Vell, se n’han
fet alguns – Turisme i Mobilitat,
per exemple– i dormen el son
dels justos en qualsevol calaix

Conforama passarà a tenir un total de  botigues a l'Estat espanyol, l’última es va inaugurar a Vitòria, i aspira a continuar am-

municipal. Com tantes altres propostes votades majoritàriament
als Pressupostos participatius.
Per tant, aconseguir que s’adjudiqui la redacció d’un estudi de
com fer el procés participatiu que
haurà d’elaborar una sòlida diagnosi que després permetrà fer
unes propostes, etc., sembla un
procés llarg i que podria servir
perfectament, coneixent la
senyora alcaldessa i al seu equip,
per marejar la perdiu.
Planejament o gestió. Una cosa
no treu l’altra. Són dos processos
que s’han alimentat mútuament i
els dos són formes de pressió,
però em semblaria més útil que
hi hagués propostes concretes
d’on construir habitatges públics,
com regular els apartaments turístics, on crear un nou aparcament, com reduir la privatització
de l’espai públic i regular-ne l’ús o
per recuperar, d’una vegada, la
biblioteca pública que ha desaparegut de la Casa de Cultura convertint-se en un punt de lectura
de centre obert de dia o infantil.
Deinir mancances, proposar alternatives, sumar voluntats és
una manera ben eicient de deinir el futur que es vol.

Gran festa d’inauguració
L’empresa ja està preparant una
gran festa d’inauguració per celebrar l’obertura. Durant la primera
jornada, Conforama oferirà descomptes als clients. Concretament, sortejarà un val de  euros cada hora des de l’obertura
ins al tancament.
La nova botiga de mobles i decoració es troba en el sector sud
de Salt, on en els últims anys han
obert diferents establiments comercials. A més, està al costat de
l’Espai Gironès, un pol d’atracció
comercial. És també en aquesta
zona on, des de fa anys, hi ha la intenció d'establir un Ikea. L'Ajuntament de Salt ha fet tot els tràmits
i urbanísticament ho té tot preparat per acollir aquesta empresa
sueca dedicada a la fabricació i
venda de mobles i objectes per a
la llar.

Enxampen
un home robant
les rodes d’un cotxe
a Sant Narcís
DdG GIRONA

■ Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia  de juny, a Girona,
un home de  anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a
Girona, com a presumpte autor
d'un robatori amb forç al barri de
Sant Narcís.
Els fets van ocórrer la matinada
del mateix dia  de juny, al carrer
Mare de Déu del Mont de Girona
on, cap a dos quarts de tres de la
matinada, els Mossos van ser alertats que un home estaria intentant
sostreure les rodes d'un vehicle.
Una patrulla de paisà es va dirigir al lloc i va comprovar que un
home estava traient els cargols
d'una roda d'un vehicle. També
van veure que el cotxe estava aixecat amb un gat mecànic i tenia
tres de les rodes amb els cargols
aluixats.
En identiicar-lo, van comprovar que no era el titular del cotxe i
que, a més, li constava una ordre
de detenció i ingrés a presó emesa
per un jutjat de Girona.

