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SOCIETAT

Més de 6.000 joves arriben
avui a Girona per la JMJ

Puigdemont
clou la trobada
Iberian Fòrum
2011 a Girona

a Uns 160 autocars començaran a arribar amb joves de deu nacionalitats diferents camí de la
trobada a Madrid amb el papa a Dormen en pavellons de la capital, Sarrià, Sant Julià i Fornells

GIRONA

Dani Vilà

Gran missa
multitudinària
el dilluns 15

GIRONA

Uns 160 autobusos està
previst que arribin avui a
Girona per passar els dies
previs de la jornada mundial de la joventut (JMJ)
que se celebra a Madrid la
setmana que ve amb la
presència del papa. Des de
primera hora de la tarda,
el Bisbat de Girona amb
coordinació amb l’Ajuntament han organitzat un
dispositiu de seguretat per
distribuir els busos.
S’ha previst que els autobusos s’aturin a Sarrià
on els indicaran si s’han de
dirigir als aparcaments
que s’han habilitat a Fontajau, Domeny i els Maristes. Els més de sis mil joves
provenen de deu nacionalitats diferents, i especialment nombrosos són els
col·lectius italians i francesos, però també arriba
gent del Paraguai, el Canadà, Suïssa, Alemanya,
l’Equador, Hongria, Polònia, Àustria i Eslovàquia.
Tot aquests joves s’hostatjaran o bé en el cente-
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L’acte més multitudinari previst per als més de 6.000 joves que passaran uns dies
per terres gironines serà la
missa multitudinària que
s’ha programat pel dilluns dia
15 d’agost a les vuit del matí.
La cerimònia es farà al parc
de les ribes del Ter. A les onze
del dilluns està previst que
els 160 autobusos necessaris
per transportar els joves emprenguin el camí de Madrid
per assistir a les Jornades
Mundials de la Joventut amb
la presència del Sant Pare.
Els més de 300 voluntaris van participar ahir en una missa a la catedral ■ JOAN SABATER

La xifra
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3.500
quilos de fruita consumiran
els joves en els 62.500 àpats i
més de 10.000 caixes de
menjar i beguda.

nar de famílies d’acollida
que col·laboren amb el Bisbat o bé en pavellons poliesportius de Girona, Sarrià, Fornells o Sant Julià
de Ramis.
Així Fornells acull uns
640 joves, uns 2.000 entre
els pavellons de Sant Julià
de Ramis i Sarrià de Ter i la
resta en pavellons de la ca-

pital gironina, com és el
cas dels Maristes, a Palausacosta, la Salle, el col·legi
Vedruna o el convent de
les Josefines, entre d’altres.
Més de 300 voluntaris
El Bisbat va fer ahir l’última trobada amb els més
de 300 voluntaris que a

partir d’avui s’encarregaran d’organitzar i donar
suport als diversos grups
per donar-los els últims
consells. Ahir al vespre el
bisbe Francesc Pardo va
oficiar una missa a la catedral amb els voluntaris.
Els joves faran visites per
la diòcesi i vetlles joves a la
catedral. ■

Dani Vilà

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va cloure
ahir la trobada de l’Iberian
Fòrum que s’ha organitzat
aquests dies a Girona,
amb la participació de 150
joves d’una vintena de països europeus. Puigdemont va demanar als joves
assistents en aquesta trobada organitzada per l’European Youth Parliament
que es converteixin “en
ambaixadors de la ciutat
als seus respectius països”. Així mateix l’alcalde
nacionalista de la capital
gironina va fer una crida
als participants en el fòrum perquè tornin a la ciutat un altre dia acompanyats de familiars o amics.
El consistori hi ha participat donant suport a la trobada d’aquests 150 joves
d’una vintena de països
europeus. ■

MOBILITAT

Cassà canvia
els pàrquings
de la plaça
Doctor Botet

NOVES TECNOLOGIES

El Punt

Cinc espais amb internet
via Wi-Fi a l’Escala

L’equip de govern de
l’Ajuntament de Cassà de
la Selva ha decidit modificar desplaçant uns metres
els aparcaments de zona
blava que hi ha a la plaça
Doctor Botet del municipi.
La distribució de la plaça i
la situació de les pilones
provocaven problemes en
alguns casos als conductors que maniobraven per
entrar o sortir dels aparcaments d’aquest sector.
Amb la modificació i el
desplaçament d’un parell
de metres s’ha aconseguit
guanyar prou espai perquè els conductors puguin
maniobrar sense perill. El
consistori ha adoptat
aquesta mesura després
que alguns veïns demanessin una solució que evités el perill que suposava el
poc espai que hi havia entre les pilones de la vorera i
alguns dels aparcaments
d’aquest sector. ■

a La millora de la

xarxa de cable oferirà
internet de banda
ampla, tele i telèfon

M. Vicente
L’ESCALA

Cinc espais públics de l’Escala tindran servei d’internet via Wi-Fi. De fet, el servei ja està activat a la plaça
de l’Ajuntament, la de les
Escoles, Catalunya i Univers. Està previst que la
setmana que ve entri en
funcionament també el
Wi-Fi a la zona de la platja.
L’alcalde, Estanis Puig, el
tinent d’alcalde, Víctor

Puga, i Josep Maria Rovira, de l’empresa Prisco
Electrònica, SL, van presentar ahir els punts de
connexió a internet amb
una demostració del funcionament a la plaça Catalunya.
És gratuït i els usuaris
només s’hauran de registrar i tindran una capacitat de 80 megabytes de navegació diaris. La velocitat
estarà limitada i hi haurà
continguts
bloquejats,
com ara la descàrrega il·legal de continguts via PSP o
les planes web pornogràfiques. La plana d’inici serà
la web municipal.
Aquest servei forma

CASSÀ DE LA SELVA

part dels acords de millora
que han signat l’empresa
Prisco i l’Ajuntament. Precisament aquesta companyia oferirà també a través del cable servei d’internet amb banda ampla i de
telefonia fixa. Es podrà
contractar des de 15 euros
fins a 46. L’alcalde, Estanis Puig, va explicar que
l’Escala és un dels pocs
llocs on s’implantarà
aquest nou sistema.
Actualment hi ha 4.000
usuaris del cable a l’Escala
que podran contractar
aquestes noves tarifes.
Per als que no en tinguin
hi haurà un sistema WiMax disponible. ■
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La presentació de la zona Wi-Fi es va fer ahir al matí a la
plaça Catalunya de l’Escala ■ M.V.

