
e tota la polseguera i allau d’o-
pinions que ha causat l’acord
pres in extremis entre la direc-
ció de Girona+Neta i la seva

plantilla per evitar la vaga, l’article d’opi-
nió titulat «Girona+Poruga» ha estat dels

que més ens ha sorprès, i ha estat així te-
nint en compte el fet que la persona que
el signa, el sr. Josep Campmajó, està es-
tretament vinculada a l’àmbit del sector
comerciant gironí. 

No ens ficarem amb el desencert d’ano-
menar la plantilla d’escombriaires de la
ciutat, com un dels lobbys més agressius
(?), pel simple fet de saber organitzar-se
per defensar els seus drets laborals, ni res-
pondrem amb el nostre criteri sobre quins
son el veritables lobbys agressius per a la
ciutat de Girona. 

Al Senyor Josep se li passa per alt que la
plantilla de Girona+Neta, no només són
persones assalariades, sinó també consu-
midors, part d’aquests clients necessaris

per dinamitzar la malmesa economia lo-
cal, que compren més o menys a les boti-
gues en funció del salari que perceben. 

Des de CCOO de comarques gironines
volem desmentir la xifra de 1,5 M € en 5
anys que esmenta en el seu article, en tot
cas l’augment salarial que afecta una
plantilla de més de 150 persones significa
una despesa de prop de 70.000 € anuals
(280.000€ en els 4 anys pels que s’ha sig-
nat l’acord), és a dir, segons dels nostres

càlculs, un 0.003% del volum econòmic
total que la ciutat de Girona destina a la
neteja, quantitat que en tot cas va en de-
triment de l’empresa, que recordem que
és una de les firmes  que cotitzen a l’I-
BEX35. Estem convençuts que el Sr.
Campmajó té clar que aquesta minsa
quantitat de diners fa més servei a la ciu-
tat de Girona i al seu teixit comercial, en
mans d’un grup de ciutadans consumi-
dors locals, que en el compte d’ una em-
presa multinacional; i per això aprofitem
per instar les empreses gironines a no te-
nir por de dignificar els salaris dels seus
empleats, no es tracta només d’un  tema
de drets laborals, sinó d’un pas necessari
per dinamitzar i sanejar l’economia, tren-
cant el cercle viciós en el qual ens han en-
fonsat en la crisi que tots estem patint. 

Des de CCOO de comarques gironines,
i en nom de la plantilla, volem mostrar
per enèsima vegada l’agraïment als regi-
dors Jordi Navarro, Nuria Terés i Sílvia
Paneque i als seus respectius grups mu-
nicipals, pel seu suport i la seva disposició
a escoltar els plantejaments de la plantilla
en lluita. 
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«No ens ficarem amb el desencert d’anomenar la plantilla d’escombriaires de la ciutat, com un dels «lobbys»
més agressius (?), pel simple fet de saber organitzar-se per defensar els seus drets laborals, ni respondrem amb
el nostre criteri sobre quins sons el veritables «lobbys» agressius per a la ciutat de Girona» 

«Se li passa per alt que la plantilla 
de Girona+Neta, no només són
persones assalariades, sinó 
també consumidors»

Girona, Salt i Sarrià
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TEMPS DE FLORS             LA CULTURA I EL COMERÇ

«Dalí, breaking news», la mostra
que il·lustra el caire més medià-
tic del pintor un través de foto-
grafies de l'arxiu de l'Agència Efe,
arriba divendres a Girona en el
marc de Temps de Flors i inclou-
rà classes magistrals a universitaris
a càrrec del Centre d'Estudis Da-
linians.

La Mostra, organitzada per la
Diputació i el Patronat de Turis-
me Costa Brava, es podrà veure a
l’Espai Santa Caterina de la Ge-
neralitat i està formada per qua-

ranta imatges de formats que ar-
riben als , metres i que es divi-
deixen en sis en àmbits a mode de
seccions de diari. L'objectiu és de-
mostrar que Salvador Dalí va ser
objecte d’interès periodístic, però
no només en l'apartat artístic,
sinó també en contextos científics,
polítics o de crònica social. L'ex-
posició va ser concebuda pel 
aniversari de l'agència Efe.

L' de maig, els estudiants
d'Història de l'Art de la UdG re-
bran una classe magistral a càrrec
de la coordinadora del Centre
d'Estudis Dalinians de la Funda-
ció Gala-Salvador Dalí, Rosa Ma-
ria Maurell. El  de maig i el  i
 hi haurà  tallers familiars gra-
tuïts titulats «La transformació de
l'artista» i «L'animalada més gran
directius». També hi haurà visites
guiades.

EFE/DdG | GIRONA

L’exposició fotogràfica
«Dalí, Breaking News»
arriba a Girona

La mostra inclou classes
magistrals, visites guiades
i tallers familiars a l‘Espai
Santa Caterina

ACTIVITATS PARAL·LELES

Imatge de l’exposició que aquest divendres arriba a Girona.

DIARI DE GIRONA

El Pati Cultural de la Diputació
inclou aquest any nou concerts
gratuïts per Temps de Girona. Hi
haurà un concert cada dia, a les set
de la tarda, al Claustre. La prime-
ra sessió serà aquest divendres a
càrrec de l’Escola Coral del Con-
servatori de Música Isaac Albéniz
de la Diputació, sota la direcció de
Jorgelina Giordano. 

L’endemà ( de maig)  serà el
torn dels Grups de cambra del
conservatori. El dilluns ( de
maig) l’actuació anirà a càrrec del
Cor de cambra de la Diputació
amb la direcció de Pablo Larraz i
l’endemà  ( de maig) Francesc
Cassú dirigirà la cobla del Con-
servatori. El  de maig actuaran
els grups de cambra del Conser-
vatori, una sessió que es repetirà el
dia . 

El divendres  de maig es po-
drà escoltar l’orquestra de guitar-
res del Conservatori sota la di-
recció de Roger Tàpies. L’endemà
Lluís Caballeria i Dani Gallostra di-
rigiran les bandes del conservatori.
Finalment, el darrer dia hi haurà
una actuació del grup de percus-
sió del Conservatori amb la direc-
ció de Sebastià Bel. 

D’altra banda, del  al  de
maig, a la Diputacio hi haurà l’ex-
posició col·lectiva de pintura i es-
cultura del grup Art.  

GIRONA | DdG

El pati cultural de la
Diputació comptarà amb
nou concerts gratuïts

Hi haurà actuacions cada dia, a les 7 de la tarda, al claustre amb
sessions de guitarra, cant coral, cobla i bandes, entre altres

Una de les actuacions de l’any passat durant Temps de Flors.

DIARI DE GIRONA

Girona Centre Eix Comercial can-
viarà aquest any la decoració floral
dels carrers comercials amb la que
cada any participa en l’exposició
Temps de Flors per uns muntatges
de més dimensió que estaran ubicats
a diferents trams de l’eix comercial
gironí. La creació floral estarà dedica-
da a la feina diària del petit comerç.
«En el 60è aniversari de l’exposició,
volíem fer quelcom diferent que po-

sés de relleu la importància del co-
merç per a la ciutat», ha dit el presi-
dent de Girona Centre, Josep Maria
Noguer. Aquest maig, el comerç con-
tinuarà amb les actuacions dinamit-
zadores de la nova temporada. El dia
30 se celebrarà la Botiga al Carrer de
l’Eixample, que inclou els carrers Mig-
dia, la Creu i Sant Antoni Maria Claret.
La Botiga anirà acompanyada de ta-
llers educatius i de lleure per a la
mainada. El dissabte següent pren-
drà el relleu la zona centre, al Santa
Clara, Hortes, carrer Nou i avinguda
Sant Francesc. DdG GIRONA

Decoració més gran 
a l’eix comercial

MOSTRA FLORAL
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• Lloguers d’habitatges amb mobles i sense mobles

• Lloguers de locals comercials i magatzems

• Lloguers de despatxos

• Lloguer de naus industrials

• Lloguer de places de pàrquing, etc.

AICAT 2104

10
00

08
-1

10
18

39
w

11
30

18
-1

10
96

00
®

Aprofitant que aquests són dies
amb molts visitants a la ciutat,
les exposicions artístiques aflo-
ren arreu. La Diputació de Giro-
na, el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona, l’Agència EFE i la
Generalitat de Catalunya inau-
guren la mostra fotogràfica Dalí,
breaking news, que es podrà
veure des del 8 de maig fins al 29
d’agost a l’Espai Santa Caterina
(seu de la Generalitat de Catalu-
nya).

La mostra, de caràcter itine-
rant i que va servir per comme-
morar els 40 anys del Museu Dalí
de Figueres i els 25 anys de la

mort de l’artista, està formada
per 75 imatges procedents del
fons de l’agència de comunicació
realitzades per diferents fotò-
grafs i té com a objectiu analit-
zar la figura de l’artista des del
punt de vista del periodisme i de
la seva habilitat per convertir-se
en el focus d’atenció de la prem-
sa. Dalí, breaking news posa en
relleu la faceta del Dalí mediàtic,
capaç d’aparèixer a totes les sec-
cions d’un diari: Cultura, Políti-
ca, Societat, Ciència, Interna-
cional i Media (noms que reben
els àmbits expositius). Tot expo-
sat perquè l’espectador pugui co-
nèixer i apropar-se a la figura del
pintor empordanès i a la seva na-
tural teatralitat quan es relacio-

nava amb el món.
Per la seva banda, la Diputa-

ció de Girona inaugura el 9 de
maig al seu claustre una mostra
col·lectiva de pintura i escultura
del grup 9Art, que està constitu-
ït per un conjunt d’artistes plàs-
tics que s’han unit amb l’objectiu

de fomentar l’art i la diversitat
cultural. Malgrat que cadascun
dels seus membres té un treball
personal propi, s’han unit per es-
tablir, cadascun des del seu llen-
guatge propi, diàlegs entre l’au-
tor, la seva obra i l’espectador. A
9Art en Temps de Flors hi expo-

sen: Joan Abras, Xavier Bisbe,
Fermí Colomer, Joan Colomer,
Francesca Escobar, Mònica Gry-
gier, Lluís Parramon, Enric Ru-
bió, Tomàs Vilà i Pere Ventura
Julià.

L’exposició es podrà visitar
fins al 22 de maig. ■

S’exposen a Santa Caterina
i al claustre de la Diputació

El Dalí més mediàtic
i el grup 9Art,
en dues mostres
J.C.L.
GIRONA

Dalí, afaitant-se davant el mirall i l’objectiu de la càmera ■ EFE

EL PUNTAVUI  8 de maig del 2015 .15
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