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La UdG investirà doctors
‘honoris causa’ Lluís Llach
i Miquel Martí i Pol el 20-O
a L’acte es farà a l’aula magna Modest Prats a Al poeta se li dona pels mèrits i

valors de la seva poesia i al cantautor de Verges, per la qualitat de la seva obra
El soroll a la plaça Llibertat de Salt, remodelada des de fa
uns mesos, ha provocat queixes de veïns ■ J. SABATER

Jordi Nadal
GIRONA

L’aula Magna Modest
Prats, l’església de Sant
Domènech, serà el marc el
dia 20 d’aquest mes de
l’acte d’investidura de Miquel Martí i Pol i de Lluís
Llach com a doctors honoris causa de la Universitat
de Girona (UdG). La sessió acadèmica s’iniciarà al
migdia i llegiran l’elogi dels
seus mèrits la doctora de
la UdG Margarida Casacuberta —que serà la padrina
de Miquel Martí i Pol— i el
doctor de la UdG Joan de
la Creu Godoy —padrí de
Lluís Llach.
El consell de govern de
la institució universitària
va decidir el 25 de maig
passat concedir el màxim
reconeixement acadèmic
a l’escriptor de Roda de
Ter Miquel Martí i Pol, a títol pòstum, “pels seus mèrits científics i els valors
humans, indestriables en
la seva poesia.” Al cantautor i escriptor de Verges,
Lluís Llach, se li va concedir “per la qualitat artística de la seva producció
musical i poètica.” En la
mateixa sessió es va concedir l’honoris causa també al poeta, prosista i dramaturg gironí Narcís Comadira, al químic holandès Evert Jan Baerends i a
l’ictiòleg d’origen cambodjà i catedràtic de la univer-

El PDeCAT fa 14
propostes pel
soroll a la plaça
Llibertat, a Salt
a Reclamen més vigilància policial i

més elements electrònics de control
J. Nadal
SALT

El futurs doctors ‘honoris causa’ per la UdG, el cantautor Lluís Llach i, en primer terme, el
poeta Miquel Martí i Pol, en una imatge de l’any 1998 ■ EFE
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va aprovar el consell de govern de la UdG la concessió de
la distinció a Miquel Martí i
Pol i a Lluís Llach.

—————————————————————————————————

doctors ‘honoris causa’ ha
investit la UdG fins a dia
d’avui, al llarg de gairebé
vint-i-sis anys d’història.

Aigua és Vida reclama la
taula de municipalització

sitat Paul Sabatier de Tolosa de Llenguadoc Sovan
Lek. Aquestes tres darreres distincions s’atorgaran en una data encara
per concretar. A part
d’aquests cinc futurs doctors honoris causa per la
UdG, la institució n’ha investit al llarg de la seva història vint-i-quatre. ■
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La plataforma Aigua és Vida ha exigit a l’Ajuntament de Girona que convoqui de manera immediata la taula de municipalització de l’aigua. L’objectiu és que el consistori expliqui “amb detall” com serà la gestió directa que a

partir d’ara, a instàncies
del jutge, hi haurà. En la
mateixa taula esperen que
s’expliquin els resultats de
l’auditoria tècnica de
2014 feta a l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter, així com
l’informe fet per la intervenció de l’Ajuntament
amb relació a l’auditoria.
Recorden que fa dues set-

manes la taula ja havia estat convocada, però que es
va desconvocar per falta
d’informació nova que justifiqués la trobada. Els tres
ajuntaments han proposat al jutge que dos tècnics
del consistori gironí duguin a partir d’ara la gestió
que fins ara ha exercit Girona SA, soci privat de
l’empresa mixta. ■

Un centenar de persones van
assistir a la presentació a
Girona de Komland, la nova
marca especialitzada en trail
running i que han impulsat
dos germans gironins, Quim i
Marc Cassany. Els productes
ja es poden adquirir a través
del web de l’empresa, però
durant els pròxims mesos es
trobaran en botigues especialitzades. ■ EL PUNT AVUI

El PDeCAT de Salt, a través dels seus tres regidors
no adscrits, ha fet al govern de Salt una llista de
catorze propostes per resoldre els problemes de
convivència a la plaça de la
Llibertat. Les mesures van
des d’accions dissuasives
com rentar amb aigua a
pressió la plaça i el mobiliari urbà entre les deu de
la nit i la mitjanit, fins a
augmentar el nombre de
càmeres de seguretat al
sector. Reclamen que hi
hagi més control per part
d’agents cívics mediadors
a les places i que es posin
més vigilants de nit per
ajudar la Policia Municipal
en la seva tasca.
A més, reclamen la ins-

tal·lació de vint-i-cinc focus de 30 watts –que costarien, diuen, uns mil euros– i de sis càmeres en alguns dels porxos que donen a la plaça i al propi espai. Demanen també la
instal·lació de cartells que
prohibeixin el soroll a partir de les onze de la nit, de
jugar a pilota i circular
amb patinet a la plaça i de
beure-hi alcohol. Per altra
banda, també reclamen
una major severitat en el
compliment dels horaris
comercials. El regidor no
adscrit Josep Valentí recorda que van fer entrega
d’aquestes propostes a
l’equip de govern en el darrer ple (18 de setembre) i
assegura que a dia d’avui
encara han de rebre resposta dels responsables
municipals. ■

