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La independència de Medinyà és
gairebé a punt de ser realitat. De fet,
ara ja només falta el darrer tràmit
perquè aquest municipi es pugui
segregar de Sant Julià de Ramis. De
moment, la comissió d'Afers Ins-
titucionals del Parlament de Ca-
talunya va aprovar ahir la propo-
sició de llei per a la creació del mu-
nicipi de Medinyà. Això significa,
per tant, que aquesta proposició de
llei es debatrà al ple del Parla-
ment de la setmana vinent. En
concret, el proper 4 de juny la in-
dependència de Medinyà serà re-
alitat, sempre que compti amb el
suport majoritari dels partits de la
cambra catalana.

En principi, tot apunta que la
proposició de llei tirarà endavant.
Més encara, tenint en compte que
la comissió d'Afers Institucionals va
aprovar ahir aquesta proposició
amb els vots a favor de tots els
grups excepte Ciutadans. De fet,
quan el ple del Parlament va tom-
bar l'esmena a la totalitat que ha-
via presentat Ciutadans, contra la
creació del municipi de Medinyà,
ja va ser amb l'oposició de CiU,
ERC, el PSC, ICV i la CUP. Tot i això,
en aquella ocasió el PP es va abs-
tenir. Així, es preveu que, d'aquí a
una setmana, es pugui aprovar la
segregació d'aquest municipi sen-
se dificultats.

ICV-EUiA va ser la formació
que el passat gener va presentar al
Parlament la proposició de llei
que permetrà la creació de Medi-
nyà. El diputat del partit per Giro-
na, Marc Vidal, va donar per fet ahir
que el 4 de juny «es donarà fi a una
anomalia administrativa que afec-
ta la gent d'un poble». D'aquesta

manera, amb Medinyà la provín-
cia de Girona tindria un total de
222 ajuntaments. En la seva inter-
venció al ple de la cambra catala-
na el passat març, Vidal ja va jus-
tificar la segregació del municipi
com un reconeixement «de drets
democràtics», perquè Medinyà
havia existit fins al 1972 quan es va
annexar amb Sant Julià de Ramis.

De fet, la independència de Me-
dinyà és una reivindicació de les úl-
times dècades dels veïns del poble.
En el darrer mandat, l'Ajuntament
de Sant Julià de Ramis ha donat su-
port en més d'una ocasió a la se-
gregació de Medinyà. Per exemple,
el ple del consistori va aprovar un
acord unànime a favor de la inde-
pendència d'aquest nucli. A més,

el passat setembre, des de l'Ajun-
tament es va impulsar la visita de
diversos diputats que integren la
comissió d'Afers Institucionals del
Parlament, amb l'objectiu d'apro-
par la realitat del poble. Aquests di-
putats són els que van acordar
ahir seguir endavant amb la pro-
posició de llei que demana la crea-
ció de Medinyà.
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El Parlament votarà el 4 de juny
la independència de Medinyà

La comissió d’Afers Institucionals aprova la proposició de llei per a la creació del municipi

La comissió d’Afers Institucionals, en la visita a Medinyà al setembre.

MARC MARTÍ

LA PROPOSICIÓ AL PARLAMENT

GENER
ICV-EUiA presenta la proposició
de llei de creació de Medinyà

El diputat de la formació per
Girona, Marc Vidal, va entrar a

la cambra catalana el text que dema-
na la segregació d’aquest municipi.

MARÇ
El ple del Parlament no dóna
suport a l’esmena a la totalitat

Tots els partits de la cambra
catalana excepte el PP, que es

va abstenir, van tombar la petició de
Ciutadans, que rebutja la segregació.

MAIG
La comissió d’Afers Institucionals
aprova portar la proposició al ple

Aquesta comissió de la cambra
catalana va decidir seguir en-

davant amb el procés per fer realitat
la independència de Medinyà.

JUNY
El ple de la cambra catalana es
pronuncia sobre la segregació

El proper 4 de juny el ple del
Parlament farà el darrer trà-

mit, votant la proposició de llei que
sol·licita la creació de Medinyà.
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JOAN COMALAT

L’església de Sant Miquel de Campmajor –municipi del Pla de l’Estany– va
acollir, aquest diumenge al matí, l’entrega per part de diferents «pavordeses»
de les tradicionals coques de Santa Quitèria. L’acte formava part de la
programació de l’aplec de Santa Quitèria, que es va tancar el mateix dia a la
tarda amb un concert de música clàssica que va anar a càrrec de l’agrupació
Atrium Ensemble. 



Santa Quitèria a St. Miquel de Campmajor

El Màgic Andreu és el plat fort de
la cinquena edició del festival de
màgia al carrer Troba’m de Ba-
nyoles, que organitza l’associació
Poca Feina en conveni amb l’A-
juntament i que, enguany, tindrà
àmbit comarcal. El programa s’o-
bre avuil, amb un espectacle del
mag Isaac Jurado. 

A més de Banyoles, en aquesta
edició del festival de màgia també
s’han inclòs actuacions a Palol de
Revardit i a Galliners –al terme de
Vilademus–, amb la intenció d’am-
pliar-ne la cobertura. Aquests mu-
nicipis acolliran, divendres i dis-
sabte, l’actuació de Luis Arza, un

especialista de màgia de prop molt
reconegut a l’àmbit estatal. 

Per altra banda, el cap de set-
mana següent, del 4 al 6 de juny,
diversos espais de Banyoles aco-
lliran el gruix de propostes. El Mà-
gic Andreu actuarà el dia 5 al Tea-
tre Municipal. Com cada any, les
actuacions es complementen amb
les jornades tècniques que el Fes-
tival organitza per a mags profes-
sionals i aficionats.

Poca Feina és una entitat sense
ànim de lucre que té com a ob-
jectiu acostar l’art de la màgia de
carrer a la població. El festival s’ha
finançat amb una campanya de
micromecenatge. 
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El Màgic Andreu és el plat
fort del cinquè festival de
màgia al carrer de Banyoles

La Diputació de Girona destina
907.112,63 euros per a promoure
l’activitat esportiva a la demarca-
ció. Aquesta subvenció aprovada
per la Junta de Govern provincial
es repartirà entre ajuntaments,
consells comarcals, entitats es-
portives sense ànim de lucre i alta
competició. 

La finalitat d’aquesta partida
de diners seran activitats periòdi-
ques que organitzin les diferents
àrees d’esports, com poden ser
cursos de natació, de tennis, de pà-
del o iniciatives per promoure la
pràctica del patinatge artístic, en-
tre d’altres, així com a programes
per al foment de l’esport als mu-
nicipis. 

El gruix de la subvenció de la Di-
putació, amb 289.844,40 euros, és
per als ajuntaments de les co-
marques de Girona. Un total de
270.000 euros són per a l’alta com-
petició, 195.468,23 per a entitats es-
portives i els 151.800 restants per
als consells comarcals.

Estalvi energètic
D’altra banda, l’últim ple de la
Diputació –que es va celebrar di-
marts a la tarda– també va apro-
var un pla de serveis als ens locals
gironins, que té com a objectiu fo-
mentar la seva eficiència, estalvi
energètic i, alhora, promoure la
biomassa forestal i altres energies
renovables. Aquest pla de serveis
s’emmarca en el programa BEe-
nerG! –Bundling sustainable en-
ergy investments for Girona’s mu-
nicipalities–, que ha rebut finan-
çament del Programa Horitzó 2020
de la Unió Europea d’investigació
i innovació. 
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La Diputació de
Girona destina
907.112 euros
a promoure
l’esport

GIRONINA DE LLIBRES I PAPERS, SA

Per acord del Consell d’Administració, es convoca
els senyors accionistes de la Societat a la Junta
General Ordinària que se celebrarà en el domicili
social, carrer Hortes , núm. 22 de Girona, el proper
dia 2 de juliol de 2015, a les 20.00 hores, en 1a
convocatòria, i en cas de no haver quòrum sufi-
cient, el dia 3 de juliol de 2015, a la mateixa hora
i lloc, en 2a convocatòria, sota el següent, 

ORDRE DEL DIA:

1r. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes
anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i guanys, Estat
de canvis en el Patrimoni Net, i Memòria), i Pro-
posta de distribució de resultats de l’exercici de
2014.

2n. Informe i aprovació, si s’escau, de la gestió so-
cial del Consell d’Administració corresponent a l’e-
xercici 2014.

3r. Precs i preguntes.

4t. Aprovació de l’Acta de la reunió o designació, si
s’escau, d’interventors per a la seva aprovació.

Es comunica als senyors accionistes que qualsevol
d’ells podrà obtenir de la Societat, de forma im-
mediata i gratuïta, la documentació que ha de ser
sotmesa a l’aprovació de la Junta.

Girona, 7 de maig de dos mil quinze.

EL PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Sr. Guillem Terribas Roca


