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BAIX I ALT EMPORDÀ

Empreses i veïns de Begur
i Palafrugell, quinze dies
sense ADSL ni telèfon fix
a La incidència de Movistar va començar a finals d’abril i ahir encara miraven
de resoldre-la a El cas ha provocat indignació i diversos greuges
Emili Agulló
PALAFRUGELL / BEGUR

Nombrosos abonats a línies de telèfon i dades de
Palafrugell ja fa més de
dues setmanes que estan
sense servei, arran d’una
avaria en la xarxa general,
que depèn de Movistar. La
incidència només ha afectat usuaris del servei convencional, basat en fils de
coure i ADSL, no pas els de
fibra òptica, però entre els
perjudicats hi ha nombroses empreses dels polígons
de La Riera de Begur i Palafrugell i altres zones
d’aquest últim municipi
sense cobertura de cable
òptic.
Alguns afectats, com
ara Joan Ollé, de l’ortopèdia Tres Edats, al carrer
Sant Ramon de Palafrugell, es queixaven ahir dels
greuges que acumulen en
dues setmanes, com ara
haver de trametre factures a través d’un telèfon
mòbil o no poder fer tràmits amb les signatures i
certificats digitals de l’ordinador principal, per
contactar amb les administracions públiques. Entre altres veïns de la zona
del CAP i el carrer Ample,
persones d’edat avançada
i dependents que fa dies
que no tenen connexió al
servei de teleassistència
per emergències.
Un altre afectat és el

El polígon de Palafrugell, una de les zones amb afectació de l’avaria telefònica ■ E.A.

La data

—————————————————————————————————

30.04.19

va ser el dia que centenars
d’abonats de línies telefòniques a Palafrugell i Begur van
quedar sense servei.

propietari del parc Coqui,
Joan Resplandis, que ha
perdut reserves telefòniques i s’ha trobat clients
que s’atansaven personalment des d’altres poblacions. Resplandis ha mirat
de seguir l’abast de la incidència, a través de responsables de la companyia o
tècnics de l’empresa subcontractada per a les ava-

ries, amb versions diferents, com ara, “primer,
una peça de la centraleta
espatllada i pendent d’arribar, o la substitució d’un
cable d’alta capacitat” teòricament pensat per a un
miler de línies i del qual
penjaven centenars més.
Al polígon de la Riera,
Vanessa Viladegut, de
Wesdurlan, també explicava ahir que fa dies que
treballen sota mínims
amb connexions de mòbil i
sense accés a les dades de
servidors al núvol virtual.
El regidor de Promoció
Econòmica de Begur, Eugeni Pibernat, es va interessar ahir pel problema i
van estudiar alternatives
per a un servei d’alta capacitat a la zona. ■

Queixes per
la falta
d’informació
—————————————————————————————————

El recurs de les empreses
afectades per demanar la situació de la incidència és trucar al telèfon 1004, on, si posen el seu número de servei
afectat, només els salta un
missatge automàtic que parla d’“una incidència tècnica a
la xarxa” i que “els tècnics
treballen per a la seva resolució”. Així, durant quinze dies.
Les reclamacions els poden
ajudar a recuperar la part
proporcional de la factura,
però lamenten que no els
compensaran els maldecaps
ni la pèrdua de facturació.

Multa de 150 euros a un veí de
Cadaqués que té canaris que canten
Esteve Carrera
CADAQUÉS

Un veí de Cadaqués ha estat multat amb 150 euros
per haver contravingut
l’ordenança de convivència ciutadana i via pública.
Més concretament, se’l
sanciona per una infracció
consistent a “produir soroll causat pels animals

entre les 22.00 h i les
08.00 h, deixats en patís,
terrasses o espais oberts”.
Els animals en aquest
cas són tres canaris, i el
seu propietari, Àngel Custodio, fa més d’un any que
es defensa de l’acusació
sense èxit: aquest mes de
març va rebre una altra
notificació de Xaloc, que li
reclama l’import de la

Les frases
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“La policia local va
venir l’any passat el
mes de març a les
22.25 h. Tothom sap
que a aquella hora és
de nit i els canaris
no canten”

“No té sentit. Només
és per la denúncia
d’un únic veí, als altres
no els molesta que
cantin els canaris”
Àngel Custodio
VEÍ PROPIETARI DELS CANARIS I QUE
HA ESTAT SANCIONAT
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LA GALERIA

Joan
Ventura
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La premsa gironina

L

a història de la premsa local i comarcal és un dels
grans fets diferencials de Catalunya. I les comarques gironines en són l’exponent més prolífic. Un
estudi del Campus de Comunicació Cultural de la UdG
quantifica en més de 500 les publicacions que hi ha
hagut a la ciutat de Girona durant més de dos segles,
ja que el primer periòdic apareix a finals del s. XVIII. Hi
ha moltes publicacions testimonials que aviat van fer
el cant del cigne, però altres han marcat petja als Països Catalans, com ara la revista Presència o aquest
mateix diari, que des de Girona ha esdevingut un mitjà
nacional. Alguns periòdics van estar lligats a famílies
il·lustres com L’Autonomista, dels Rahola, i el Diari de
Girona, dels Masó. En el treball també s’incideix en el
naixement de la ràdio, de la Televisió de Girona o de
l’Agència Catalana de Notícies, que es crea a Girona
impulsada pel periodista i president a l’exili Carles
Puigdemont. La història de la ciutat de Girona a través
dels seus mitjans de comunicació és el nom del projecte
Insistim-hi:
que ha treballat un grup
no hi ha millor d’estudiants del grau de covacuna contra municació cultural de la
UdG, amb un equip de prola manipulació fessors coordinat per Lluís
i el populisme Costa, investigador de la història de la premsa gironina.
que uns
El projecte, que es va presentar al Col·legi de Periomitjans de
inclou vuit propostes
comunicació distes,
d’itineraris amb dades de les
publicacions, indrets on
dignes
s’editaven, arguments històrics, biografies de personatges, entrevistes a historiadors i periodistes, mapes
d’ubicació, audiovisuals, etc. Es pot accedir a l’itinerari
virtualment: https://sites.google.com/view/itinerarigirona/ i s’aprecia la gran feinada que hi ha darrere en
la localització d’indrets, publicacions i persones que
ho van impulsar. Com s’indica en la construcció de
l’itinerari, que també es vol fer amb visites guiades, els
mitjans de comunicació formen part del patrimoni
cultural del país, tot i que internet ha ajudat a democratitzar la informació, però també ha facilitat una
major manipulació de la veritat i la creació de notícies
falses. Mai com ara els periodistes havíem disposat de
tantes eines per millorar la nostra feina i interactuar
amb els lectors. Hi ha galeries fotogràfiques, enllaços
per contextualitzar, gràfics interactius, vídeos i diferents recursos per explicar l’actualitat. Insistim-hi una
vegada més: no hi ha millor vacuna contra la manipulació i el populisme que uns mitjans de comunicació
dignes, i en la nostra història en tenim uns quants.

multa. El que indigna més
Custodio és que l’atestat
de la policia local sobre el
qual es basa la multa es va
fer el 23 de març del 2018
a les 22.25 h: “El mes de
març a les 22.25 h, que ja
és de nit i tothom sap que
els canaris no canten a la
nit, es va presentar la policia local per la denúncia
d’un únic veí; a la resta de
veïns no els molesta sentir
el canari, al contrari. És ridícul, però no se soluciona”, diu Custodio.
Tot i les seves reclamacions, la tramitació no s’ha
aturat. El veí multat explica que no vol haver de te-

nir els canaris sempre tancats i continua fent gestions per solucionar-ho.
En l’última notificació
de la multa pendent enviada per Xaloc (òrgan que té
potestat per fer efectiva i
cobrar la sanció imposada), s’especifica que, de
conformitat amb el que
disposa l’article 118 de
l’ordenança general de
convivència ciutadana i
via pública, els fets denunciats són constitutius
d’una infracció administrativa, de caràcter lleu,
susceptible de ser sancionada amb una multa de
fins a 750 euros. ■

