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IRONA

SALT/SARRIA

Joaquim Nadal va ser proclamat ahir candidat pel
PSC a l'alcaldia de Girona a les properes municipals
del 1995. En una assemblea a la seu del partit, Nadal
và fer una crida a la ciutadaiiia perquè confiï en el

PILONES

BUTLIETÍ

Montalbàn preveu
que les pilones del
carrer Major
arribaran demà

CiU de Salt edita
una publicació amb
informació
municipal

projecte socialista, «que ha trencat fronteres, fins i
tot socials», i va dir que compta amb «un equip de la
ciutat» que vol «implicar tothom perquè Girona creï
mecanismes de superació de desigualtats».

iiti Nadal és nomenat alcaldable
ista a Girona per quarta vegada
V

Fa una crida als gironins per tirar endavant un projecte que faci superar les desigualtats
KCKSA M. CABALLERO

En el seu discurs, Joaquim
Nadal, ara candidat per quarta
vegada a i'Alcaldia de Girona
pei PSC, va explicar que considera que tant la Girona del 79
com la d'ara és una ciutat «diversa i plural». Així, per Nadal,
l'encert que han tingut els diversos equips de govern que
han passat per l'Ajuntament
des de fa quinze anys és que han
sabut crear sobre les diverses
gironès «una visió total, integradora, no discriminatòria, de
cohesió social».
Nadal va explicar que el projecte socialista no és el d'un
sector de la societat en detriment d'un altre: «No ha estat
un projecte marcat per la ciutat
burgesa, central, dominant; ha
estat un projecte obert, que ha
trencat fronteres, fins i tot fronteres socials».
Ïmplicar-M la ciutat
PEP IGLESIAS

Així, doncs, les persones que
han format part de tots aquests
equips de govern han estat «homes i dones que són el reflex
d'aquesta realitat plural i diversa de la ciutat; una gent que
expressa que les candidatures
del PSC no estaven marcades
pel color partidista, sinó per
una visió àmplia de la ciutat».
Per això, quan el PSC parla
de la seva proposta de futur,
segons Nadal, «parlem d'una
proposta ciutadana, d'un equip
de la ciutat, per implicar-hi tot
Girora, i tota la societat». I
aquest és el motiu, va explicar

Joaquim Nadal, brindant amb Miquel Fananàs I Lluís Maria de Puig, entre altres militants.

Nadal, pel qual «fem una crida tal que Girona «creï mecanisa la societat gironina i dema- mes de superació de desigualnem i proposem que aquest si- tats i generi visions de justícia,
gui un projecte ampli i amb d'igualtat, de superació de problemes que la ciutat encara té».
molta participació».
D'altra banda, Nadal va fer
«Llancem el missatge que si
una cosa hem de fer com a con- una crítica implícita a Converdició prèvia és no baixar la, gència i Unió quan va asseguguàrdia en la sensibilitat per la rar que el PSC està «en un moqualitat quotidiana; la micro- ment especialment bo» per
política és condició prèvia per- «llançar el missatge que aquesquè sigui possible tota la resta» ta és una ciutat que no pot mali va demanar que hi ha d'haver menar les seves energies amb
interrelació suficient entre la plantejaments confusionaris i
institució i els ciutadans, per dubitatius ».

El nom de Joaquim Nadal va
sonar fa mesos com a possible
candidat socialista a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Nadal va afirmar,
l'endemà mateix de la cloenda
del congrés que el PSC va celebrar a Sitges el primer cap de
setmana de febrer, que en relació amb la seva disponibilitat a
ocupar aquest càrrec «hi ha una
negació d'entrada i una afirmació en última instància si es
produïssin determinades circumstàncies».

Entre juliol i agost
es pavimentaran
diversos carrers
de Girona
DdeG
Girona.- Al llarg d'aquest
estiu es tiraran endavant un
conjunt d'obres previstes en
el programa d'inversions de
l'any 1994, segons va informar l'alcalde de Girona, Joaquim Nadal.
El conjunt d'aquestes
obres ha estat planificat per
l'Ajuntament de manera
que «s'interfereixi el mínim
possible el funcionament ordinari de la ciutat i l'evolució d'aquestes obres», va
afirmar Joaquim Nadal.
La comissió de govern de
dijous passat va adjudicar
obres de modificació o reforç
i millora de la pavimentació
dels carrers Andreu Tuyet i
S a n t a m a r í a , Montilivi;
Francesc Coll, Pere Compte,
Francesc Artau, Mare de
Déu dels Àngels i Mare de
Déu del Remei, a la zona de
la Rodona, de Sant Narcís.
L'encreuament del passeig
de la Devesa, amb Joaquim
Vayreda i Caterina Albert, a
la zona del Palau Firal; el
carrer Santander i la carretera de Santa Eugènia.
Totes les obres de reforç i
pavimentació d'aquests carrers es farien entre els mesos
de juliol i agost i haurien
d'estar acabades el mes
d'agost.
D'altra banda, també al
llarg dels mesos de juliol i
agost, i a través d'un conveni entre Hidroelèctria-Enher, Gas Girona, Aigües de
Girona, Salt, Sarrià, Telefònica i l'Ajuntament de Girona, es farà una operació conjunta de nova canalització
del subministrament de gas
natural, de reposició de la
canalització d'aigua potable, i nova canalització de
Telefònica, a més de la supressió d'algunes línies elèctriques aèries d'alguns pals
a la zona de Sant Pere Galligants i a tot Sant Daniel per
tal que, abans del 30 d'agost,
es pavimenti la zona.

Es rebaixarà l'alçada de quinze vorades, i costarà dos milions de pessetes

Es condicionen trams de voreres per
facilitar-ne Taccés als minusvàlids
r e t a t C i u t a d a n a , Francesc
Francisco, es va adjudicar a Giropark, el juliol del 93, l'exploDes d'ara les persones que tació de l'aparcament en zona
pateixin minusvalies físiques blava perquè, de les quatre empodran accedir amb més facili- preses que s'havien presentat a
tat a les voreres de Girona, grà- concurs, la seva oferta era la
cies a l'acord entre l'Ajunta- més beneficiosa per a la ciutat i
ment de Girona i l'empresa perquè và comprometre's a desGiropark, concessionària de la tinar dos milions de pessetes a
majoria de zones blaves i par- rebaixar voreres i a adaptar-les
químetres de la ciutat i vincula-. a la llei de supressió de barreres
arquitectòniques.
da directament a Mifas.
L'última setmana del mes de
Segons va explicar ahir el
responsable de Vialitat i Segu- juny, l'empresa Obycall (Obras
DdeG
Girona
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y Canalizaciones, Lloret, s.a.)ja
va començar el rebaixament
d'alguns trams de voreres de
Girona. Josep Lloret, d'Obycall, va explicar ahir que la
vorada normal i corrent se
substitueix per una peça de pedra natural, que es diu Sant
Vicenç, i les rampes seran de
cota zero.
Ja són sis els trams que
s'han condicionat amb un rebaixament especial i està previst que aquest procés es faci a
unes deu voreres més.
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Una de les voreres rebaixades al carrer Cor de Maria.

