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de Girona

IRONA SALT/SARRIA

ACCESSOS

GRUA

El Moptma rep 26
ofertes per fer els
nous accessos a
Girona

El grup de CiU de
Salt critica
l'adquisició d'una
nova grua

totes les entitats i col.lectius que han participat en el
pla. L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va afirmar
que a partir d'avui mateix i amb aquest pla s'iniciarà
la
construcció de la ciutat del futur.
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El pla de ciutat de Girona, que ha de marcar les
pautes del creixement de la ciutat en tots els seus
aspectes, ja ha començat a caminar amb força amb la
presentació,
la tarda,
dels
objectius
.cocii.i<a.k/iu, aahir
n i x aa la.
ua.iu.ci, u
cio u
u j c v i / i u o vcentrals
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a

.1 pla estratègic adquireix força amb el
compromís de tots els agents socials
L'alcalde, Joaquim Nadal, afirma que ja es comença a treballar la ciutat del futur
DAVID CESPEDES
Girona

El pla de ciutat va iniciar
ahir el seu procés amb la presentació, per part del consell
directiu, dels objectius que
s'hauran de treballar a partir
d'ara. L'acte, que va tenir lloc
al Centre Cultural de La Mercè, va comptar amb la presència
de nombrosos representants de
les entitats que formen part del
consell del pla i de les diferents
comissions c i u t a d a n e s . La
mesa va estar presidida pels
representants dels òrgans que
formen part del consell directiu, com ara l'Ajuntament, la
Cambra de Comerç, Càritas
Diocesana, Comissions Obreres, Federació d'Associacions
de Veïns, Federació d'Organitzacions Empresarials, Govern
Civil, Unió General de Treballadors i la Universitat.
Durant la seva intervenció
l'alcalde, Joaquim Nadal, va
exposar alguns dels detalls que
es pretenen impulsar a través
d'aquest pla estratègic. Nadal
va afirmar que inicialment el
pla vol millorar la qualitat de
vida dels ciutadans i va destacar la transformació que ha sofert Girona durant els darrers
anys, posant com a exemple que
el «1975 Girona es trobava en el
sisè lloc de renda familiar i,
ara, ja és al primer».
La transformació

PEP, IGLESIAS

L'acte del pla de ciutat va reunir els representants de les diferents entitats i el consell directiu.

ra Isabel Salamana i el tècnic
del pla, Joan Vicente, van explicar als assistents les línies
estratègiques i els objectius que
s'han dissenyat per desenvolupar el pla. Salamafia va destacar l'aportació i la participació
que hi ha hagut des de les comissions ciutadanes i «elevada
participació, fet que ha demostrat que a Girona hi ha gent
amb ganes i capacitat per treballar per la ciutat i per prendre part en el futur». Per portar
a terme els objectius que s'han

dissenyat i per vetllar p e l s e u
compliment, es crearan una sèrie d'òrgans d'impulsió, i l'alcalde, Joaquim Nadal, es va
comprometre que el consell directiu i general també treballaria en aquesta línia.
Nadal també va anunciar
que es crearà una oficina del
pla de ciutat i que, anualment,
l'Ajuntament de Girona hi destinarà un pressupost, tot i que
va recomanar a les altres entitats que també hi col.laboressin. Abans d'acabar l'acte al-

Per Nadal la transformació
que ha sofert Girona ha permès
que la ciutat estigui ben «acreditada fora» i que s'hagi creat
una «autoestima entre els gironins». L'alcalde va manifestar
que aquest fet és «un punt de
partida favorable» i va afegir
que, a través d'aquest pla, es
busca també reforçar la territorialitat de Girona envers Cata- L'objectiu central del pla estratègic de la ciutat
lunya i va proposar que seria bo és fer de Girona una capital catalana, centre
que Girona es convertís en la econòmic i cultural, dins del sistema de les
capital dels serveis turístics del ciutats europees i convertir-se en el punt
Principat.
neuràlgic de l'arcmediterrani i vertebrador del
Durant la seva intervenció desenvolupament de les comarques gironines.
l'alcalde de Girona va advertir Aquest objectiu es vol assolir amb una qualitat
que no es podrà dissenyar la de vida singular per a tots, basant-se en la
ciutat del futur si no «som capa- participació ciutadana i la cooperació públicoços de traduir a la societat la privada, segons assegura el document marc del
cohesió social i superar la bar- pla. El pla es desenvolupa en cinc línies
rera que divideix la pobresa i la estratègiques, la de fer de Girona un centre que
riquesa». Així mateix, Nadal es vertebri amb els seus entorns, modernitzar
va apostar perquè el document l'ecoTwmia de la ciutat, situar-se a
que recull els objectius del pla i l'avantguarda de la millora del medi ambient i
que es va lliurar a les entitats el paisatge urbà, cohesionar i obrir socialment la
presents a l'acte no «s'acabi ciutat i, finalment, fer de l'educació i la cultura
aquí sinó que sigui operatiu i hi la base del progrés de Girona: En les diferents
hagi voluntat pef'continuar les comissions de treball que s'han portat a terme
s'kàn fonamentat aquesïs objectius perquè
mesurèa qúe es proposen».
Per la seva banda, la regido- s'entérí que Catalunya és Un país d'una

g u n s dels m e m b r e s que
representaven les entitats van
fer intervenir en la sessió i van
exposar algunes recomanacions. En aquest sentit els representants dels usuaris de la
sanitat van proposar la celebració d'un fòrum de debat amb
representants de la societat gironina per debatre temes d'interès mentre que el representant de Mifas va demanar la
supressió de les barreres arquitectòniques que continuen existint a Girona.

Fer de Girona un punt neuràlgic d'Europa
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dimensió i diversitat suficient per funcionar tot
ell com una sola ciutat, la «Catalunya-Ciutat»
dels noucentistes i que dins d'aquesta Catalunya
les ciutats mitjanes com ara Girona tenen un
paper fonamental per al desenvolupament
ordenat del país, segons s'assegura al document
central. El procés per establir els objectius del
pla de ciutat de Girona s'ha realitzat a través de
cinc comissions ciutadanes i de les aportacions
que s'han fet des del consell directiu. En total, el
pla estratègic de Girona s'estructura en un
objectiu central i les cinc línies estratègiques
mencionades anteriorment,més 24 objectius i 54
subobjectius. Un cop aprovat el pla de ciutat, els
òrgans del consell directiu, el consell general i
els anomenats grups d'impulsió del pla
s'encarregaran de vetllar pel compliment
d'aquests objectius i també s'encarregaran
d'anar revisant per adaptar-los als canvis que
puguin sorgir durant el seu desenvolupament i
execució.

L'Ajuntament
adjudica les obres
del carrer
Trasfigueres
DdeG
Girona.- L'Ajuntament
de Girona ha adjudicat les
obres del projecte d'urbanització del carrer Trasfigueres
i de la plaça Sant Feliu a
l'empresa Construccions
Guardiola, s.l. pel preu tancat de 3.562.164 de pessetes.
En aquesta adjudicació queda exclosa la part de les
obres coresponent a l'escala
d'accés que s'ha de fer a l'anomenada casa Lila. El preu
de l'adjudicació significa
una baixa equivalent al 8'79
per cent de la licitació establerta en el projecte, segons
l'acord adoptat per l'Ajuntament de Girona.
L'oferta que va presentar
aquesta adjudicatària és el
més favorable dels quatre
que es van presentar. El termini d'execució de les obres
de millora del carrer Trasfigueres i la plaça Sant Feliu
serà de tres mesos, a partir
de la data d'adjudicació.
L'Ajuntament de Girona coraunicarà ara als Serveis
Territorials d'Arquitectura
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que l'aplicació sobre la part d'obra
corresponent a l'escala d'accés de la casa Lila significa
un cost d'1.427.887 de pessetes, ja que aquest organisme
també ha de col.laborar econòmicament en el projecte.

Els treballadors
municipals
rebran beques
per als seus fills
DdeG

Girona.- L'Ajuntament
de Girona ha aprovat la relació de beques que s'atorguen
al personal municipal, o als
fills dels treballadors de la
corporació, en amplicació
dels articles 28 i 36 del conveni laboral.
Aquestes noves beques
tindran un import, aquest
any, de 2.376.000 de pessetes mentre que les ajudes a
fills dels treballadors per a
estudis s'eleven a 1.375.000
pessetes.

Modifiquen una
parada de taxis
DdeG

Girona.- La parada d'autotaxis situada a l'estació
d'autobusos es modificarà de
forma que els sis vehicles
autoritzats quedin tots davant de l'edifici de la Renfe,
de l'antic Paquet Exprés.
D'aquesta manera es reduirà la zona de càrrega i descàrrega que actualment té
uns 25 metres i que quedarà
en 15, de forma provisional.

