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SALT/SAERIÀ
Guirado demana
més accessibilitat
per a les persones
amb minusvalies
DdeG
Girona.- El regidor de
CiU a l'Ajuntament de Girona, Àngel Guirado, va plantejar un prec en el darrer ple
municipal en el sentit de facilitar l'accessibilitat a les
persones que pateixen algun
tipus de minusvalia i que
han de passar per alguns
carrers de la ciutat. Segons
va exposar Guirado, a la
zona dels carrers Barcelona i
Emili Grahit, el desnivell
que hi ha entre la vorera i la
calçada «és molt alt» i això
dificulta que «els minusvàlids puguin baixar de la
vorera».
El regidor de CiU va explicar que aquest fet motiva
que «algunes persones que
van en cadira de rodes hagin
de passar per la cíirretera
amb el perill que això comporta». Guirado pensa que
seria possible trobar algun
tipus de solució per solventar aquest problema que
també «afecta la gent que
porta algun cotxet de nen. El
desnivell és tant elevat que
moltes vegades no poden pujar a les voreres». A més,
Guirado planteja la conveniència de solventar aquesta
situació en aquest sector de
la ciutat ja que «precisament
hi ha dos centres en aquesta
zona per a gent amb minusvalies i és freqüent que passin tant pel carrer Barcelona
com per Emili Grahit».
Des de fa temps, l'Ajuntament de Girona, én col·laboració amb Mifas, està treballant en l'adaptació de les
voreres d'alguns punts de la
ciutat. L'operació consisteix
a rebaixar el desnivell de la
vorera coincidint amb els
passos de vianants per facilitar d'aquesta manera l'accessibilitat de les persones
que tenen algun tipus de
problema de mobilitat.

L'alcalde de Sarrià diu que es conservaran com a record històric

CiU creu que cal treure els signes
franquistes del pont de l'Aigua

J.M.BARTOMEU

Els símbols franquistes es mantindran, segons el projecte dissenyat per Carreteres.

ANNA MAS
Sarrià de Ter

El grup de CiU a l'Ajuntament de Sarrià de Ter va suggerir en el darrer ple qüe durant
la restauració què la Direcció
General de la Carreteres de la
Generalitat té previst dur a terme al pont de l'Aigua, s'aprofiti
per retirar els símbols franquistes que ostenta. L'alcalde de la
població, Josep Turbau, va assenyalar que el criteri del projecte és «mantenir la simbologia». Al pont se li afegiran unes
plaques on s'explicarà el significat d'aquests signes.
Turbau va indicar que «no hi
ha cap inconvenient a recordar
aquests fets històrics, encara

que no ens agradin». L'equip de
govern va assenyalar que «cal
rememorar-los perquè no es tornin a repetir». Els símbols es
protegiran amb unes plaques
de metacrilat.
Mantenir la imatge
Per la seva banda, el grup de
CiU va afirmar que estava d'acord a «mantenir la imatge del
pont, però aprofitant la reforma, s'hauria de pensar a treure
la simbologia».
El pont de l'Aigua, abans
anomenat puente del Caudillo,
està entre els termes municipals de Girona i Sarrià de Ter.
No obstant això, la competència sobres les obres i reformes

que s'hi duguin a terme és üe la
Direcció General de Carreteres
de la Generalitat de Catalunya.
El projecte de restauració
contempla l'eu-ranjament de les
baranes, que en alguns trams
estan trencades, el canvi de
l'enllumenat i la reparació del
paviment. A més, la Direcció
General de Carreteres també
arreglarà les placetes als dos
extrems de la passera. Així, en
canviarà els adoquins i es pavimentarà.
Els treballs de reforma mantindran el mateix estil que va
inspirar el pont quan es va
construir. La vorera també
s'arranjarà dins d'aquest mateix projecte, tot i que no és
competència de la Generalitat.
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Els comerciants
estan satisfets del
r'rtme de les obres
del carrer Major
DdeG

Salt.- Els comerciants del
carrer Major de Salt s'han
mostrat satisfets amb la represa de les obres, després
que aquestes estessin pràcticament aturades durant
quatre dies. Els botiguers
han assenyalat que malgrat
les molèsties que els provoca
la reurbanització, els treballs avancen a molt bon
ritme.
Les obres es van aturar
durant quatre dies perquè
l'empresa esperava en una
altra empresa que havia
subcontractat per dur a terme les voreres. Aquesta petita paralització va aixecar les
queixes dels mateixos comerciants i del grup de CiU.
Representants de l'equip
de govern van decidir llavors visitar les obres personalment i van requerir a
l'empresa perquè accelerés
els treballs i complís amb els
terminis previstos. El ritme
ara s'ha reprès.
Les obres d'urbanització
del carrer Major de Salt afecten des dels límits municipals amb Girona i fins al
carrer Francesc Macià, mantenint tallada la circulació
en tot aquest tram de la via.
Aquest fet afecta els comerciants de la zona, que han
vist com han disminuït considerablement les seves vendes, ja que les botigues són
de difícil accés amb vehicle.
L'Ajuntament de Salt
està actualment estudiant
la redacció del projecte de la
segona fase dels treballs,
que es podria iniciar a finals
d'any.
El preu de les obres de la
primera fase és de 285 milions de pessetes i els veïns
no han de pagar contribucions especials ja que els treballs es vaii adjudicar a la
baixa.

PAS DE ZEBRA

Manaies
i armats

/
FÈLIX BOUSO
MARES
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uan arriben aquests dies de Semana Santa, sentim com
una petita enyorança que ens porta records de la nostra
infantesa. Els primers anys de la nostra vida diuen que
3 que més marca deixen en tots nosaltres. Poques coses
ens queden, però això sí, amb ima força extraordinària.
Entre aquests records, envoltats pel silenci i el recolliment
-no sabem si fingit o no- d'aquells temps, destaquen els de les
processons del nostre lloc d'origen. Era la d'aquells temps ima
Setmana Santa llarga, que ja començava el divendres amb la
processó de la Verge dels Dolors, costum que a Girona s'observa
en cinc o sis indrets. El diumenge, les palmes amb la benedicció. I de dilluns a dijous, una processó darrere altra portant les
imatges i els «passos» des dels seus llocs d'origen a la catedral,
tot preparant la gran processó del Sant Enterrament del Divendres Sant. Recordo també, el sermó de les Set Paraules, a les
tres de la tarda del Dijous Sant, que fins i tot era retransmès
per ràdio, i que la litúrgia actual ha oblidat.
I el divendres, entrada la nit, com aqm' a Girona, la gran processó. Acompanyant el Sant Sepulcre, els Armats. Eren els
armats uns homònims del Manaies, amb algunes diferències.
Mentres els Manaies representen soldats romans, els Armats
semblaven cavallers dels temps d'Invanhoe, amb vmes armadures brillants i pulides... Tots aquests records em vénen mig
segle després, quan la nit del divendres escolto el cop rítmic de
les llances dels manaies...

FES DE PADRÍ A LES NOSTRES PASTISSERIES
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