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Construccions Rubau de Girona obté
el certificat en gestió mediambiental
T.B. / Girona
• Construccions Rubau,
de Girona, s'ha convertit
en la primera empresa gironina del sector i de les
primeres de Catalunya a
obtenir el certificat en gestió mediambiental. A més,
és la primera que disposa
d'un sistema de gestió integrat que inclou el sistema de gestió de la qualitat,
el sistema de gestió me-

diambiental i la prevenció
de riscos laborals. La certificació en medi ambient
permet la segregació dels
residus' que generen les
obres i el control dels aspectes mediambientals
que comporten. La idea
és actuar sobre aquells aspectes que poden molestar
els veïns de les obres, com
el soroll o la pols, a la vegada que assegura un com-

portament sostenible de
tots els agents que intervenen en l'obra, inclosos
els subcontractistes.
Construccions Rubau
va obtenir fa poc el premi
Diploos pel seu compromís amb la seguretat en
el treball i la prevenció de
riscos laborals. Es tracta
d'un premi d'àmbit estatal
que cada any entrega l'Associació per a la prevenció

d'accidents. Rubau realitza actualment diferents
obres a Catalunya i la resta
de l'Estat entre les quals
hi ha el tram de Guadalajara de la la línia del
TGV, la variant sud de
Reus, els accessos al peatge sud de l'A-? a Girona
i la construcció de 470 habitatges, aparcaments i locals comercials a la zona
de les Casernes de Girona.

L'avinguda dels Països Cataians, la nova via d'accés ai nucii urbà
d'Arbúcies, /ANNAPUIG.
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Acaben la nova avinguda
dels Països Catalans
d'Arbúcies, que ha costat
214 milions de pessetes
ANNA PUIG / Arbúcies
• L'Ajuntament d'Arbúcies ha acabat la urbanització de l'avinguda dels
Països Catalans, el projecte més ambiciós dels darrers 50 anys tant pel cost,
de 214 milions de pessetes,
com per la complexitat tècnica. El nou vial s'utilitzarà
com a principal accés directe al nucli urbà i, a més,
reordenarà la circulació,
millorarà l'aparcament en
aquest sector i connectarà
el poble amb la futura zona
industrial de Cal Xic.
Les obres van començar
l'agost de 1998 i han estat
finançades per l'Ajuntament, la Generalitat i la
Unió Europea. El nou vial
representa la solució de diversos problemes de trànsit i ha permès la creació
de 120 noves places d'aparacament per a cotxes

i 40 per a motos.
El projecte, que va ser
presentat públicament per
l'Ajuntament, destaca per
la simbologia referent a les
poblacions dels Països Catalans agermanades amb
Arbúcies: Torreblanca
(País Valencià), Vilafranca de Bonany (Illes Balears) i Salses (Catalunya
Nord). Les dues primeres
i el Principat estaran representats a les rotondes
que s'han construït mitjançant plafons d'alumini serigrafiats amb informació
sobre cada poble. I el parc
públic que està previst inclourà un mirador dedicat
a la Catalunya Nord. La
senyalització ha estat encarregada a l'artista Narcís
Comadira. El 24 de juny,
el vial serà inaugurat coincidint amb una trobada de
les viles agermanades.
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^ Jornades sobre les atàxies hereditàries. Mifas,
el Grup de Discapacitats de la UdG i l'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries han organitzat a Girona
un seminari de dos dies sobre les malalties neurodegérieratives. Diversos especialistes han analitzat les causes i el tractament d'aquestes patologies. / M.R.
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