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LA FRASE

J La

plaça Catalunya de
Girona cada cop està, al
parer del grup de CiU, més
degradada i no s’hi fas res
per millorar-ne la situació.
Per aquest motiu, la portaveu, Zoila Riera, ha exigit a l’alcaldessa, Anna Pagans, que prengui compromisos i que a més els temporalitzi pel que fa a l’adequació d’aquest espai.
La regidora nacionalista
posa de manifest que hi
ha dues qüestions que són
complementàries. D’una
banda, la prevenció de
possibles riuades per la
crescuda de l’Onyar, un
tema que fins que no s’executi el projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) no es resoldrà.
D’altra banda, l’adequació
de l’actual plataforma. Segons Riera, «no pot ser
que amb l’excusa que tot
depèn de l’ACA» l’Ajuntament no es pronunciï sobre a l’adequació urbanística de la plaça. En aquest
sentit, posa diversos exemples: el primer és el mal
estat d’algunes rajoles, que
estan trencades o aixecades i que no s’arreglen.
Una altra qüestió és la font
central, que fa un any i
mig que no raja i que no
s’arreglarà perquè precisament s’està esperant la
definició del projecte de
l’ACA. La llista de dèficits
que enumera CiU continua amb uns jocs infantils
obsolets i el problema que
es genera en aquesta època, quan la plaça es converteix en una pista de patinatge a causa de la humitat.
Un tema a part és, en
criteri de Zoila Riera, la

El nou pàrquing del Trueta hauria d’estar
gairebé fet i encara s’ha de començar
El trasllat de l’heliport de l’hospital i uns canvis en els accessos han retardat el projecte
DAVID BRUGUÉ / Girona

J Les previsions pel que fa a la construcció del nou aparcament de l’hospital Josep Trueta de Girona no s’han
pogut complir. Si inicialment es

ZOILA RIERA
PORTAVEU DE CIU

«No pot ser que,
amb l’excusa que
es depèn de l’ACA,
no hi hagi un
programa
d’actuacions, amb
calendari inclòs.
Cal que l’alcaldessa
prengui
compromisos
concrets»
mobilitat. Lloa els canvis
de trànsit imposats durant
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible, quan es talla
el trànsit a la banda est
de la plaça. El problema
és —afirma— que no serveix de res, perquè només
dura una setmana, i quan
la gent s’hi habitua, es refà.
«Fer-ho una setmana no
té sentit, s’ho poden estalviar, perquè aquestes
coses només funcionen si
s’educa els conductors. En
general, la mobilitat a Girona és dolenta, però a la
plaça Catalunya és especialment deficient», argumenta. Davant d’això, exigeix a Pagans que concreti
un programa d’actuacions
i que, a més, hi posi data.
«Ha arribat el moment que
l’alcaldessa prengui compromisos», conclou.

El ple municipal va adjudicar al juny la construcció
de l’aparcament del costat
del Trueta a la societat Tadifi SL, que depèn del grup
Mifas. La previsió era que
abans de final d’any estigués en marxa, però les
circumstàncies han fet que
no s’hagi començat. De fet,
el projecte no està ni aprovat, segons ha admès la
regidora de Coordinació
Territorial, Isabel Salamaña. S’ha retardat perquè
afecta una part del terreny
que ocupava l’heliport, el
trasllat del qual s’ha allargat més del compte. L’Ajuntament també ha demanat que s’afinin alguns
aspectes relacionats amb
les entrades. El consistori
ha rebut el projecte executiu i, segons la regidora,
s’aprovarà de manera immediata en una junta de

JOAN TRILLAS / La Bisbal
d’Empordà

J El portaveu del grup
municipal d’ERC a l’oposició a l’Ajuntament de la
Bisbal, Lluís Sais, va carregar ahir durament contra
l’alcalde, Ramon Romaguera, a qui va acusar d’humiliar i menystenir el personal municipal. Com a
exemple d’aquesta actitud
va explicar que la secretà-

de Calonge, David Gràcia,
va advertir en el ple d’ahir
a la nit al regidor Mateu
Lara (AMICS) que hi podria haver conseqüències
si no reflexiona i assumeix
responsabilitats per la seva
actitud. Gràcia, que és regidor no adscrit, va deixar
entreveure que estaria disposat a obrir una crisi en

el govern de CiU-AMICS-CC per l’afer de Lara. D’altra banda la moció
presentada pels grups de
l’oposició PSC, SAI,
CCSA, en la qual es demanava la dimissió de Lara, va ser aprovada per majoria amb el vot a favor
de David Gràcia. Aquesta
moció, però, té un valor
simbòlic ja que no pot forçar la dimissió de Lara.

Els terrenys on es construirà el nou aparcament de l’hospital. / D. BRUGUÉ.

govern. Les obres —explica— podrien començar
abans que s’acabi l’any.
El pàrquing tindrà una
capacitat per a 225 vehicles, més 20 places per a
bicicletes i 20 per a cotxes

que retiri la grua. Quan
funcioni, es prohibirà aparcar a les cunetes de davant
l’hospital. Les tarifes es cobraran per minuts d’estada: durant les tres primeres
hores, cada hora costarà

90 cèntims i, a partir de
llavors, l’import baixarà a
60 cèntims. Deixar el vehicle 24 hores costarà 10
euros i de nit —de 10 de
la nit a 8 del matí— el
preu serà de 3 euros.

ria accidental de la corporació va plegar abans-d’ahir. El portaveu d’ERC va
destacar que la secretària,
que ha ocupat la plaça només catorze mesos, no és
el primer tècnic que plega
a causa de la difícil relació
amb l’alcalde. En aquest
sentit va dir que també
eren força eloqüents les diverses baixes, algunes per
depressió, que s’han pro-

duït a l’Ajuntament. «Romaguera ha posat les coses
difícils a la secretària. És
més, em consta que el primer que li va dir quan va
entrar a treballar a l’Ajuntament és que no la volia
i que el fet que no parlés
català no agradaria a
ERC.» Els republicans estan disposats a passar a
l’acció per combatre l’actitud de Romaguera i anun-

cien actes públics per explicar el tarannà de l’alcalde i la seva «nefasta» gestió. ERC, a més, en fa coresponsable la resta de regidors del govern del PSC.
L’alcalde no va voler replicar ahir i només es va limitar a dir: «Tot el que
diuen són grans ximpleries
i en tot cas, si ho considero
oportú, ja replicaré en el
ple.»

Vols col·laborar amb el
Programa de Suport a
l’Ensenyament de
Càritas?
Necessitem voluntaris a
diferents indrets de les
comarques gironines.
313344/622898π

JOAN TRILLAS / Calonge

qui algunes qüestions relatives als accessos. L’aparcament tindrà una capacitat per a uns 225 vehicles, es cobrarà per minuts i hi haurà ofertes per
als qui hi tinguin familiars ingressats.

ERC de la Bisbal diu que ha plegat la
secretària perquè l’alcalde humilia el personal

Gràcia adverteix d’una
fractura al govern de
Calonge si Lara no rectifica
J El regidor d’Urbanisme

comptava que a finals d’aquest any ja
estaria en funcionament, la realitat és
ben diferent. El trasllat de l’heliport
s’ha retardat i l’Ajuntament, a més,
ha demanat a l’empresa que modifi-

Truca i informa-te’n al 972 204 980

Punt, El, 2004-11-26, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

307413/627270E

CiU exigeix a Pagans
compromisos per a la
reforma de la plaça
Catalunya de Girona
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