El govern adjudicarà
al març per 8,6
milions l’obra entre
Darnius i Maçanet
de Cabrenys
J Darnius. El govern de
la Generalitat preveu
adjudicar el mes de
març vinent les obres
de condicionament
(millora de revolts,
eixamplament i reforçament del ferm) de les
carreteres GI-503 i
GI-503, de Maçanet de
Cabrenys i Darnius a
l’N-II, per un import de
8,61 milions d’euros. El
govern va acordar ahir
declarar l’ocupació urgent dels béns afectats
d’expropiació per les
obres, que començaran
durant el tercer trimestre d’aquest any. El projecte es divideix en dos
trams: entre l’N-II i el
nucli urbà de Darnius
(7 quilòmetres) i entre
aquest punt i 2,5 quilòmetres enllà en direcció a Maçanet. En el
primer tram, la nova carretera farà vuit metres
(dos carrils de 3,5 cadascun i 0,5 de vorals)
i en el segon, 6,4 (dos
carrils de 3 i 0,2 de
vorals). / P.A.
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Inverteixen 264.800 euros per
eliminar barreres arquitectòniques
dels carrers de Girona

El Consell del Gironès
recomana a Girona que
sumi esforços i que no
vulgui competir en turisme

L’accés a escoles i al sector del CAP de Montilivi, principals accions
DAVID BRUGUÉ / Girona

J L’Ajuntament

de Girona tirarà endavant, amb la col·laboració de la Fundació
ONCE i Imserso, obres per eliminar barreres arquitectòniques a la ciutat per valor
de 264.800 euros. Entre altres accions,
El pla d’accessibilitat de
Girona consta de deu fases,
que no s’han executat, però, de manera successiva.
Pagans va explicar que,
quan s’ha tingut oportunitat de fer-ho o s’ha fet alguna obra, s’han eliminat
barreres arquitectòniques,
encara que potser aquella
actuació estava inclosa en
una fase posterior del pla.
L’alcaldessa també va explicar que un 50% de les accions previstes en el pla ja
s’han executat i que el 2005
es completarà la tercera fase. El pressupost és de
264.800 euros, 179.739 dels
quals els aporten la Fundació ONCE i Imserso, amb
què l’Ajuntament té un
conveni de col·laboració.
Aquest any, es preveu

es preveu eixamplar voreres al sector del
CAP de Montilivi i als accessos als col·legis
Groc i Mare de Déu del Mont. El pla
d’eliminació de barreres està actualment
a la meitat de la seva execució, segons
va explicar l’alcadessa, Anna Pagans.

fer obres per eliminar barreres a les parts pendents
del passeig d’Olot i la carretera de Santa Eugènia,
i també construir un pas
elevat a la cruïlla del carrer
Güell amb el Taga, a la
frontissa. L’altre àmbit
d’acció serà el carrer Tuyet
Santamaria, pròxim al
CAP de Montilivi.
S’eixamplaran les cantonades i les voreres al sector
on aquest carrer conflueix
amb l’avinguda Montilivi i
el carrer Castell de Solterra, va explicar la regidora
de Mobilitat, Isabel Salamaña. Els altres dos grans
punts on s’intervindrà és
en accessos a col·legis. A
l’escola de la Mare de Déu
del Mont, la vorera per la
rambla Berenguer passarà

de menys de dos metres
d’amplada a gairebé sis i es
donarà facilitats als escolars per poder travessar la
via. Al col·legi Groc, les voreres de la banda del carrer
Mare de Déu de la Salut
també s’ampliaran fins a
sis metres, cosa que suposarà la desaparició de dotze places d’aparcament.
«Hem d’aconseguir una
ciutat més amable per a
tots. Tothom, en algun moment del dia, es converteix
en vianant i s’ha de poder
desplaçar amb comoditat,
però també amb seguretat», va dir Salamaña, que
va recordar que a través de
Mifas també s’adeqüen itineraris sense barreres per
a persones amb minusvalideses.
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J El responsable de l’àrea
de Turisme del Consell
Comarcal del Gironès,
Joan Bagué, va recomanar
ahir a l’Ajuntament de Girona que treballi per sumar esforços amb la resta
de pobles gironins en temes de turisme i que no
pretengui competir, anant
per lliure. Aquestes declaracions sorgeixen després
que es fes públic que l’Ajuntament de Girona ha
hagut de refer el pla d’excel·lència turística perquè
no tenia possibilitats de rebre ajuts, ja que la Generalitat subvenciona programes territorialment
més amplis. Per això en
fa un de nou en el qual
ha incorporat 36 municipis
més, tot i que no hi ha
parlat. Bagué, que també
és regidor del consistori gironí, considera greu i sorprenent que l’Ajuntament
treballi en un pla incloent
36 pobles més i ni tan sols
els ho hagi plantejat.

El Consell Comarcal va
presentar formalment el
juliol del 2004 un pla de
foment de l’activitat turística a la Generalitat per
fomentar el turisme al Gironès i en el qual Girona
és part fonamental. Bagué
reconeix que hi ha un cert
perill que els dos plans s’acabin sobreposant si és que
l’Ajuntament l’acaba presentant però, va advertir,
aquest no és el principal
perill. Al seu entendre, el
gran problema és que si
se’n presenten dos no se
n’accepti cap. Bagué va insistir que el Consell del
Gironès no vol polemitzar
amb l’Ajuntament de Girona. «No ens volem barallar, i és obvi que sense
Girona el turisme a la comarca del Gironès queda
molt debilitat. Però també
és veritat que perquè dos
s’entenguin no n’hi ha
prou amb que ho vulgui
només un», va concloure
el responsable comarcal
de Turisme.

La muntura Bonardi
de la Laura
ara només

35€

La muntura Bonardi Aire
ara només

60€

Els vidres progressius
de l’Albert

ara des de només
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