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Girona-Salt

MEDI AMBIENT

CONTRACTACIÓ

Torna a plantar un
arbre on se’n va
enverinar un altre
a la pujada del
Pont de Pedra

L’Ajuntament
de Salt adjudica
a Giropark la
gestió de les
zones blaves

DdeG, Girona.

DdeG, Salt.

L’Ajuntament de Girona ha tornar a plantar un arbre en el mateix punt on va haver de retirarne un altre que havia mort perquè presumptament l’havien enverinat, a la pujada del Pont de
Pedra de Girona. La presència
d’aquest arbre no agrada a alguns dels residents de la zona
des que fa més de tres anys que
es va decidir plantar-lo. L’arbre
es va plantar coincididint amb la
reforma de la plaça del Vi, al mateix temps que el fanal de la
plaça, un altre element que també ha generat cert rebuig.

L’Ajuntament de Salt ha adjudicat a l’empresa Giropark
SAU la concessió del servei
d’estacionament d’horari limitat i suport tècnic al servei de
la retirada de vehicles de la via
pública. Giropark va ser l’única empresa que es va presentar al concurs obert per la prestació d’aquests serveis i els serveis tècnics han informat favorablement perquè compleix
tots els requisits necessaris.
Giropark ja tenia la concessió
en els darrers anys però el contracte havia caducat.
El ple de l’Ajuntament havia
aprovat el 31 de juliol el plec de
clàusules administratives i tècniques i la convocatòria del
concurs. El 18 de setembre es
van obrir les pliques i es va poder comprovar que només
s’havia presentat Giropark.
Després de l’informe del cap
de la policia i d’acord amb els
criteris de valoració, la mesa de
contractació va proposar
aquesta empresa per la concessió de zones blaves i de suport tècnic al servei de retirada de vehicles de la via pública
amb grua. El darrer ple municipal ho va aprovar.
Giropark es va constituir
l’any 1989. A finals de l’any
2004 donava feina a un total de
64 persones, 51 amb certificat
de discapacitat i 13 sense. A finals d’aquell any, segons dades
de l’empresa, disposava de
2.870 places de zones blaves,
entre municipis gironins i francesos. D’aquestes, 613 corresponien a la ciutat de Girona i
248 a Salt.

TAPI CARRERAS

PLANTAT. Un nou arbre torna a presidir l’inici de la pujada del Pont de Pedra, a tocar de la plaça del Vi.

URBANISME

El col·legi d’arquitectes vol que tot el tram
alliberat pel viaducte quedi com a espai públic
Josep Riera considera que podria servir per lligar el parc Central amb la Devesa
DdeG, Girona.

El Col·legi d’Arquitectes de la
demarcació de Girona aposta
perquè tot el tram alliberat del
viaducte quedi com a espai públic un cop s’hagi enderrocat. El
president del col·legi, Josep Riera, considera que l’enderroc del
viaducte generarà la «possibilitat» de crear un lliga entre els
diferents espais verds de la ciutat.
En declaracions a Ràdio Girona, Josep Riera exposa que
aquest espai hauria de convertir-se en un «fil conductor» entre

zones públiques ja existents
com el parc del Migdia i el parc
de la Devesa.
El president del Col·legi d’Arquitectes fa aquestes declaracions després que l’alcaldessa
de Girona, Anna Pagans, expliqués que la voluntat de l’Ajuntament és aprofitar l’enderroc
per dotar la ciutat de més espais
oberts i Pagans va afirmar que
també es faran espais de jocs infantils.
La màxima autoritat municipal va reiterar que en cap cas es
permetrà construir més pisos,

perquè encara que s’ho plantegessin no quedaria espai per encabir-los. Josep Riera tampoc és
par tidari de la construcció
d’habitatges en aquest espai. De
tota manera, Anna Pagans també va explicar que es construirà
un aparcament soterrat al carrer Bonastruc de Por ta quan
quedi alliberat del viaducte.
Un tram es mantindrà

La representant municipal, a
més a més, va explicar que s’ha
decidit mantenir un tram del
viaducte del tren convencional.

En concret quedarà en peu la infraestructura que passa per sobre del riu Onyar. L’objectiu és
convertir-lo en un passeig que
anirà fins al Pont Major.
El tram que passa sobre del
riu Onyar es considera que és
un element molt característic de
Girona. Aquest tram s’ajunta
amb el barri de Pont Major i es
conver tirà en un passeig per
vianants. La resta de l’espai que
quedi alliberat després de l’enderroc de tot el viaducte servirà
per redefinir urbanísticament la
ciutat.

IMMIGRACIÓ
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Finalitza la setmana d’intercanvi
entre adolescents magrebines
Vuit noies franceses s’han allotjat a casa d’immigrants gironines
Jordi Hernández, Girona.

«Eleccions i
mitjans de
comunicació»
Josep Cuní Llaudet
Periodista. Director i presentador del programa Els matins de TV3.

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

AVUI
A les 20.00 a l'Auditori Narcís de Carreras de La Caixa
Nota: Per assistir-hi cal reservar lloc al telèfon: 972 413 106

Diari de Girona, 2006-11-03, p. 18.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Un grup de vuit noies magrebines d’entre 16 i 18 anys provinents de Moissac, al sud de
França, han estat una setmana
allotjades a casa de noies magrebines dels barris de Santa
Eugènia i Sant Narcís. Ahir es
van despedir després d’un dinar
a l’alberg de joventut Cerverí de
Girona.
El projecte, premiat per la
Unió Europea, consisteix en un
intercanvi entre noies magrebines franceses de segona i tercera generació que fotografien els
escenaris de la seva vida personal i traslladen les seves experiències a noies de la mateixa
edat d’altres ciutats europees.
Aquesta setmana han estat a Girona per compartir les seves
vivències amb noies magrebines
de Girona. Noies que tot just són
la primera generació d’immigrants i que no presenten el nivell d’integració de les seves
companyes franceses, que viat-

Joan Olóriz (ICV-EA).

gen molt menys als seus països
d’origen i que en moltes ocasions parlen en francès amb els
seus pares.
Les noies franceses s’han
allotjat a les cases de les seves
companyes i han pogut intercanviar fotografies i idees. D’a-

questa manera les gironines han
pogut conèixer la realitat de les
seves companyes. Aquesta iniciativa vol aprofundir en les polítiques d’integració i convivència. En aquest sentit des del consistori gironí s’aposta per incidir
en l’educació d’aquells sectors
que necessiten reforç educatiu i
en enfortir aquells que tenen la
possibilitat d’excel·lir en els seus
camps.
Segons el regidor de Serveis
Socials i Joventut de l’Ajuntament de Girona, Joan Olóriz,
amb aquesta iniciativa s’aconsegueix «crear una associació d’adolescents magrebins» i que els
educadors gironins «intercanvien experiències amb els educadors francesos» per millorar el
treball sobre els immigrants.
També trencar tòpics existents
sobre la vida que duen les adolescents magrebines a casa nostra. La intenció és consolidar a
Girona un grup de noies que realitzi intercanvis similars.

