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EL TAV A GIRONA

D’esquerra a dreta, Josep Cassú, Rosa Serra, Francina Boris, Jordi Martinoy i Jaume Sobrequés brindant en la recepció dels guardonats gironins amb la Creu de Sant Jordi. / M. RUIZ

L’aparcament que es reconvertirà en l’estació provisional d’autobusos.

/ LLUÍS SERRAT

L’estació d’autobusos
provisional se situarà a tocar
de l’escola de música
No es farà on hi ha la gasolinera per allunyar-la de les obres
DANI VILÀ / Girona

●

L’estació provisional d’autobusos es
farà finalment a tocar del conservatori de
música i ocuparà l’espai on ara hi ha un
aparcament. L’Ajuntament prefereix

aquest indret en comptes de l’espai que
ocupa la gasolinera i que s’havia previst
inicialment per allunyar-lo de les obres i
del constant trànsit de camions i maquinària que hi haurà a la zona.

L’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, va revelar
ahir que l’Ajuntament té
converses amb el GEiEG,
que és el propietari del terreny que ara ocupa un
aparcament, a tocar de
l’escola de música municipal. L’objectiu de les negociacions és que aquest
espai serveixi per ubicarhi l’estació provisional
d’autobusos. Pagans va
explicar que s’ha decidit
canviar la ubicació inicial,
que preveia situar l’estació
a l’espai que ara ocupa la
gasolinera, perquè es trobava massa a prop del
«gros de l’obra».
El consistori també ne-

gocia amb Mifas, que actualment és l’entitat que
gestiona
l’aparcament,
perquè aquest espai sigui
finalment on s’ubiqui l’estació provisional d’autobusos.
«Evitarem que l’estació
provisional estigui voltada
per les obres durant molt
de temps i amb la nova
ubicació podrà funcionar
més autònomament», va
assenyalar
Pagans.
L’equip de govern considera que aquest espai té
unes característiques semblants al previst inicialment i que també s’hi podran fer 14 andanes per als
autobusos. Els vehicles

entraran a l’estació provisional des d’un accés que
s’habilitarà des del passeig
d’Olot, mentre que sortiran per la prolongació del
carrer de la Creu, al davant
d’on ara hi ha el Lidl.
Tot i que encara no hi ha
terminis, l’equip de govern calcula que l’actual
estació encara podrà estar
uns mesos en la ubicació
actual, malgrat que es comencin les obres. S’estima
que no serà fins a la segona
fase d’obres en aquest sector quan caldrà traslladar
de manera temporal l’estació d’autobusos fins al nou
emplaçament al costat del
conservatori.

Canvis al Güell,
provisionals

Sense riscos
per als pisos

Set punts per
injectar-hi morter

● Les negociacions entre
administracions permetran que la modificació i
canalització de recorregut
d’una part del riu Güell sigui només provisional
mentre durin les obres i
que recuperi el seu curs
original quan s’enllesteixin els treballs a la zona de
Mas Gri. Un altre dels canvis que afectaran el projecte inicial és una major naturalització de la zona del
riu Güell afectada per millorar les condicions.

● El regidor d’Urbanisme, Joan Pluma, va garantir que fins ara totes les revisions dels edificis afectats pel TAV no presenten
cap defecte estructural que
pugui suposar un problema durant l’execució de
les obres. Malgrat tot, el
projecte preveu instal·lar
pantalles de formigó protectores en tres punts del
recorregut. Aquestes pantalles han de garantir la seguretat dels immobles més
propers a la via.

● Una de les alternatives
per garantir l’estabilitat
dels pisos més propers és
preveure llocs des d’on es
pugui injectar morter si es
detecten moviments de
terres. Des de Mas Gri fins
a l’estació s’han previst set
punts d’aquestes característiques. Són espais que
poden fer set metres de
diàmetre i des d’on es pot
injectar morter i garantir la
solidesa del terreny. Es pot
injectar ciment a 50 o 70
metres longitudinals.
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Homenatjats els quatre guardonats
gironins amb la Creu de Sant Jordi
ROSER CALVET / Girona

●

La Delegació del Govern de la Generalitat a Girona, encapçalada pel seu
delegat, Jordi Martinoy, va
homenatjar ahir les quatre
personalitats
gironines
que el 21 d’abril passat
van ser guardonades amb
la Creu de Sant Jordi 2008.
Francina Boris, locutora
de ràdio, nomenada als
anys 30, durant la seva estada a Barcelona, locutora

oficial de la Generalitat;
Josep Cassú, músic i compositor de sardanes de
Bordils, ara director de la
Flama de Farners, de Santa
Coloma de Farners, i professor al Conservatori de
Música de Girona; Rosa
Serra, escultora vigatana
establerta a Olot que recentment ha exposat al Japó i a Nova York, i Jaume
Sobrequés, historiador i
polític català, director del

Museu d’Història de Barcelona.
«Som un petit país gairebé sobirà», va assegurar
Sobrequés en les paraules
que va dir en nom de la resta de guardonats gironins.
L’historiador va destacar
que com a país gairebé
«normal» es distingeixen
persones que treballen per
la seva «normalització»
des de diferents àmbits,
com ells en aquest cas.
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