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COMARQUES

La Cambra demana al PTOP que no
acoti la capacitat de govern municipal
 Presenten al·legacions al Pla Director Urbanístic de Girona per «evitar limitar l’autonomia local»
GIRONA | J. SÁEZ

El plenari de la Cambra de Comerç va aprovar un seguit d’al·legacions al Pla Director Urbanístic
(PDU) del sistema urbà de Girona. Reclamen al Departament de
Política Territorial que tingui en
compte les seves recomanacions
per «evitar que el PDU limiti encara més l’autonomia local».
Consideren que les mesures de
protecció ambientals recollides al
pla s’haurien de justificar «millor»,
sobretot, «tenint en compte que
l’ordenament jurídic ja compta
amb instruments suficients per no
haver-ne d’afegir un altre que limita més a l’hora d’establir plantejaments d’àmbit municipal».
En aquest sentit, aclareixen
que troben «plausibles els objectius del PDU per permtetre la
connectivitat ecològica dels diferents espais protegits i el mante-



a mercaderies, indispensable per
permetre el pas de tot tipus de
mercaderies i d’ample mixt». Una
variant on també apunten que s’hi
hauria de connectar la línia convencional.

niment de la qualitat ambiental».
No obstant això, apunten que
aquestes podrien limitar la llibertat d’actuació dels ajuntaments. «No es pot considerar justificat qualsevol tipus de protecció pel sol fet de ser-ho», afegei-

Previsions i reserves
De la mateixa manera, remeten a
Política Territorial «incorporar el
traçat per on hauria de passar
l’Eix Transversal Ferroviari en
ample internacional més enllà
de l’aeroport» i definir «millor les
connexions» entre la la línia convencional de Riudellots de la Selva i la futura línia d’ample internacional de l’aeroport. Finalment,
en el punt d’infraestrucutres, indiquen que seria necessari fer les
reserves de terreny per a les noves
estacions en la línia de Rodalies
per a viatgers entre Riudellots i
Flaçà que el pla preveu potenciar.

Signen el «Compromís pel Ter»
El plenari de la Cambra de Comerç es va adherir al document «Compromís pel Ter» de la Plataforma del Ter. A més d’aherir-se al text
van reclamar una nova regulació del riu inspirada en principis «clars i
equitatius». En aquesta línia van demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua
que disminueixi el volum d’aigua del Ter que es transvasa a Barcelona i limitar els cabals màxims dels pròxims sis anys d’aquests trasvasament.
Respecte al sector agrícola vinculat al riu, s’insta la Generalitat a «atorgar
les concessions d’agua als regadius». «Establertes per llei però mai formalitzades per tal de consolidar l’agricultura i el paisatge del Baix Ter»,
critiquen. Finalment demanen compensacions econòmiques pels danys
causats al Baix Ter entre el 2004 i el 2008. GIRONA | DdG

xen.
Respecte a les infraestructures
pevistes en el document, des de la
Cambra de Comerç s’insta el Departament a «consolidar les reserves que permetin construir la
variant ferroviària de Girona per

Congrés, Soraya Sáenz de
Santamaría, va visitar
ahir la seu de Mifas
GIRONA | LAURA FANALS

La presidenta del PP a Catalunya, la gironina Alicia SánchezCamacho, i la portaveu dels populars al Congrés, Soraya Sáenz de
Santamaría, van visitar ahir la
seu de Mifas, a Girona, i van lamentar els pocs recursos que el
Govern de l’Estat està destinant al
desenvolupament de la llei de la
dependència a Catalunya.
Al matí, Sáenz de Santamaría va

participar en una reunió amb diputats del PP al Congrés i el Parlament per tal de coordinar accions i decidir quins seran els
principals temes a tractar. Segons
va explicar Sánchez-Camacho,
les seves prioritats seran la política
d’infraestructures i l’econòmica,
per tal de fer front a la crisi econòmica i sortir-ne amb garanties.
Qüestions socials
A la tarda, les dues dirigents del PP
van anar a Girona per tractar temes més socials i reunir-se amb
Mifas. En aquest sentit, SánchezCamacho va expressar la seva
«preocupació» per la manca de di-

ners destinats al desplegament
de la llei de la dependència a Catalunya.
Sáenz de Santamaría, per la
seva banda, va explicar que havia
volgut conèixer de primera mà els
problemes de gestió de la llei de la
dependència a Catalunya, i va lamentar la «mala» aplicació que se
n’ha fet. «Traslladarem al Congrés
la necessitat de consolidació d’un
model que funcioni com ho ha de
fer», va assenyalar.
De la reunió del matí, la portaveu popular en va destacar el suport que dóna el PP als autònoms i també al sector de l’automoció, per tal d’ajudar-los a superar la greu crisi econòmica.

DIARI DE GIRONA

La inauguració de la mostra.
GIRONA | DdG

El delegat del Govern a Girona,
Jordi Martinoy, i el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, van inaugurar ahir una mostra sobre els 
anys de polítiques de joventut a Girona. L’exposició es podrà veure
fins al  de maig a la Casa de Cultura de Girona. La mostra, que és
itinerant, té un caràcter divulgatiu,
i compta amb cartells, publicacions i vídeos.
ANIOL RESCLOSA

El PP critica la manca de recursos per
desplegar la llei de la dependència
 La seva portaveu al

Inauguren una
mostra sobre
30 anys de
polítiques
de joventut

Sánchez-Camacho i Sáenz de Santamaría, ahir a la tarda, a Girona.
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DIUMENGE DIA 10

2n OPEN tennis taula

4a BTT

• A les 9 del matí, al pavelló polies-

• A les 8 del matí, sortida del pa-

Pregó de Festa Major

portiu.

velló.

Ball de saló

• A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça
del Perelló, a càrrec de Pep

Audició de sardanes

• A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala

• A les 5 de la tarda, a la plaça del

polivalent del pavelló esportiu amb

Perelló, amb la cobla Selvamar.

Joan Simón «La Veu».

• A continuació,

Discomòbil light
• De 8 a 10 del vespre, al pavelló,

Havaneres, amb el grup
Els Pescadors de l’Escala. Hi haurà

plaça del Perelló, a càrrec d’Alea
teatre.

Plaza

Espectacle
Clònica d’humor,
de Pep Plaza

cremat per a tothom.

• A 2/4 d’11 de
la nit, al pavelló

• A les 12 de la nit, al pavelló, mo-

DIVENDRES DIA 15

poliesportiu.
Entrada: 10 €

nòleg.

Cercavila Del’arte

Seguidament, actuacions de

• A 2/4 de 8 del vespre, des de la

Un Mundo Feliz i The Patillas.

plaça de la Pau fins arribar a la

amb Diversils.

Birrablareix
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