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L’ARRIBADA DE LA LÍNIA D’ALTA VELOCITAT
L’alcaldessa de Girona esmenta els diferents beneficis que suposarà l’arribada del TAV a la capital de l’Onyar i
indica diversos esdeveniments i equipaments que en els darrers anys han creat el dinamisme de la ciutat

Anna Pagans Gruartmoner
ALCALDESSA DE GIRONA

irona és a les portes d’un canvi
molt important: l’arribada de
la Línia d’Alta Velocitat significarà un gran revulsiu per a la
ciutat del segle XXI. Des de l’Ajuntament hi
tenim una gran responsabilitat i supervisem els treballs de l’empresa Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF)
per tenir cura del procés i informar els veïns de qualsevol canvi, evolució o modificació del projecte inicial. La profunditat i la
complexitat de les intervencions realitzades són certament molestes per a tots els
que tenen les obres al davant de casa i els
vull agrair públicament la paciència que
estan tenint. En aquests moments, les obres preparatòries estan ja molt avançades i
en breu la tuneladora estarà en ple funcionament.
En els darrers anys el govern de Girona,
la societat civil i tota la població hem fet els
deures per ara poder obtenir el màxim
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rendiment i
avantatges d’aquesta oportunitat. Tenim un
patrimoni cultural notabilíssim,
amb el Festival
de Temporada
Alta i Temps de
flors. El Barri
Vell disposa d’una oferta àmplia, amb actius
històrics i turístics de gran interès. Hem
construït equipaments de primer nivell, com
l’Auditori – Palau de Congressos, que té una
bona programació musical i,
també, una activitat congressual
ben notable que
genera dinamisme econòmic. El Parc Científic i Tecnològic està donant bons resultats amb l’aposta
per a la recerca i la innovació. El teixit econòmic, tant en el sector comercial com en
l’empresarial, té una trajectòria ben conso-
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lidada. L’hostaleria i els restaurants de la
ciutat i de les comarques són un referent
en l’àmbit mundial. Per totes aquestes
raons la marca Girona és forta i creixerà en
un futur de curta i mitjana distància.
ANIOL RESCLOSA

En les circumstàncies actuals de crisi
econòmica, la capital
de l’Onyar no només
disposa d’una
excel·lent base per
afrontar amb garanties els problemes i
superar els obstacles,
sinó que a més es
prepara per iniciar
noves consecucions i
sortir-ne enfortits,
quan haguem superat les dificultats actuals. El Tren d’Alta Velocitat no només passarà per Girona, sinó
que hi pararà. Estarem en el mapa d’una
de les rutes més dinàmiques del país i
d’Europa. En aquest
gran repte ens hi juguem tots molt, perquè donarem un nou
impuls i puixança a
favor del turisme, l’economia, el comerç, els intercanvis i la cultura i estarem més a prop de tot arreu.
Gaudirem, en fi, d’una infraestructura que
ens ha d’ajudar a enfortir la cohesió social i
econòmica de tots els barris de la ciutat.

Girona entrega els diplomes
del curs per a atenció a
persones amb dependència
AJUNTAMENT DE GIRONA

Les degustacions formen part dels primers actes de la Setmana Gastronòmica de Girona.

L’entrega es va fer al saló de plens en presència d’Alsina i Tubert.

La Rambla ofereix tastos
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 La setmana gastronòmica s’enceta aquest cap de setmana amb

demostracions i degustacions a un euro que es destinaran a l’Oncolliga
GIRONA | DdG

La Rambla de Girona va acollir
ahir diferents activitats de la XXX
Setmana Gastronòmica Gironina. Dins l’àmbit de la primera
mostra «Rambleja i Tasta» es van
fer demostracions de cuina en viu,
cursets de cuina per mainada i
adults, tastos de vins, caves i cer-

veses, activitats per a la mainada i
el I Concurs de menjar xuixos de
Girona. Avui, de nou, hi haurà parades al carrer i es faran activitats
i demostracions. Cada tast val un
euro i la recpartació es destinarà a
la Fundació Oncolliga Girona. La
Setmana Gastronòmica Gironina, organitzada per l'Associació
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d'Hostaleria Girona i Radial, se
celebrarà del 4 al 21 de març en 37
restaurants del Gironès, el Pla de
l'Estany i la Selva Interior i aquest
cap de setmana ja té activitats
prèvies com les dues jornades de
tastos i exhibicions a la Rambla o
un cicle de Cinema i Gastronomia
de Girona.

Girona Innova va entregar divendres els diplomes del curs per
a atenció a persones amb dependència. El curs impartit per Mifas
ha permès trobar feina a set persones. La sala de plens acollia ahir
l'entrega de diplomes del curs,
organitzat per l'Ajuntament de Girona dins el projecte Girona Innova
i impartit per Mifas, de curadors i
curadores personals.
Un total de 15 persones han
participat en el curs de les quals 7
ja han trobat feina en el sector de
l'atenció a persones en situació de
dependència. El curs constava de

350 hores de les quals 110 eren
pràctiques. Les pràctiques es van
fer en diferents institucions com residències geriàtriques, pisos tutelats, centres ocupacionals i centres
de dia.
La tinenta d'alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de
la Ciutat, Cristina Alsina, va felicitar als participants per la dedicació i l’entrega amb què van participar al curs. El president de Mifas,
Pere Tubert, va voler fer esment a
la novetat del curs, que s'ha enfocat a la cura de persones amb dependència i no només de les persones grans.

