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COMARQUES

Estudiaran com reduir l’ús del
vehicle privat als polígons industrials
 L’ATM enquestarà el 90% de les empreses de Riudellots, el CIM-La Selva i l’aeroport de Girona

ICV portarà al
Parlament i al
Congrés les
obres de la N-II
de Sils a Maçanet
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L’ús del vehicle privat no és sostenible, ni és beneﬁciós per a la
competitivitat de les empreses
que treballen en polígons industrials. Amb aquestes dues premisses l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat (ATM) de l’Àrea de Girona ha iniciat un estudi sobre la
mobilitat i l’accessibilitat als polígons inustrials de Riudellots de la
Selva, el CIM - La Selva i l’aeroport
de Girona.
L’objectiu d’aquests projectes
és trobar propostes concretes, i sobretot viables, per aconseguir una
mobilitat més sostenible. Una de
les vies seria l’optimització de la
mobilitat de la plantilla, així com
dels visitants. El resultat ﬁnal serà
un pla de mobilitat.
Els treballs de camp, que tindran
una durada d’un mes, preveuen
l’anàlisi de la xarxa viària i l’oferta
de transport públic, la realització
de comptatges de vehicles i l’elaboració d’enquestes dirigides als
treballadors i a les empreses.
Segons va informar l’ATM, durant aquesta primera fase es realitzaran dos tipus d’enquesta.
Una dirigidia als responsables de
les empreses on es recolliran da-
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El CIM La Selva, on es realitzarà l’estudi, en una imatge d’arxiu.

des, com el nombre de treballadors
o la disponibilitat d’un mitjà especíﬁc d’empresa. Mentre que als
treballadors se’ls preguntarà per
l’origen i el destí del viatge, el sistema de transport o els problemes
d’accessibilitat. S’estima poder
contactar amb el 90% de les emDIARI DE GIRONA

preses. Aquestes enquestes permetran saber quina es la distribució diària dels viatges.
Des de l’ATM es considera que
cal «evitar un model de mobilitat
basat en la dependència del vehicle privat, que comporta un conjunt d’impactes amb un cost eco-

Girona acollirà els actes centrals
del dia de la síndrome d’Asperger
 L’associació d’afectats

per aquesta patologia
organitzarà diverses
activitats per al 19 de febrer
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Cooperació Mifas Once i Fundosa sumen esforços
 MIFAS, el Grupo Fundosa i l'ONCE a Catalunya s’han reunit aquesta
setmana per sumar esforços. Sobre la taula s’hi van posar possibles
col·laboracions entre entitats, i especialment en tot allò que fa referència a la
Responsibilitat Social Coorporativa, concepte que hem d'aconseguir que les
empreses compleixin. MIFAS i Fundosa Grupo treballaran junts.

La ciutat de Girona acollirà la celebració a nivell català del Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger. Per aquest motiu, l’Associació Asperger de Girona, en
col·laboració amb la Federació
Espectre Autista-Asperger de Catalunya i altres entitats, ha organitzat pel 19 de febrer diverses
activitats adreçades a sensibilitzar

Cooperació L’ONG
Ecodiadia inaugura una
mostra sobre el Senegal
 L’ONG Ecodiada va inaugurar ahir
l’exposició Cooperem amb Sentit,
que fins al proper 25 de febrer es
podrà veure a la Casa de la Cultura
de Girona. Les fotografies estan
fetes al Senegal, país on
l’organització ha fet diferents
tasques de cooperació. La
inauguració va tenir lloc ahir a les
set de la tarda amb la presència de
diferents membres de l’organització
solidària.
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nòmic, ambiental i social de gran
magnitud».
I, afegeixen, que «aquests impactes afecten la competitivitat
de les empreses, l’eﬁciència i l’eﬁcàcia del sistema productiu, a més
de la qualitat del medi i el benestar de molts ciutadans».

El diputat d’ICV-EUiA per Girona, Joan Boada, ha anunciat que
enviarà una proposta de resolució
a tots els grups parlamentaris perquè la signin conjuntament per tal
d’exigir al Govern de l’Estat la licitació i adjudicació immediata de
les obres de la N-II entre Sils i
Maçanet. «Mentre les obres no
estiguin ﬁnalitzades cal que demanar al govern central que el
peatge de l’autopista AP-7 sigui gratuït en el tram entre Sarrià de Ter
i Maçanet de la Selva», va dir. «Ja fa
massa temps que les obres de
construcció de la N-II entre Sils i
Maçanet estan aturades tot i que el
ministre de Foment, José Blanco,
es va comprometre a fer les licitacions abans del 2010», va recordar
Boada que també va lamentar les
«greus mancances de seguretat»
que provoca aquesta situació ja
que els trams entre Maçanet i Sils,
i Sils i Caldes tenen un índex de sinistralitat molt elevat. ICV farà arribar una proposta de resolució
perquè sigui signada conjuntament per tots els grups perquè el
Parlament reﬂecteixi el mateix
que tots els grups de la Selva.

la població sobre aquesta patologia, que afecta 6 de cada 10.000
nens catalans. Les activitats programades, de caràcter eminentment lúdic, es perllongaran durant
tot el dia i aniran adreçades al
col·lectiu de nens afectats per
aquesta síndrome i a les seves famílies.
Tipologia d’especre autista
La jornada commemora el naixement del pediatre austríac Hans
Asperger, el primer que va detectar i analitzar els trets característics
del trastorn que porta el seu nom.
La síndrome d’Asperger forma
part d’un grup de patologies que

es coneixen pel nom de trastorns
de l’espectre autista. Concretament, aquesta síndrome provoca
severes diﬁcultats en la interacció
social i en la comunicació del nen,
que sovint és víctima d’assetjament escolar i bullying.
Els infants que pateixen la síndrome presenten diﬁcultats per
entendre el llenguatge abstracte,
les metàfores i els dobles sentits,
així com problemes d’aprenentatge. La detecció i la intervenció
primerenca poden servir a l’hora
de controlar aquesta patologia.
Personatges públics com el cineasta Tim Burton han declarat
que pateixen la síndrome.
ANIOL RESCLOSA

