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EL PUNT
DIVENDRES, 1 D’ABRIL DEL 2011

INFRAESTRUCTURES

Adif torna a revisar
els pisos abans no
passi la ‘Gerunda’
a En les últimes setmanes s’han tornat a inspeccionar els
edificis a La tuneladora començarà a foradar aquest mes
Dani Vilà
GIRONA

Vista del sector Güell-Devesa, per on passarà la
tuneladora, amb un dels dispositius de control del TAV ■ D.V.

immobles i conèixer el nivell de fonaments d’aquests edificis.
Les noves revisions
s’estan duent a terme poques setmanes abans que
la tuneladora passi per sota d’aquests edificis. L’arrencada de la tuneladora
comportarà que els quatre
pous de compensació que
s’han fet al passatge Farinera, Bernat Boades, Ramon Turró i Francesc Rogés estiguin oberts les 24
hores, ja que serviran per
controlar que no es produeixin moviments del
terreny amb el pas de la tuneladora.
Queixes pels forats
Alguns veïns del sector
Güell-Devesa s’han queixat a Adif que els tècnics
hagin foradat la façana per
instal·lar-hi mecanismes
de control sense demanar
permís als propietaris dels
immobles. L’oficina d’Adif
ha rebut diverses queixes
en aquest sentit i en alguns casos s’ha fet signar
el permís per poder installar els dispositius que en
temps real serviran per
controlar qualsevol moviment de l’edifici. ■
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Adif està tornant a revisar
els edificis més propers a
la traça per on passarà pel
subsòl la tuneladora Gerunda quan comenci l’execució del segon túnel urbà del TAV, que connectarà el sector del parc Central de Girona amb el barri
de Fontajau. Per això, els
presidents de les escales
de veïns han anat rebent
en les últimes setmanes
les trucades d’Adif per tornar a revisar els habitatges que ja s’havien inspeccionat fa mesos per comprovar quin era l’estat dels

SOCIETAT

Els representants de les empreses guardonades al final
de l’acte ■ MANEL LLADÓ

Bioespirit, Progrup i
la residència Sant
Josep, guardonades
N. Astorch
GIRONA

Les empreses Bioespirit i
Progrup i la residència geriàtrica Sant Josep han estat guardonades per la seva política d’integració envers les persones amb discapacitat. Els premis es
van lliurar ahir en el marc
de l’acte de reconeixement a l’empresa inclusiva que per primer cop es va

celebrar a la demarcació, i
l’organització va anar a
càrrec de les entitats La
Fageda, Astrid-21, Drissa,
El Vilar, Mifas i Tresc. Més
d’un centenar de persones
van assistir a aquest acte,
que va tenir lloc a l’edifici
Casademont del Parc
Científic i Tecnològic.
L’expert en responsabilitat social de les empreses,
Josep Maria Canyelles, va
oferir una ponència. ■

