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Pollancres abatuts

A
El pont vist pel costat on s’han d’eliminar les barreres, amb l’estació neoromànica del tren al fons ■ J.C.

Calatrava xifra en un milió
eliminar les barreres del
pont que va fer per a Ripoll
a El president de Mifas diu que serà difícil que l’Ajuntament aconsegueixi
aquests diners a Rebutja la proposta de fer un ascensor o una plataforma
Jordi Casas
RIPOLL

Eliminar les barreres arquitectòniques del pont
que l’enginyer civil i arquitecte Santiago Calatrava
va dissenyar sobre el riu
Ter al seu pas per Ripoll
costa un milió d’euros, tal i
com ell mateix ha respost
per carta al responsable de
Mifas del Ripollès, José
Morales. Per eliminar barreres, cal construir una
rampa i cal que s’adigui al
disseny avantguardista
del pont, característic de
les creacions de l’enginyer
i arquitecte del País Valencià.

És el dia en què es va inaugurar el pont, les obres del
qual es van iniciar el mes de
febrer del 1989.

molt humida i sempre estaria avariat. El pont de 60
metres de llargada uneix
la carretera de Barcelona,
a l’altura de la zona esportiva de Ripoll, amb l’estació. En aquest extrem,
l’accés està a nivell del terra; a l’altre, hi ha 3 metres
de desnivell.

rò no hi ha cap garantia
que realment els pugui tenir. Morales diu que les opcions proposades per
l’Ajuntament de construir
un ascensor o una plataforma no són viables, ja
que el pont està situat al
costat del riu en una zona

Targetes fraudulentes
Morales ha aprofitat per
denunciar l’ús fraudulent
que es fa de les targetes de
pàrquing al Ripollès. Segons ell, hi ha persones
que les falsifiquen o que
fan servir les d’un usuari
conegut o familiar, a vegades, un cop mort. ■

La xifra

La data

1

10.05.95.
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milió d’euros és el que calcula Calatrava que costarà
eliminar les barreres del pont
que va dissenyar per Ripoll.

Josep Morales ha lamentat que el cost d’aquesta rampa en dificulta
molt la construcció i encara més ara pel context de
crisi generalitzada a les
administracions. Segons
ell, l’Ajuntament té emparaulats 600.000 euros, pe-
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l capdamunt de la plaça Miquel de Palol, al barri
Devesa-Güell de Girona, hi havia una filera de
magnífics pollancres l’altura dels quals gairebé
era la mateixa que la de l’edifici de set plantes que tenien al davant. Ahir al matí, a primera hora, una brigada municipal els va tallar i després els va esmicolar
per facilitar-ne el transport. Es tractava d’uns exemplars de salicàcies del gènere Populus nigra (ep, si és
que m’he documentat com Déu mana), i el cert és
que allí on eren feien molta patxoca i una ombra que a
l’estiu s’agraïa de veritat. Ara bé, les seves arrels, per
desgràcia, havien malmès i deformat la voravia on radicaven. No fa gaire temps, poc després de constituirse el nou Ajuntament, uns operaris van aixecar les rajoles de l’esmentada voravia, van tallar les arrels més
emergents i van envoltar la zona intervinguda amb
unes tanques. Un cop executada l’operació, allò va
quedar a mig fer fins ahir, i diré que ja era hora que es
decidissin, perquè, mentreshi havien crescut aqueEl cert és que tant,
lles herbes que es poden
allí on eren, els veure en solars plens de
brutícia i abandonats. Tot fa
pollancres
pensar, doncs, que la tala
feien molta
s’ha hagut de dur a terme
patxoca, i una perquè no quedava cap altre
remei, vista la potència
ombra que a
d’unes arrels que haurem de
l’estiu s’agraïa suposar àvides d’aigua. I és
que, segons la informació
de veritat
tècnica que tinc sobre la
taula, els pollancres es planten en llocs al costat de corrents d’aigua o amb una capa freàtica poc profunda.
A veure, el carrer de Bernat Boadas, que és el que separa l’edifici de set plantes de l’indret ja sense arbres,
cobreix la llera de la sèquia Monar, de manera que, en
el seu moment, la plantada va tenir una certa lògica.
Aleshores, com s’explica que unes arrels que haurien
de tendir a créixer cap allà on discorre l’aigua hagin
hagut de tirar cap amunt, com si busquessin la humitat que, quan plou o en nits de rosada, es forma a la
superfície? Estranya conducta, doncs, la d’una espècie que, i torno als papers tècnics de què m’he proveït, és capaç de viure en llocs amb poca quantitat d’aigua superficial gràcies a les seves potents arrels, que
la busquen en les capes més profundes del subsòl.
M’imagino que ara hi plantaran el mateix tipus de mimosàcies que hi ha al voltant de les places de Miquel
de Palol i de Prudenci Bertrana, però la majestuositat
dels pollancres abatuts mai no podrà ser restituïda.
Per què dimonis s’entestarien a aflorar a la superfície,
aquelles inoportunes arrels?
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Convocatòria
d’ajuts per a
biblioteques

El fòrum ciutadà
del TAV es farà el
13 d’octubre

El consistori
subscriu la
declaració Cliq

Més de 8.000
atencions de Creu
Roja a l’estiu

3.500 euros per
dues entitats de
l’àmbit social

L’Ajuntament de Girona ha
obert fins al proper dia 7 d’octubre la convocatòria d’ajuts
per a les biblioteques escolars. El consistori ha dotat
aquesta convocatòria d’ajuts
amb una quantitat de 9.800
euros. L’objectiu del programa és fomentar la lectura entre els escolars, així com potenciar l’ús de les biblioteques
pels alumnes com espai
d’aprenentatge i investigació.

L’equip de govern de CiU a
Girona ha convocat el fòrum
ciutadà del TAV per al dijous
dia 13 d’octubre. Les entitats
feia mesos que reclamaven la
convocatòria després de l’audiència pública celebrada pel
tripartit. Per altra banda, Adif
assumeix les restriccions imposades per treballar de nit al
sector del parc Central, per
bé que alerta que això obliga
a modificar els terminis d’execució. ■ D.V.

La segona tinenta d’alcaldia
de Girona, Marta Madrenas,
ha participat a la clausura
dels actes del projecte Cliq
que s’ha celebrat aquesta setmana a Brussel·les. El consistori gironí ha subscrit, a més,
l’anomenada Declaració Cliq
que pretén fomentar la innovació local i regional i fer-ho
aconseguint la participació
activa dels usuaris, ciutadans,
institucions i empreses del
territori. ■ D.V.

Creu Roja va tancar la temporada de platges amb 8.487
assistències a les 31 platges
de municipis del litoral gironí.
La majoria d’aquestes atencions van ser de caràcter sanitari, per assistir persones
afectades per picades, esquinços, luxacions i erosions.
Es van fer també 300 serveis
a persones amb discapacitat i
es van atendre 75 menors
d’edat que s’havien extraviat.

La Fundació Agrupació Mútua
ha atorgat 1.500 euros a la
Fundació Astres per l’adquisició de maquinària que farà
possible augmentar el nombre de llocs de treball per a
persones amb discapacitat
intel·lectual. I també ha donat
2.000 euros a la Fundació
Privada Resilis per facilitar als
joves una bona formació per
al manteniment d’una bona
dieta i millorar-ne així la salut.

■ N.A.

■ N.A.

■ D.V.

Un detall de les obres al
parc Central ■ J. SABATER
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