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Girona, Salt i Sarrià

Girona vol que Adif rebaixi
l’impacte del viaducte ja
que no l’enderrocarà
 L’Ajuntament arrenca el compromís de Foment de redactar en els

Jutgen Afuera per les
amenaces i injúries a la
portaveu del PP a Girona


La representant de la
PAH no va ser present a la
vista i en arribar hauria
tornat a insultar Veray

propers mesos un conveni amb xifres concretes per a la reposició
MARC MARTÍ
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L’Ajuntament de Girona ha reclamat a l’Estat solucions per reduir
l’impacte acústic i visual del viaducte del tren, un cop sembla clar
que no se soterrarà el convencional i, per tant, el viaducte no s’enderrocarà. En una reunió celebrada ahir a Madrid, el consistori va
acordar amb Foment que en els
propers mesos s’anirà concretant
un conveni que inclogui totes les xifres i els treballs de reposició de les
obres del TAV dels quals s’ha de
responsabilitzar l’Estat. De moment, Foment manté el calendari
establert i preveu acabar els treballs
del carrer Josep Maria Gironella a
l’octubre i de la plaça Europa al desembre.
A la reunió hi van assistir l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, i la representant dels comerciants de Sant
Narcís, Ester Arnau, així com el secretari general d’Infraestructures,
Manuel Niño, i el president d’Adif,
Gonzalo Ferre. Malgrat que no en
van sortir acords concrets, sí que va
servir perquè Foment obrís la porta a redactar i signar un conveni on
s’estableixi quins treballs farà l’Estat per refer tota la zona afectada
pel TAV i on es concretin les quantitats de diners que aportarà.
L’alcalde, Carles Puigdemont,
va assenyalar que l’objectiu de l’Ajuntament és posar «negre sobre
blanc» sobre les reposicions que ha
de pagar l’Estat, i va advertir que no
volen limitar-se exclusivament a les
zones afectades tècnicament per
les obres, sinó també millorar zones del voltant com el carrer Bisbe
Sivilla o la plaça Montserrat, obres
que de moment està impulsant el
govern local. El consistori treballa
perquè s’incloguin el màxim nom-

Els treballs de reposició del Parc Central, fa poques setmanes.

bre de treballs en el conveni, ja que
si no, va advertir Puigdemont,
«Adif faria purament l’aportació
tècnica i no aniria més enllà». De
fet, així ho va comunicar l’entitat
per escrit fa unes setmanes a la senadora i regidora gironina Coralí
Cunyat. Puigdemont, tanmateix,
està disposat a continuar negociant
per tal de traslladar-los totes les
propostes. Una de les més destacades, per exemple, seria el soterrament del passadís que connecta l’estació tradicional i la del TAV.
«Caldrà quantiﬁcar quant costarien
aquestes actuacions i prioritzar», va
indicar l’alcalde. Durant les properes setmanes, Adif i l’Ajuntament treballaran en una proposta
de conveni i es tornaran a reunir
per valorar-lo.
El que de moment sembla clar,
però, és que les fases 2 i 3 del projecte ferroviari -és a dir, el soterrament del tren tradicional i l’enderroc del viaducte- no es duran a
terme. «No hi ha cap planiﬁcació
ni a curt ni a llarg termini que
permeti pensar que se soterrarà el
tren convencional i s’enderrocarà

Atrapen dos nois robant gasoil
dels camions d'una empresa

el viaducte», va admetre Puigdemont. Per això, el consistori ha
decidit desenterrar antigues reclamacions i ha reclamat a Foment que plantegi solucions per insonoritzar-lo, reduir el seu impacte visual i, ﬁns i tot, replantejar els
usos de l’espai que hi ha sota de la
infraestructura. L’alcalde, per exemple, creu que s’ha de replantejar què passarà amb l’espai que
ocupa l’aparcament de pagament
que hi ha al costat de l’estació un
cop entri en funcionament l’aparcament soterrat de la nova estació.
Pel que fa a les obres de reposició que ja s’estan executant, de
moment van sobre el calendari
previst. Els treballs de Josep Maria
Gironella i plaça Europa estaran
acabats a l’octubre i al desembre,
mentre que pel que fa al Parc Central hi ha algunes discrepàncies, tot
i que Puigdemont creu que no
impediran que estiguin acabades
l’estiu vinent.
L’alcalde ha posposat el ple extraordinari sobre el TAV que s’havia de fer la setmana que ve, i podria celebrar-se a l’octubre.
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La portaveu de la PAH de Girona, Marta Afuera, va ser jutjada
ahir per amenaces, injúries i coaccions a la portaveu del PP a l’Ajuntament de Girona, Concepció Veray, en una reunió celebrada el 18
de març. El judici s’ha celebrat tot
i que la representant de la plataforma no era a la sala.
En aquella reunió hi havia només
tres persones. Veray, Afuera i el defensor de la ciutadania, Ramon
Llorente. Aquest darrer hi va assistir
a petició de la representant popular que tres dies abans, en un acte
a l’auditori Josep Irla, ja s’havia
sentit amenaçada pels constants
crits de membres de la PAH. La trobada del 18 de març hauria estat
molt tensa i amb suposades ame-

naces de mort, fet que van portar el
PP a acabar denunciant els fets. Fins
i tot, dies després, el defensor va escriure una carta a Marta Afuera
demanant-li que es disculpés amb
la representant del PP.
Quan Veray, ahir, va acabar de
declarar va marxar de la sala de vistes es va trobar amb membres de
la Plataforma i ja amb Marta Afuera, que no hauria arribat a temps al
judici adduint problemes de trànsit. Segons ha explicat Concepció
Veray, tant la portaveu de la PAH
com altres persones de l’entitat la
van tornar a insultar i amenaçar a
la sala d’espera.
Tant a ella com al diputat Jordi
Cornet i el portaveu del Partit Popular i diputat Enric Millo. Veray va
lamentar l’actitud de Marta Afuera: «Es pot defensar el que sigui
però des del respecte. Lamento
molt aquesta situació i espero que
aquesta actitud només sigui d’Afuera i no de la Plataforma», va concloure. El cas ha quedat vist per a
sentència.

PP i PSC volen una comissió
informativa especial sobre
el fons Santos Torroella
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El PP i el PSC de Girona volen
que la possibilitat i la idoneïtat
d’adquirir la col·lecció Santos
Torroella es debati i s’analitzi en
el marc d’una Comissió Informativa Especial que faci un dictamen ﬁnal a l’Ajuntament. Així
ho demanaran conjuntament en
el pròxim ple ordinari del mes
d’octubre mitjançant una moció
que portaran a aprovació.
Tal com s’explica en la part dispositiva de la moció, per «la complexitat del tema i per la seva importància» la possible adquisició del fons Santos Torroella hauria de ser objecte d’una reﬂexió
col·lectiva oberta a la ciutat i molt

El Patronat Call de Girona,
premi de Turisme de Catalunya

ben assessorada per una representació plural dels experts en la
matèria, que puguin conèixer el
fons, la realitat de l’art a Girona i
les necessitats que el foment del
turisme cultural a Girona té plantejades en aquest moment.
Els grups municipals del Partit
Popular i del Partit Socialista recorden que el Reglament Orgànic
Municipal aﬁrma que «per acord
plenari podran constituir-se Comissions Informatives Especials
per a un assumpte concret o per
emetre un dictamen determinat»
i «tindran caràcter temporal i es
dissoldran tan punt hagin complert la ﬁnalitat per a la qual van
ser creades».
MOBILITAT

ERC lamenta que Mifas
perdi les zones blaves
GIRONA | DdG
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La Policia Municipal de Girona
va atrapar diumenge dos joves
que havien entrat en una empresa de la ciutat per robar-ne el
combustible dels camions. Els
lladres van saltar la tanca del magatzem, situat a la zona del Mas
Xirgu, carregats amb sis garrafes
de gran capacitat. A cadascuna
d'elles, hi cabien ﬁns a 30 litres de
gasoil. Un cop a dins, es van de-

dicar a fer saltar les tapes dels dipòsits dels camions i a xuclar-ne
el combustible.
Quan els agents els van enxampar després que intentessin
fugir, els lladres ja tenien mitja feina feta. Els joves, per evitar que els
descobrissin, van amagar-se sota
un dels camions. Els dos nois
són Julian F.L., de 18 anys, i José
María M.O., de 23, tots dos veïns
de Girona.
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La Direcció General de Turisme
de la Generalitat otorgarà el Diploma Turístic de Catalunya 2013
en la categoria «Millora del coneixement i recerca aplicada al
sector turístic» al Patronat Call
de Girona.
La cerimònia de lliurament
tindrà lloc al Teatre Nacional de
Catalunya en el marc de la Nit dels
Guardons del Turisme de Catalu-

nya, demà coincidint amb el Dia
Mundial del Turisme.
El guardó serà lliurat pel president de la Generalitat, Artur Mas,
al president del Patronat Call de
Girona, Carles Puigdemont, que
estarà acompanyat per Marta Madrenas, segona tinent d’alcalde i
regidora de l’Àrea de Promoció,
Ocupació i Empresa, i per la directora del Patronat, Assumpció
Hosta.

ERC considera una mala notícia
que Mifas deixi de gestionar les zones blaves de Girona. L’alcaldable
d’Esquerra, Maria Mercè Roca,
juntament amb el diputat Pere
Bosch, es van reunir amb representants de Mifas. Roca va lamentar que que l’Ajuntament
«hagi primat en el concurs d’adjudicació els criteris econòmics
en detriment dels criteris socials i
l’experiència en la gestió».

