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Trenta nous aparcaments a
l’hospital Trueta de Girona

La presa de
possessió
d’Anglada
(CiU), el dia 1

a Mifas ho havia sol·licitat fa un any i mig i ara el consistori hi ha donat el vistiplau, a canvi de fer
un carril bici a la zona a L’aparcament s’omple als matins i sovint s’hi penja el cartell de complet

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Dani Vilà

Faran unes
escales des de
la zona d’hotels

GIRONA

L’aparcament de pagament de l’hospital Trueta
de Girona s’ampliarà de
manera immediata i guanyarà unes trenta places,
que s’afegiran a les 87 actuals. Aquest és l’acord
que l’Ajuntament de Girona ha assolit amb l’associació Mifas, que és la gestora de l’aparcament.
L’ocupació de més de
mig aparcament des de
l’estiu de l’any 2011 va fer
que es perdessin un total
de 116 places de pàrquing.
La posada en marxa de les
consultes externes en mòduls en aquest punt a principi de l’any 2012 va provocar el col·lapse habitual
de l’aparcament durant els
matins. Així ho confirma
l’actual president de Mifas,
Albert Carbonell, que assenyala: “Especialment als
matins, hem de penjar sovint el cartell de complet.”
Carbonell es mostra satisfet amb l’acord. És una
petició que l’entitat ja fa
temps que feia i que “era

—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Girona també té previst fer una petita
obra per construir unes escales que connectin de manera
correcta la zona d’hotels del
carrer Francesc Ferrer amb la
zona de l’hospital Trueta. Ara
el fet que molta gent hi passi
ja ha provocat que de manera
improvisada s’hagi format
una escala feta amb rajols,
però l’equip de govern vol oficialitzar aquest pas, que
molts fan servir per anar al
Trueta i els turistes per anar a
peu al centre de Girona.
L’espai de terra que permetrà ara ampliar l’aparcament de l’hospital Trueta ■ D.V.

molt necessària” per donar
més servei als usuaris del
Trueta. La regidora d’Hisenda i Règim Interior,
Maria Àngels Planas, explica que a l’octubre es va
rubricar el conveni amb
l’empresa Tadifi, del grup
Mifas, “per cedir 724 metres quadrats per ampliar
l’aparcament”. Confirma

que la llicència urbanística
ja està donada i que la cessió és per dos anys, prorrogable a dos més.
L’ampliació es farà ocupant precisament un espai on durant molts mesos els conductors aparcaven per evitar pagar.
Mifas calcula que en
aquest espai podran fer

unes trenta places més i
l’aparcament passarà a
tenir-ne unes 107. Carbonell confirma que Mifas ja
té tota la maquinària “a
punt” per fer entrar les
màquines i fer l’ampliació. “Perquè també ens interessa com a entitat per
poder agafar una mica
d’aire en matèria econò-

mica.” La inversió de l’ampliació se situa entre els
10.000 i els 12.000 euros.
Fer un carril bici
Com a contraprestació
per la cessió d’aquest espai
públic, Mifas es compromet a fer un tram de carril
bici en el mateix sector en
un termini de dos anys. ■

Joan Puntí

La presa de possessió de la
nova alcaldessa de la Bisbal
d’Empordà, Núria Anglada
(CiU), serà el pròxim dia 1
d’abril a les 12 del migdia.
Dimarts vinent, dia 25, se
celebrarà el ple ordinari del
març en què l’actual alcalde, el socialista Òscar Aparicio (PSC), renunciarà al
càrrec en l’últim punt de
l’ordre del dia. Estrictament, Núria Anglada ja serà, de fet, en aquest moment alcaldessa del cap de
comarca.
Anglada, d’Unió Democràtica, ocuparà el càrrec
fins al final del mandat, segons l’acord de govern signat amb el PSC el mes de
desembre del 2012. Un
dels problemes que haurà
d’afrontar de manera immediata serà el reintegrament de la subvenció dels
vestidors del camp de futbol de la Bisbal, que ara el
Ministeri d’Hisenda espanyol reclama a l’Ajuntament. “Encara tenim recorregut. Hem d’analitzar
la situació a fons”, deia
ahir. Anglada va explicar
que inicialment no té previst canviar les atribucions
de cap regidor. La comunicació l’assumirà ella. ■

MEDI AMBIENT

Girona vol ser un
referent en la
gestió de l’aigua
a L’Ajuntament i la

UdG redactaran un pla
estratègic per excel·lir
en aquest àmbit

Jordi Nadal
GIRONA

L’Ajuntament de Girona i
la Universitat de Girona
(UdG) inicien una col·laboració que s’ha de concretar a final d’any amb un
pla estratègic de gestió de
l’aigua. L’objectiu és aconseguir convertir la ciutat

de Girona en un referent
europeu en recerca, innovació i gestió de l’aigua en
l’àmbit urbà. L’alcalde de
Girona, Carles Puigdemont, va situar el pla en
una definició del que cal
fer durant els propers deu
anys en matèria d’aigua.
Per la seva banda, el vicerector de la UdG i director
del campus d’excel·lència
en turisme i aigua, Ramon
Moreno i Amich, va dir que
el que primer caldrà és fer
una auditoria de la situació actual. Moreno emmarca la importància de

ICV reclama
més esforç en la
gestió del Ter
—————————————————————————————————

La llera del riu Güell a l’encreuament entre el carrer de Santa Eugènia i l’avinguda de Josep
Tarradellas de Girona ■ J.N.

l’acord en el context mediterrani: “En el futur es preveu que tant les sequeres
com les inundacions seran
més freqüents i extremades. El pla estratègic ha de

servir per plantejar amb
temps la minimització
d’aquests efectes.” L’objectiu per a final d’any és
constituir-se com a PECT
(projecte d’especialitza-

ció i competitivitat territorial), pas previ per poder acollir-se a un nou
programa d’ajudes europees per desenvolupar el
programa. ■

El diputat d’ICV-EUiA per Girona al Parlament, Marc Vidal, va reclamar ahir al govern
que recuperi el debat sobre el
riu Ter, obrint-lo al territori i a
la societat, per avançar cap
un escenari de sostenibilitat
ambiental des de la perspectiva del canvi climàtic i la gestió integral tant del seu curs
fluvial com de tota la seva
conca hidrogràfica. Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua,
que se celebra avui, Vidal
també va reclamar que es recuperi el Compromís pel Ter,
que s’impulsi una gestió
completa i eficient dels usos
de l’aigua i que es faci marxa
enrere en la privatització dels
serveis d’abastament en alta
i en baixa. ■ L.A.

