|

44 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 11 D’OCTUBRE DEL 2014

CiU vol posar en marxa un
observatori de l’execució
dels pressupostos de l’Estat
a El diputat Jordi Xuclà assegura que el grau de compliment de les inversions

previstes pel govern estatal des de l’any 2008 se situa per sota del 50%
Núria Astorch
GIRONA
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El grup de CiU al Congrés
dels Diputats va donar
ahir el tret de sortida a una
campanya de difusió per
les comarques gironines
que s’anomena Arguments per no creure’ns els
pressupostos generals de
l’Estat 2015, amb la idea
de crear un observatori sobre el grau d’execució de
les inversions al territori.
Els diputats i senadors de
CiU a Madrid volen posar
en marxa aquest observatori abans de finals d’any
en col·laboració amb representants de la societat
civil i dels mitjans de comunicació. “Fa anys que
l’execució dels pressupostos de l’Estat és una presa
de pèl”, va denunciar ahir
el diputat de CiU Jordi Xuclà. I va posar com a exemple d’aquesta situació les
obres de desdoblament
dels trams de l’N-II entre
Maçanet de la Selva i Sils, i
entre Sils i Caldes de Malavella, que estan pressupostades des de l’any 2008
i a hores d’ara encara
s’han d’acabar. “El pla estel·lar del govern central
arrossega inversions des
de l’any 2008 i mai no han
estat executades”, va destacar Xuclà, que es va
mostrar un cop més escèptic en relació amb l’inici,
durant el 2015, de les

El president de Mifas, Albert Carbonell, ajudant ahir alguns
joves a utilitzar les noves cadires ■ JOAN CASTRO / ICONNA

Xerrades de
Mifas a 18.000
alumnes
a L’associació té deu noves cadires

per fer la tasca de sensibilització
N.A.
Obres a l’N-II, en el tram de Caldes, en una imatge d’arxiu ■ JOAN SABATER
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El PSC i la no-esmena a l’N-II
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“L’execució dels
pressupostos és una
presa de pèl. L’Estat
ha abandonat el
territori gironí”
Jordi Xuclà

DIPUTAT DE CIU AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS

obres corresponents a la
part nord de l’N-II. Segons
va afirmar, el grau de compliment dels pressupostos
a les comarques gironines
se situa per sota del 50%.
El diputat de CiU a Madrid
considera que l’Estat “ha
abandonat” la demarcació
de Girona. ■

El PSC considera que els
pressupostos generals de
l’Estat per al 2015 deixen clar
“el compromís del PP” quant
a les obres de l’N-II i no presentarà cap esmena sobre
aquest tema. Així ho va anunciar ahir el diputat socialista
al Congrés dels Diputats Àlex
Sáez, que va indicar que
l’únic que lamentava en relació amb aquesta obra és que
el govern espanyol hagi rebutjat desdoblar el tram de la
Nacional entre Tordera i Maçanet de la Selva. Sáez presentarà els propers dies una
bateria d’esmenes amb altres

qüestions d’interès per al territori, com ara l’N-260. Per la
seva banda, la regidora del
PSC i alcaldable per Girona el
2015, Sílvia Paneque, va explicar que en el ple de dilluns
es debatrà una moció dels
socialistes en què es reclama,
d’una banda, l’increment de
les inversions de l’Estat a la
ciutat i, de l’altra, que es convoqui la comissió de diputats
i senadors de Girona per fer
front comú davant Madrid.
“La inversió de l’Estat a Girona es reduirà un 91,3% des
de l’any 2011”, va subratllar el
grup socialista.
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Prop de 18.300 alumnes
de primària i secundària
d’arreu de les comarques
gironines han assistit a les
732 xerrades informatives que l’associació de discapacitats físics Mifas ha
dut a terme des del 2002
fins a finals del 2013.
Justament ahir, representants de l’Obra Social
La Caixa i de Mifas van
mostrar les noves cadires
de rodes que es faran servir per continuar desenvolupant les accions de
sensibilització entre els joves.
L’acord de col·laboració
entre La Caixa i Mifas es va
formalitzar el mes de juliol
passat amb la voluntat de
col·laborar
econòmica-

ment en l’adquisició de
deu cadires de rodes i donar continuïtat al programa de sensibilització.
Mifas considera que les
sessions
informatives,
que van adreçades a alumnes d’entre sis i divuit
anys, són una eina útil per
aconseguir la sensibilització de la societat i resulten
més eficaces quan estan
destinades a un grup concret de risc. En aquest sentit, cal destacar que els joves són el primer grup de
risc en accidents de motocicleta.
Després d’ensenyar les
noves cadires, els assistents a l’acte van poder asseure’s a les cadires i comprovar les dificultats amb
què es troben, en el seu dia
a dia, les persones amb
mobilitat reduïda. ■

Celebració del Dia de la
Fisioteràpia, a Girona
N.A.
GIRONA

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) celebra avui a Girona el Dia
de la Fisioteràpia. Al matí,
a la plaça de la Constitució, es faran un seguit de
tallers pràctics organitzats per les diferents comissions del col·legi. La ce-

lebració s’emmarcarà un
any més en un projecte benèfic. Per aquest motiu,
durant la jornada, hi haurà una activitat lúdica en
la qual caldrà fer un donatiu d’1 euro que es destinarà íntegrament a La Marató de TV3, aquest any dedicada a les malalties del
cor. Una de les novetats
d’aquest any és la taula ro-

dona que es farà també a la
plaça de la Constitució sobre l’activitat física, la salut i la prevenció, que serà
moderada pel fisioterapeuta gironí Lluís Puig. A
la tarda hi haurà una jornada tècnica a l’auditori
de La Mercè, que constarà
de dues ponències centrades en el món del running. ■

