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CiU aïllarà el viaducte del tren i
l’embellirà amb un jardí vertical

MARC MARTÍ

CAMPANYA

 Ja ha presentat una primera proposta al Ministeri de Foment, que l’ha vist amb bons ulls
CIU

GIRONA | LAURA FANALS

Un cop ha quedat clar que el viaducte del tren no desapareixerà de
la ciutat de Girona -com a mínim
a curt o mitjà termini-, CiU s’ha
proposat embellir-lo i reduir-ne
l’impacte acústic i visual durant el
proper mandat. A més, està disposat a parlar amb Foment sobre
els possibles usos que hi pot haver
a la part de sota, on de moment es
farà, segur, un carril bici.
Segons va explicar ahir l’alcalde
i candidat a la reelecció, Carles Puigdemont, el seu projecte per al
viaducte consisteix en instal·lar
uns panells d’aïllament acústic i
ambiental per evitar, en la mesura del que es pugui, la molèsties del
soroll. A més, per tal d’embellir-ho,
proposa un jardí vertical que dilueixi l’«efecte barrera» i ajudi a relligar les diferents zones de la ciutat. De moment, les pantalles se si-

Una mostra de com quedarà el viaducte segons el projecte de CiU.

tuen a la zona centre i sud del viaducte, tot i que més endavant se’n
podrien instal·lar més cap al nord.
El govern de CiU ja ha presentat
una primera poposta al Ministeri

de Foment, que l’ha vist amb bons
ulls.
Una altra qüestió a resoldre seran els usos de l’espai que hi ha a
sota el viaducte. Segons va expli-

car Puigdemont, aquesta qüestió
s’haurà de debatre amb Foment i
Adif, però sempre tenint en compte l’opinió de veïns i comerciants,
amb qui es farà un procés participatiu. De moment, el que està
clar és que s’hi ubicarà un carril
bici que anirà des del carrer Tomàs
Mieres ﬁns a al rellotge de la Devesa. Això ja comportarà, segons el
candidat de CiU, una millora de la
il·luminació i la urbanització.
Puigdemont va assegurar que el
seu objectiu ha estat i continuarà
essent elaborar projectes consensuats amb la ciutadania per anar
deﬁnint l’urbanisme de la ciutat.
En aquest sentit, va indicar que els
propers quatre anys hauran de
servir per aprovar i desenvolupar
el Pla Especial de la Devesa -del
qual ja s’ha acabat el procés participatiu-, el de Sant Narcís i el de
l’Eixample, que ha d’incloure la re-

per estudiar «com fer-ho
possible» i promet un rebut
diferenciat de les deixalles
GIRONA | DdG

L'alcaldable de la coalició ERCMES, Maria Mercè Roca, va anunciar ahir que remunicpalitzarà el
servei d’aigües i va explicar que
«per això durant el proper mandat
estudiarem la manera de fer-ho
possible». Cal tenir en compte
que la concessió actual a AGISSA
es va prorrogar ﬁns l’any 2020.

Roca va concretar que la recuperació de la gestió pública del servei d’aigües ha de garantir que «el
servei es presti de la forma més eﬁcient possible en beneﬁci de la ciutadania i que el preu que pagui el
consumidor es mantingui o, a poder ser, es redueixi». També va
insistir que és important que «no
es perdin llocs de treball actuals»,
i que caldrà «determinar amb exactitud les inversions que la xarxa
necessita i veure com l’Ajuntament les pot assumir».
D’altra banda i mentre no ﬁnalitzi la concessió la candidata republicana va insistir en que «cal

millorar la transparència de la
gestió de l’aigua promovent sessions públiques on l’empresa concessionària rendeixi comptes directament a la ciutadania de la gestió, les inversions i el balanç econòmic». Una altra mesura per als
propers anys serà la de destinar
més recursos a la tarifa ecosocial
de l’aigua.
Roca també es va mostrar critica amb el cabal del riu Ter ja que
se’n fa una sobreexplotació que
malmet l’ecosistema ﬂuvial. «Cal
garantir el cabal ecològic del riu»,
va dir l’alcadable republicana que
també creu «que s’hauria de ges-

 L’alcalde i candidat de CiU, Carles
Puigdemont, va assistir ahir a una
trobada amb la gent gran a la llar de
jubilats de Taialà. L’acte també va
comptar amb la presència dels candidats i regidors Eduard Berloso i
Joan Alcalà, que precisament és veí
del barri. DdG GIRONA

forma dels carrers Joan Maragall,
la Salle i Maluquer Salvador. També es tirarà endavant el projecte
Quatre rius i una séquia, amb una
primera fase que abordarà el tram
de l’Onyar comprès entre plaça Catalunya i la Font del Rei. A més, seguiran cobrint pistes d’escoles i faran una «gran intervenció» al sector Est. Finalment, també volen
convertir la plaça Espanya en una
«porta d’entrada» a la ciutat des de
les estacions de tren i autobús.
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ERC vol remunicipalitzar el
servei d’aigües a partir de 2020
 Roca aprofitarà el mandat

Acte amb la gent
gran de Taialà

Roca va llençar aigua al Ter per denunciar-ne la sobreexplotació.

tionar millor els espais naturals
vinculats al Ter al seu pas per la
ciutat, i potenciar-ne també els
usos turístics i lúdics».
Una altra mesura que des
d’ERC-MES es va proposar és fer

dos rebuts diferenciats pel servei
d’escombraries i el d’aigua, «ja
que el d'escombraries és molt més
car que el de l'aigua i així es veuria millor el cost de l’aigua i en facilitaria l'estalvi».

Ajuts del PP per eliminar barreres arquitectòniques
 Concepció Veray vol

aconseguir accessibilitat
total i universal per a les
persones amb discapacitat
GIRONA | A.S.

La candidata popular a l’alcaldia
de Girona, Concepció Veray, va declarar ahir que «és imprescindible
que les persones amb discapacitat
tinguin una accessibilitat integral
i universal en tots els àmbits». Per
això, «ajudarem als qui volen eliminar les barreres arquitectòniques dels seus locals i comerços,
des del PPC de Girona establirem

i publicitarem un programa de
subvencions per a ells», va aﬁrmar
la candidata popular recordant
que «les persones amb mobilitat
reduïda van a la compra, al banc
i a les cafeteries, i la seva discapacitat no te perquè ser un fre per l’activitat diària normal». Veray va
comparèixer ahir a la tarda
juntament amb el diputat i portaveu de discapacitat, Francisco
Vañó.
Després d’una trobada amb el
president i diversos representants
del Grup Mifas, en la que es van
tractar problemes i millores en
matèria d’accessibilitat, Veray va
presentar als mitjans tot el que des

ACN

Veray, amb Millo, ahir al centre del Grup Mifas.

de l’equip que ella encapçala proposen per fer de Girona una ciutat
inclusiva i adaptada.
En relació a l’aparcament, la
candidata popular va declarar que
«creiem que cal incrementar les
zones d’aparcament per a persones amb discapacitat, posant especial atenció a barris de la ciutat
on actualment aquestes son pràcticament inexistents» i en aquest
sentit, va aﬁrmar que «realitzarem,
a tots els barris, plans d’aparcament que incloguin la reserva de
places alternatives quan es restringeixi el pas als carrers on es troben places reservades per a persones amb mobilitat reduïda»

