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Girona, Salt i Sarrià

Girona adjudica la
segona fase de les obres
de la plaça del Pallol

Treuen quinze places
d’aparcament per acabar
el carril bici al Trueta
MARC MARTÍ

 Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Salvador Serra i tindran un termini
d’execució de tres mesos  Els veïns feia temps que ho demanaven
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | L.FANALS

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat per 92.686 euros (IVA inclòs) la segona fase de les obres de
la plaça del Pallol, que els veïns reclamaven des de feia temps. Els
treballs s’han adjudicat a l’empresa de Porqueres Salvador Serra S.A. i tindran un termini d’execució de tres mesos. El regidor
d’Urbanisme, Joan Alcalà, calcula que els treballs començaran,
aproximadament, un mes després de la signatura del contracte.
La reforma de la plaça del Pallol,
que va estar empantanegada durant sis anys per la construcció
d’un aparcament subterrani, ha estat un dels principals projectes
urbanístics que ha dut a terme l’Ajuntament de Girona en els darrers
anys. Bona part de la reforma de la

Obres al tram pendent del carril bici davant del Trueta.
GIRONA | T,C.C.

Aspecte actual de la plaça del Pallol, situada darrere l’Ajuntament.

plaça es va abordar en una primera
fase, durant la qual es va reurbanitzar la superfície i s’hi va col·locar arbrat, entre altres actuacions.

Ara, aquesta segona fase inclourà
les actuacions des del carrer Talarn
i Nou del Teatre ﬁns a la travessia
de l’Auriga.

Les obres del tram de carril bici
davant de l’hospital Josep Truerta comporten l’eliminació d’una
quinzena de places d’aparcament.
Es tracta d’un tram que permetrà
connectar el carril del nou pont sobre el Ter amb Fontajau. De fet, a
la llarga permetrà unir el Pont
Major i ﬁns i tot Celrà amb el centre de Girona. Els treballs, a càrrec

de Mifas, tenen un cost d’uns
60.000 euros i comporta l’eixamplament d’una vorera.
La pèrdua d’aquestes places
d’estacionament han comportat algunes queixes, si bé es tracta d’un
espai on ja estava previst des de fa
molts mesos que s’hi fes el carril
bici. De fet, a banda i banda, es podia veure que el carril quedava tallat en sec.

