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Diari de Girona

Girona, Salt i Sarrià

Un error fa suspendre el termini
de licitació de les obres del Molí
Es tracta d’un problema detectat en unes mides que podia induir a equivocacions a les empreses
que s’hi vulguin presentar Es corregirà i s’ampliarà en vint dies el període per presentar ofertes
gent gran es passarà a fer a la plaça
Jordi de Sant Jordi i l’edifici del
Molí acollirà dependències municipals destinades, sobretot, a
l’àrea de serveis econòmics de la
corporació.

LAURA FANALS GIRONA

■ L’Ajuntament de Girona ha hagut de suspendre amb caràcter
d’urgència el termini per presentar ofertes per a les obres que han
de transformar la central del Molí
en oficines municipals. Segons ha
explicat la regidora d’Hisenda i
Règim Interior, Maria Àngels Planas, es tracta d’un error material
que fa referència als càlculs
d’unes mides. Tot i això, garanteix
que aquest nou escull no comportarà un retard gaire gran en el procés, ja que es corregirà i en la propera junta de govern local, que se
celebrarà divendres vinent,
s’aprovarà la correcció. Tot i això,
el termini per presentar propostes, que inicialment acabava
demà, s’allargarà vint dies més a
partir del moment en què s’aprovi
la correcció.
Les obres de la Central del Molí
es van treure a licitació a principis
de maig, un any després que l’anterior adjudicatària sol·licités la

L’antiga central del Molí, al carrer Santa Clara. MARC MARTÍ

resolució del contracte al·legant
problemes econòmics i renunciés
a seguir amb els treballs només un
mes després d’haver-los iniciat.
En aquell moment, el projecte
consistia en convertir l’antiga cen-

tral elèctrica en un espai per a la
gent gran del Barri Vell i el Mercadal, així com un menjador social.
Però després de la renúncia de
l’empresa, el govern va decidir
canviar-ne l’ús: l’espai per a la

Licitació per 1,2 milions d’euros
Després que es redactés el nou
projecte, va sortir a licitació amb
un preu de sortida d’, milions
d’euros. En detectar aquest error
en un dels càlculs, tanmateix,
l’Ajuntament va considerar que
podia enduir a errors en la interpretació de les empreses que volguessin optar al projecte, de manera que per evitar problemes en
la junta de govern de divendres
passat van acordar supendre urgentment el termini per presentar
propostes. D’aquesta manera, encara que es triguin unes setmanes
més, s’ampliarà el termini de presentació de projectes en  dies
però ja amb els errors esmenats
de forma definitiva.

Creuen que els tècnics van
fer una bona diagnosi però
pensen que ha faltat voluntat
política en aquest àmbit
DdG GIRONA

■ ERC-MES de Girona vol que la
ciutat tingui un pla d’accessibilitat
el màxim d’ambiciós possible. Per
això, la seva portaveu, Maria Mercè Roca, reclama a l’Ajuntament
que redefineixi el pla d’accessibilitat aprovat ja fa quatre anys. Segons la representant republicana,

DdG SARRIÀ DE TER

■ La policia local de Sarrià de Ter,
juntament amb el CAP i els Serveis Socials, ja disposa de les polseres identificatives per als malalts d’Alzheimer. I ho fan gràcies
als Mossos i la Federació de Familiars d’Alzheimer de Catalunya
(FAFAC), que són els impulsors
d’aquesta polsera de silicona i
amb codi QR que serveix per
identificar persones amb aquesta
malaltia en cas que es perdin o es
desorientin. Només cal tenir un
lector de codis QR instal·lat al mòbil, de manera que la persona que
es trobi un malalt desorientat li
pot fer una fotografia del braçalet
i li sortiran les seves dades, de manera que podrà localitzar la família o el cuidador.
A Sarrià, les polseres es repartiran en col·laboració amb els Serveis Socials del CAP, que informaran les famílies del procediment
que cal seguir per otenir aquest
sistema d’identificació. La polsera
està pensada, sobretot, per a les
persones que pateixen la malaltia
en fase inicial o moderada.

La Setmana de la
Moda es presentarà
amb una sorpresa
al pont de Pedra

ERC-MES vol un pla
d’accessibilitat «més
ambiciós» a Girona
els tècnics «van fer una bona feina
de diagnosi però no hi ha hagut
prou voluntat política en aquesta
matèria». Per això, demana que
es defineixin «actuacions ambicioses» per tal de «planificar inversions i recursos a diversos anys
vist aamb l’objectiu que Girona sigui una ciutat lliure de barreres arquitectòniques». En cas que es les
barreres es trobin en establiments
privats, Roca prposa que s’obri
una línia de subvencions per tal
d’acabar amb elles.
La secció local d’ERC va organitzar dimecres passat un acte per

Sarrià ja disposa
de les polseres
per identificar
els malalts
d’Alzheimer

DdG GIRONA

La jornada «Trenquem barreres», celebrada dimecres. ERC-MES

tractar sobre aquest tema que va
comptar amb Isaac Padrós, un gironí amb problemes visuals; Mariona Peracaula, psicòloga de Mi-

fas, i Maria Mercè Corominas, arquitecta especialista en barreres
arquitectòniques. El regidor Ricard Calvo va ser el moderador.

■ La tercera Setmana de la Moda
de Girona es presentarà dimarts
amb un acte sorpresa a dos quarts
de deu de la nit al pont de Pedra.
Segons ha promès l’organització,
serà un acte «espectacular, original i molt innovador» durant el
qual es donaran a conèixer tots els
detalls de la propera edició, que es
durà a terme del  al  de juny.
La Setmana de la Moda està organitzada per Agimod i l’Ajuntament. Enguany estarà centrada en
la moda sostenible i ètica, i comptarà amb una jornada dedicada al
món de l’empresa que tindrà lloc
al centre cultural La Mercè.

