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Girona, Salt i Sarrià

Un conductor begut
fuig i atropella un
policia local de Sarrià
L’individu, inicialment estava estirat a terra, al

costat del cotxe, es va refer i va intentar marxar
DdG SARRIÀ DE TER

Una excavadora treballant a la parcel·la que quedava per construir-hi. MARC MARTÍ

Inici de les obres a tocar de les
hortes per fer-hi un «burger»,
un geriàtric i un supermercat
Les màquines ja han tret les males herbes i han excavat tota la parcel·la
Els treballs de 8.000 m2 de superfície duraran fins a finals del 2019
T.C.C. GIRONA

■ En pocs dies, la parcel·la del parador del Güell que quedava per
urbanitzar ja ha començat a canviar la seva fesonomia. És la darrera peça de terreny pendent d'urbanitzar de les tres que hi ha a tocar de les hortes de Santa Eugènia, al costat de l'escola Maristes
de Girona.
Tot està envoltat de tanques,
han desaparegut les males herbes
i les màquines han excavat tot el
solar on s’hi ha d’aixecar una residència geriàtrica assistida per a
gent gran, un supermercat de la

marca Supeco i un Burger King. El
complex tindrà una superfície
construïda total aproximada de
. metres quadrats. El treballs
duraran fins a finals de l’any vinent.
La llicència d’obres es va atorgar fa tot just una vintena de dies
i els treballs ja són més que evidents. El projecte consta d’una residència geriàtrica assistida per a
gent gran, amb capacitat aproximada per a  residents; un supermercat Supeco superfície de
. metres quadrats amb aparcament en superfície, i un Burger

UNA ALCALDIA A
L’ALTURA DE GIRONA
Jean Castel
DIPUTAT GIRONÍ DE CIUTADANS (Cs)

irona, una ciutat de
primera en cultura, de
primera en història,
de primera en gastronomia, i de primera en futbol, té
una alcaldessa que no té cap intenció d’estar a l’altura i de treballar per a tots els gironins i gironines.
Una alcaldessa que, quan va

G

marxar el Sr. Puigdemont a la
Presidència de la Generalitat, va
haver de buscar el número  de
la lista de CiU i, després del fiasco
del Sr. Ballesta, va repescar, sense
esma ni esperança, una candidata que ha demostrat que no té cap
projecte per a la nostra cituat.
I és que, després de dos anys, la
Sra. Madrenas només s’ha dedi-

■ Un policia local de Sarrià de Ter
va acabar ferit greu dimarts després
de ser atropellat per un home que
anava begut. Els fets van començar
a dos quarts de set de la tarda. La
policia va rebre una trucada d’un
veí del carrer Major, que informava
que hi havia un home estès a terra
i que tenia dificultats per aixecarse. Un agent s’hi va desplaçar i va
observar que la persona patia
símptomes d’embriaguesa. L’home
es trobava al costatdel seu cotxe, estacionat en un gual, segons va explicar Ràdio Sarrià.
L'home, un veí de Sant Julià de
Ramis de  anys, es va sotmetre vo-

luntàriament a la prova d’alcoholèmia, en la qual va donar positiu.
L’individu es va refer i va fugar-se en
cotxe.
Acte seguit va començar una
persecució per l’autopista, des de
l’entrada de Girona nord fins la de
l’aeroport, en la qual van participar
els dos agents de la policia local de
Sarrià i també dels Mossos d’Esquadra. Just abans de ser detingut,
pels volts de les vuit de la tarda, a la
rotonda de l’aeroport, l’infractor va
atropellar un dels dos agents de
Sarrià, que va quedar ferit greu en
una cama i va haver de ser traslladat
a l’hospital Josep Trueta per tal de
poder ser tractar de les lesions.

Mifas recorda que eliminar
barreres no és decisió dels
pressupostos participats

King d'aproximadament  metres quadrats, també amb aparcament en superfície.
La peça de terreny és la més
llunyana a l’escola Maristes. De
les tres parcel·les és la única que
quedava pendent d’urbanitzar.
La parcel·la central està ocupada
per un supermercat Aldi i una
gran àrea d’aparcament. Al tros de
terreny més proper a l’escola hi
ha un supermercat Lidl i un Mc
Donald’s. L’única separació entre
les tres parcel·les i l’inici de les
hortes és el carrer del poble Sahrauí.

DdG GIRONA

nents, així com aquells plans d’actuació i gestió en àmbits concrets
amb afectacions en matèria d’accessibilitat. En canvi, recorda accions efectuades amb dels pressupostos participats com ara l’ampliació de les voreres del carrer Ramon Muntaner entre Francesc Artau i Pare Coll i la millora de la vorera del carrer de Cristòfor Colom.
Des de Mifas recorden que la
supressió de barreres arquitectòniques no és una demanda del barri, sinó una obligació: «No és
competència dels veïns, és de
l’equip de govern municipal.»

cat a generar confrontació: ha
trencat relacions amb les institucions estatals, tan necessàries per
les inversions i les infraestructures de la ciutat i ha volgut retirar el
nom de la Fundació Princesa de
Girona a l’entitat que combina
amb el nom de la ciutat
l’excel·lència, la internacionalitat,
el suport als joves i l’aposta pel talent.
Una alcaldessa que ha ocupat
les vies de l’AVE, que ha encapçalat manifestacions, portant els
manifestants a les portes de la caserna de la Policia Nacional, ha
declarat persona non grata per
motius ideològics el Rei i el Delegat del Govern i ha fet unes declaracions irresponsables que falten
al més mínim sentit de la responsabilitat quan uns individus han
volgut ocupar la seu de la subdelegació del Govern.

Per a qualsevol representant
públic és una obligació ser exemplars en el respecte a la institució
a la qual es representa, al conjunt
de la ciutadania, a les lleis i a les
institucions. En el moment en
què una alcaldesa anima a la desobediència i assenyala els qui
pensen diferent, està perjudicant
greument Girona en temes socials, polítics i econòmics, crispant l’ambient i desentenent-se
de la seva ciutat.
Per tant, entomem les eleccions municipals de  com
una gran oportunitat per consoli-

dar el projecte de Ciutadans, gràcies a la confiança que van expressar els ciutadans el passat 
de desembre. Estem preparats
per liderar l'alternativa als partits
independentistes i als vells partits
que ja han demostrat que no tenen un projecte de ciutat que
prioritzi la seguretat, la neteja, la
reactivació econòmica, els equipaments socials i culturals, que
són les qüestions que tot gironí
vol que prioritzi el seu ajuntament.
Ja és hora que al capdavant de
la nostra ciutat hi hagi una persona que sàpiga entendre tots els
seus conciutadans, que treballi
pel consens, amb respecte per la
democràcia i apliqui les lleis amb
la responsabilitat que correspon a
la figura més rellevant de la ciutat
de Girona. Ja és hora de tenir una
nova alcaldia a l’altura de Girona.

■La vicepresidenta de Mifas, Anna
Maria Guillén, ha denunciat que
molts diners del pressupostos participats de Girona (els que decideixen els veïns dels barris per votació) s’estan utilitzant per fer obres
de supressió de barreres «quan
aquesta activitat ja hauria d’estar
coberta pressupostàriament per
l’ajuntament». Guillen recorda que
la Llei d’Accessibilitat assenyala en
l’apartat de competències municipals que «elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions correspo-

«Ja és hora que al
capdavant de la nostra
ciutat hi hagi una persona
que sàpiga entendre a tots
els seus conciutadans»

