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Diari de Girona

Girona, Salt i Sarrià

L’Ajuntament
de Girona acusa
Bramon de voler
«amagar les
vergonyes»
amb el TAV
Assegura que s’han enviat correus electrònics

i s’han fet nombroses reunions amb els tècnics
d’Adif La Subdelegació manté que el consistori
no ha demanat cap trobada
LAURA FANALS GIRONA

■El regidor de Projecte Ferroviari
de l’Ajuntament de Girona, Carles
Ribas (CiU), considera que el subdelegat del Govern, Albert Bramon (PSC), només vol «amagar
les vergonyes» al declarar que el
consistori no té voluntat de desencallar les obres de reposició al
voltant de l’estació del TAV. «Prefereixo pensar que és manca d’informació, o que vol generar boira
per amagar les vergonyes», va afirmar ahir Ribas, visiblement indignat amb les declaracions de Bramon, que considera «una falta de
respecte». Segons va recordar el
regidor, l’Ajuntament fa anys que
està aprovant els projectes de reposició i ha intercanviat nombrosos correus electrònics amb Adif
sobre el tema, ha demanat reunions i s’hi ha trobat per parlar del
tema. De tota manera, va assenyalar que, «si el senyor Bramon vol
que li ho demanem oficialment»,
ahir mateix l’Ajuntament li va en-

viar per escrit la sol·licitud d’una
reunió amb la Subdelegació, Foment i Adif.
Ribas va qualificar d’«aberrants» les declaracions de Bramon. «Fa quatre anys que el ple de
l’Ajuntament va aprovar el projecte de reposició de llosa, que Adif
va acceptar, i el que queda pendent no ho fan perquè no volen»,
va lamentar Ribas, que va assenyalar que hi ha hagut «moltes reunions i molts correus electrònics»
sobre aquesta qüestió. Pel que fa
a una altra de les zones pendents,
la de Mas Gri, va assenyalar que el
projecte també es va aprovar en el
ple i que una part es va fer a correcuita després de les inundacions
de l’any , però que la resta
també queda pendent i està en
mans d’Adif. Finalment, també va
recordar que no hi ha consignació
pressupostària per a la reforma de
la plaça Espanya. «Després de deu
anys aguantant el que hem
d’aguantar, és una falta de respec-

Girona obre la convocatòria
per a la 16a beca Josep Pallach
La convocatòria, fruit d’un

conveni entre l’Ajuntament i la
UdG, vol impulsar la dimensió
educadora de la ciutat
DdG GIRONA

■L’Ajuntament de Girona ha
obert la convocatòria per participar en la a Beca Josep Pallach,
que vol impulsar la dimensió educadora de la ciutat. La convocatòria, fruit d’un conveni entre l’Ajuntament i la Universitat de Girona,
s’adreça a tots els temes que s’encaminin al coneixement de la ciutat. Les inscripcions es podran fer
fins al  de gener de .
L’objecte de la beca és promoure la formació didàctica d’una

proposta educativa, fonamentada
en coneixement del medi més
proper a la ciutadania i afavorir la
producció de materials didàctics,
en format digital, centrats en la
ciutat de Girona i que siguin útils
per a la comunitat educativa.
També vol contribuir als recursos
educatius de què disposa la ciutat
i fomentar el treball cooperatiu
per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter
innovador aplicables a tots els nivells educatius.
L’Ajuntament atorgarà .
euros destinats íntegrament a les
persones beneficiàries de la beca
i la UdG aportarà una dotació econòmica de . euros més per fer
front a les despeses que es derivin
de la publicació digital del treball.

La reforma de la plaça Espanya és una de les qüestions que queden pendents. MARC MARTÍ

Carles Ribas

Regidor de Projecte Ferroviari

«Després de deu
anys aguantant
el que hem hagut
d’aguantar, és
una falta de
respecte el que
està dient»
te el que està dient», va indicar el
regidor.
Ribas va lamentar que Bramon,
«si tenia algun dubte», no s’hagi
dirigit a l’Ajuntament per preguntar com es podia desencallar la situació. Segons va recordar, en el

ple de juliol va dir que estava disposat a deixar de fer vacances perquè estava pendent d’una reunió
amb Adif que feia temps que havia
demanat, unes explicacions que
va repetir en el ple de dilluns passat. «Si cal traurem els correus
electrònics, no tinc cap problema», va afirmar.
El regidor va indicar que, «per
sort, ni els tècnics ni la direcció
d’ADIF actuen així», i va assegurar
que actualment tenen una «excel·lent relació» amb l’ens, de manera que des de l’Ajuntament no
entenen a què vénen les declaracions de Bramon.
La Subdelegació ho nega
Mentrestant, la Subdelegació va
emetre ahir un comunicat on reiterava que l’Ajuntament no ha demanat cap reunió per parlar de les
obres de reposició del TAV. «Tant
el Ministeri com Adif van comunicar a la Subdelegació que la regidoria delegada del projecte fe-

rroviari, encapçalada per Carles
Ribas, no havia demantat cap reunió ni per tractar aquesta qüestió
ni per presentar el document elaborat per tècnics de l’Ajuntament
de Girona», indiquen.
De tota manera, assenyalen
que la Subdelegació sempre s’ha
mostrat oberta a col·laborar «de
forma estreta i directa» amb
l’Ajuntament i «ser útil com a interlocutor i representant directe
de l’Estat en aquesta qüestió a Girona». Pel que fa als correus electrònics que Ribas afirma haver enviat, el comunitat assenyala que
tant el Ministeri de Foment com
Adif admeten correus electrònics
com a petició formal de reunió. En
aquest cas, però, asseguren que
no n’hi ha constància i consideren
que no va ser fins ahir que Ribas
va demanar formalment una reunió per tractar aquest tema, «després de gairebé cinc mesos de la
constitució del nou govern de
l’Estat».

El Centre de Treball de Mifas obre un
nou aparcament al GEiEG de St. Ponç
Ha permès contractar tres
persones amb discapacitat
física sortides de la borsa
laboral de l’entitat
DdG GIRONA

■Tadifi, el Centre Especial de Treball del Grup Mifas, ha obert un
aparcament públic a l’aire lliure
amb capacitat per a uns  vehicles que es troba al GEiEG de Sant
Ponç. L’aparcament està obert de
set del matí a onze de la nit i té caixers per a pagar de forma automàtica i personal propi. En concret,
s’han contractat tres persones
amb discapacitat física sorgides
de la borsa laboral de l’entitat.

El president del GEiEG, Francesc Cayuela, i el de Mifas, Albert Carbonell.

