|

22 Comarques Gironines

|

EL PUNT AVUI
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Sònia Gràcia Alcaldessa electa de Fornells de la Selva (Junts per Fornells)
La primera
alcaldessa
de Fornells
“És un honor per a
mi ser la primera
alcaldessa de Fornells de la Selva.”
Fa vint anys que
és regidora a
l’Ajuntament de
Fornells. Ho va ser
durant l’època de
l’alcalde Gabriel
Casas, també els
4 anys que va assumir l’alcaldia
Mateu PareraNieto i en el mandat de Boschdemont, en què Gràcia va ser responsable de Benestar
Social i Salut.

Els promotors de la iniciativa, ahir al matí, davant de La
Rosaleda, abans d’iniciar la pedalada ■ N.A.

Tercera
pedalada floral
per la Devesa
a Es fa amb l’objectiu

de donar a conèixer
l’espai i promoure’n
un ús sostenible

N.A.
GIRONA

La Plataforma Salvem la
Devesa, juntament amb
l’Associació de Veïns de la
Devesa i l’entitat Mou-te
en Bici, van organitzar per
ahir al matí la tercera edició de la Pedalada Floral.
L’objectiu d’aquesta pedalada, en què es convida els
participants a portar la bicicleta adornada amb
flors, és apropar aquest es-

pai als veïns de la ciutat de
Girona i promoure el seu
ús amb activitats de caràcter sostenible. La pedalada es va iniciar a quarts
d’onze del matí a La Rosaleda i va acabar en el mateix punt amb un vermut.
Els ciclistes van pedalar
pel passeig de la Devesa,
l’avinguda de Josep Tarradellas, el carrer del Riu
Güell, el passeig d’Olot, el
carrer d’Emili Grahit, el
carrer del Carme, la plaça
de Catalunya, l’avinguda
de Sant Francesc, la Gran
Via Jaume I, la plaça de la
Independència i el passeig
de Canalejas i van tornar
al punt de partida. ■

Mifas gestionarà la
consergeria del
Teatre Nacional
Redacció
GIRONA

El centre especial de treball Giropark, que pertany
al grup Mifas, ha guanyat
el concurs per a la gestió
del servei de consergeria
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
Aquest concurs anava
dirigit a centres especials
de treball i Giropark va
presentar l’oferta més
avantatjosa i, així, ha
aconseguit la gestió de la
consergeria del TNC per
un període d’un any. El
servei, que va entrar en vigor el dia 1 de juny, dona
feina a cinc persones amb
discapacitat física. Les

tasques que aquests empleats duran a terme són
de control d’entrades i sortides de persones, l’atenció telefònica i l’atenció als
usuaris de l’equipament
cultural, entre altres.
Aquesta és la primera
vegada que el grup Mifas
tindrà un contracte a la
ciutat de Barcelona. El
grup ho enquadra en el
creixement orgànic i natural de l’organització
amb l’afany de mantenir
un creixement sostenible i
basat en el model i els valors de gestió propis de
l’entitat, i generant alhora
noves oportunitats al collectiu de persones amb
discapacitat física. ■

Sònia Gràcia fotografiada dijous davant l’estació de Fornells de la Selva ■ QUIM PUIG

“Treballem
per les
persones”

PROJECTES S’unificaran les tres places en un espai
prioritari per als vianants EQUIPAMENTS Es
crearà un espai menjador i aula P0 a la llar d’infants
G. Busquets
GIRONA

E

ncapçalava la candidatura
de Junts per Fornells després l’actual alcalde, Narcís
Boschdemont, prengués la
decisió personal de no tornar-se a
presentar. Junts per Fornells
(51,3% dels vots) va obtenir set regidors, i ERC (21,5%) i IdFornells
(16,8%), dos cadascun.
Un relleu és sempre un repte.
Faig una valoració molt positiva
perquè la gent ens ha fet confiança
per continuar treballant quatre
anys més. I em fa molta il·lusió ser
la primera alcaldessa.
Quina línia de treball seguirà?
En la línia que hem seguit fins ara.
Són projectes, els que hem fet fins
ara i els que emprendrem, pensant
en les persones. Per exemple, volem ampliar la llar d’infants. Te-

nim dues línies de P1 i dues de P2,
però no tenim un espai de menjador i és necessari. El que volem fer
és, aprofitant les obres d’un menjador, créixer amb una aula de P0.
Estem fent tràmits per agermanar-nos amb una localitat anglesa
per facilitar intercanvis amb els estudiants del municipi.
Teniu pendent algun projecte de
l’anterior mandat?
Volem unificar, amb una zona de
continuïtat, les tres grans places
del municipi: la del parc de l’escola,
la plaça dels Països Catalans i la
plaça Onze de Setembre. Volem
que tinguin prioritat els vianants i
no els vehicles; és una zona de
molt de pas. Així s’augmentaria la
seguretat. És un projecte sorgit
d’un procés participatiu.
Els plans de mobilitat són una de
les prioritats de molts municipis,
promovent els carrils bici.

De carrils bici, en tenim una part
feta i acabarem tancant l’anella.
Treballar amb projectes pensant
en les persones. I quant a la gent
gran?
Tenim el programa Respir d’atenció i de suport a les famílies que tenen gent gran a càrrec seu. Són
entre quatre i cinc hores diàries
que donen respir a les persones
cuidadores.
Per a quin altre segment de població del municipi tenen pensat algun programa específic?
Tenim gent jove i gent gran, però
també hi ha molts esportistes al
municipi. L’agrupació esportiva de
Fornells, que té tres seccions, de
bàsquet, patinatge i handbol, necessita més capacitat de pista.
Mirarem d’ampliar el pavelló del
Molí o de fer una pista alternativa
al costat.
Quant a la seguretat?
Creiem molt important equipar
Fornells amb càmeres de vigilància i control de vehicles. Fins ara,
no teníem custòdia d’imatges, però ara sí, que ho faran els Mossos.
Intentarem instal·lar-ne a les entrades, amb lectors de matrícules i
a diferents punts del municipi, les
càmeres de seguretat. No és pels
robatoris que tenim, però dona
més tranquil·litat als veïns.
Què demana Fornells de la Selva a
l’àrea urbana i a Girona?
Hem de treballar tots a l’una i ja ho
intentem. Entenc que la capital és
la capital, però el treball ha de ser
de conjunt. No penso que siguem
un poble dormitori. El teixit associatiu és molt important i els nous
veïns s’integren amb molta facilitat, tant en activitats esportives
com culturals i de tot tipus. ■

