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Ultimen les obres
en un dels punts
negres de Girona
a Reformen la cruïlla entre els carrers Reggio Emília i del Riu
Cardener a Des del març que el sector està tallat al trànsit
Òscar Pinilla
GIRONA

Les obres a la cruïlla dels
carrers Reggio Emília i del
Riu Cardener, a Girona
sud, ja estan enllestides.
Es posa fi així als treballs
d’enderroc de la rotonda
ovalada que fins ara regulava el trànsit en aquest
punt de la ciutat. L’Ajuntament de Girona va decidir
reformar l’encreuament
eliminant la rotonda i
creant una cruïlla regulada per semàfors, amb l’objectiu de millorar el trànsit
i la seguretat tant de vehicles com de vianants i bicicletes que circulen per
aquesta zona. I és que, segons ja ha alertat algun
cop l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, es tracta
“d’un punt negre viari” de
la ciutat. És per això que la
batllessa cataloga aquesta
obra com “una de les obres
més importants previstes
per aquest govern”. Les
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és el dia que l’empresa constructora té previst entregar
formalment l’obra a l’Ajuntament de Girona.

obres, adjudicades a l’UTE
Construccions Fusté SA Àrids Vilanna SLU per gairebé 700.000 euros, havien de durar quatre mesos, però s’han allargat a
conseqüència d’alguns imprevistos. Des del mes de
març que el sector està tallat totalment al trànsit,
des del carrer Reggio Emília fins a l’enllaç amb
l’avinguda Lluís Pericot,
així com el carrer del Riu
Cardener i el carrer de la
Riera de Mus. Ahir la cruïlla continuava tallada al
trànsit, tot i que a la zona
tan sols hi queden una sè-

rie de tanques que barren
el pas als vehicles. L’obra
es veu totalment acabada,
pràcticament ningú no hi
treballa i el mobiliari ja està instal·lat. És per això
que alguns veïns es pregunten com és que encara
no es reobre la cruïlla. Segons fonts de l’Ajuntament de Girona, encara
queden alguns serrells per
enllestir, com ara la sincronització dels semàfors
que a partir d’ara regularan el trànsit en aquest
punt de la ciutat. De fet,
segons el projecte d’obra,
s’ha previst prioritzar el
bus en la regulació semafòrica a la cruïlla entre el
carrer Reggio Emília i el
carrer del Riu Cardener.
La instal·lació semafòrica
també incorpora la previsió de creuament de bicicletes i vianants.
L’objectiu d’aquesta actuació ha estat eliminar la
rotonda existent en
aquest encreuament i
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crear un espai de circulació regulat per semàfors,
però alhora el projecte
també ha inclòs la reordenació de l’àrea d’aparcament que hi ha en aquesta
zona, per integrar-la millor a l’entorn i adequar-ne
l’accés, i la reforma del

passeig central, que limita
els dos sentits de circulació, i que ara és una rambla
central com a element
principal de passeig de vianants i ciclistes. També
s’ha creat un nou parterre
enjardinat a la zona pròxima a l’aparcament, amb la

ra, amb un total d’un
equip tècnic de deu professionals a jornada complerta.

Mifas insereix
89 persones al
mercat laboral
a Durant un any del

programa d’inserció
de persones
discapacitades

U.C.
GIRONA

La Fundació Mifas ha inserit al mercat laboral un total de 89 persones amb
discapacitat del total de
139 persones ateses durant un any en el marc del
programa Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport, per a
la inserció de les persones
amb discapacitat o tras-

torns de la salut mental
(Sioas). És a dir, amb el
64% d’insercions al mercat laboral. Segons explica
la fundació en un comunicat, el projecte, que té com
a objectiu la inserció a
l’empresa ordinària de les
persones amb discapacitat física, ha tingut molts
bons resultats.
Entre els requisits del
programa hi ha que almenys el 20% de les persones
ateses s’insereixin a l’empresa ordinària per un període mínim de tres mesos. Per tant, a Mifas el resultat ha estat molt optimista perquè ha estat su-

creació d’un espai d’estada amb bancs i una font
d’aigua potable. En el
marc de les actuacions
també s’ha previst substituir els punts de llum existents per nous llums led i
ampliar els punts actuals
d’enllumenat. ■
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perat i ha arribat al
35,25%. Per millorar les
oportunitats
laborals,
també s’han ofert formació i pràctiques laborals.
Així, en aquesta edició,
que ha anat de l’1 de juliol

del 2018 al 30 de juny del
2019, 18 persones han fet
pràctiques laborals i 62
persones han participat
en diverses accions formatives.
El programa Sioas s’ha

dut a terme en tres punts
d’actuació de les comarques gironines, concretament als municipis de Girona, Vilafant i Blanes, i al
punt d’actuació de la comarca del Mares, a Torde-

Nou programa en marxa
A més, segons explica Mifas, des d’aquest juliol es
treballa amb un nou programa Sioas en el qual
s’atenen almenys 140 persones i es continua la mateixa metodologia per oferir orientació, identificar
competències, definir un
objectiu laboral, donar les
eines necessàries per a la
recerca de feina i aconseguir la inserció laboral de
les persones usuàries del
programa.
Així mateix, com a novetat d’enguany, s’ha fet
un trasllat del punt d’actuació de Tordera a Pineda de Mar, perquè es considera que aquest municipi és en un lloc millor per
poder atendre les persones de l’Alt Maresme i facilitar la seva inserció. ■

