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Tres setmanes de talls de
trànsit a la Rutlla a Girona
per reparar els ressalts
a L’actuació servirà per substituir els llambordins de les rampes per asfalt i per
reduir-ne l’angle a És un projecte del pressupost participat del 2015
Jordi Nadal
GIRONA

Les obres per restaurar els
ressalts del carrer de la
Rutlla començaran dilluns, i s’allargaran durant
tres setmanes durant les
quals es preveu que hi hagi
diverses afectacions al
trànsit. L’objectiu de la intervenció és suavitzar la
rampa allargant el ressalt i
canviar-ne el material –es
canviaran els llambordins
per asfalt per minimitzar
els efectes sobre els vehicles–. El pendent passarà
del 9% actual al 5%. En total es canviaran deu rampes de cinc bandes reductores. Aquesta actuació,
que té un cost de
27.346,23 euros (IVA inclòs), va ser un dels projectes escollits pels veïns de
l’Eixample en el pressupost participat del 2015.
L’accés als pàrquings
En la primera fase, es tallarà la circulació entre els
carrers Ultònia i Tomàs de
Lorenzana, i entre els carrers Sant Joan Baptista de
La Salle i Josep Maluquer
Salvador.
Per accedir als pàrquings del carrer de la Rutlla entre els carrers d’Ultònia i de La Salle s’hi haurà
d’arribar des d’aquest segon carrer. Per sortir-ne
s’haurà de fer pel carrer
Tomàs de Lorenzana, cap

GIRONA

L’entitat Viu Autisme organitza per avui al centre
cultural La Mercè de Girona durant tot el dia les
quartes jornades Sóc Teactiu. Aquestes són les primeres que es fan a Girona,
perquè fins ara s’havien fet
a Castell d’Aro. Ara Viu Au-

L’#EuroFoodTrip,
candidat a un premi
L’acció promocional #EuroFoodTrip, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava
Girona i el Patronat de Turisme de l’Emília-Romanya amb
l’objectiu de generar continguts a les xarxes socials i
atreure visitants a les destinacions enogastronòmiques
Costa Brava i Emília-Romanya, ha estat nominada en la
categoria de millor campanya
de màrqueting d’Europa 2017
en els World Travel Awards. Hi
ha cinc campanyes candidates a obtenir el premi. Compe-

teixen en la mateixa categoria
les de grans marques com
EasyJet, Eurostar, Intercontinental i Royal Caribbean.
#EuroFoodTrip és una acció promocional pionera que
va néixer amb la finalitat d’assolir un objectiu comú: posicionar les destinacions als canals digitals com a pioneres
en enogastronomia i captar
un públic molt específic, que
tant pot ser europeu com de
procedències més llunyanes
com ara els EUA, Austràlia o
Àsia. ■ I.B.
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Vehicles en un ressalt de la Rutlla, en aquest cas el que està a tocar del carrer La Salle ■ J.N.

al carrer Migdia.
L’accés als pàrquings
entre els carrers de Maluquer Salvador i de la Creu
es podrà fer des de la travessia de la Creu, i baixar
pel carrer Maluquer Salvador fins a la Rutlla.
Segona fase
A partir del 20 es tallaran
tres trams: entre els carrers Ultònia i Lorenzana,
entre els carrers Lorenzana i Sant Joan Baptista de
La Salle, i entre la baixada
Font del Canó i el carrer de
la Creu.
L’entrada i sortida a la
Rutlla per arribar als pàrquings entre els carrers
Ultònia i Lorenzana s’haurà de fer des del carrer Ultònia.

Als guals del carrer Tomàs Lorenzana compresos entre el carrer de la
Rutlla i el carrer Migdia
s’hi haurà d’entrar i sortir
des del carrer Migdia.
L’accés als guals del carrer de la Rutlla compresos
entre els carrers Lorenzana i de La Salle s’haurà de
fer des del carrer de La Salle.
L’accés als guals del carrer de la Rutlla compresos
entre la baixada Font del
Canó i el carrer de la Creu
s’haurà de fer des dels carrers de La Salle i de la Rutlla, i caldrà sortir per la baixada de la Font del Canó.
En l’última fase de les
obres, que començarà el
27 de març, es tallaran tres
trams: els que van del car-

Jornades a La Mercè de
Girona sobre l’autisme
Joan Trillas

TURISME

tisme, amb seu a Castell
d’Aro, fa un salt per donar a
conèixer el seu treball i
acostar aquesta problemàtica a la societat en general
La presidenta de Viu
Autisme, Sara García, explica que l’objectiu de les
jornades és donar a conèixer amb profunditat i
d’una manera pràctica el
trastorn de l’espectre au-

tista (TEA). “La idea és
aportar una formació que
permet els assistents de
posar-se en la pell d’una
persona amb TEA”, destaca.
Entre els participants
destaca Olga Bogdashina,
lingüista i cofundadora de
l’International Autism Institute. Bogdashina és investigadora, professora de

rers Tomàs de Lorenzana
a Sant Joan Baptista de La
Salle, de la baixada Font
del Canó al carrer de la
Creu, i del carrer de la Creu
al carrer Emili Grahit.
L’accés als guals del carrer de la Rutlla entre els
carrers Lorenzana i de La
Salle s’haurà de fer entrant a la Rutlla pel carrer
Ultònia a tocar del pont de
l’Areny, i se n’haurà de sortir pel carrer Tomàs de Lorenzana.
L’entrada i sortida al
tram entre la baixada Font
del Canó i el carrer de la
Creu serà pel carrer de la
Creu.
L’entrada i sortida al
tram entre la Creu i Emili
Grahit haurà de ser des
d’Emili Grahit. ■

diverses universitats i autora de nou llibres relacionats amb l’autisme. El segon ponent és José Ramón
Alonso, doctor per la Universitat de Salamanca, catedràtic de biologia cel·lular i director del Laboratori
de Plasticitat Neuronal i
Neurorreparació de l’Institut de Neurociències de
Castella i Lleó.
Durant les jornades es
faran talles, com ara la utilització i aplicació d’estratègies i recursos sensorials
en la vida de les persones
amb TEA i un taller d’habilitats socials en contextos
naturals. ■

Els representants de la federació i el Popular.

TURISME

Acord entre hotelers i el Popular
La Federació d’Hostaleria de
les comarques de Girona i el
Banc Popular han renovat
l’acord de col·laboració amb
l’objectiu de consolidar el
gruix de clients dels sectors
turisme i hostaleria de la de-

marcació de Girona. Amb l’acord d’enguany s’ofereix una
millora de les condicions per a
tots els associats de les onze
associacions que formen part
de la federació, respecte a
l’any anterior. ■ I.B.
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SOLIDARITAT

ECONOMIA

Taula rodona
sobre la donació
d’òrgans

Els enginyers
volen implicació
al Parc Científic

La Fundació Valvi serà el marc
avui a les 12 del migdia d’una
audició de piano i soprano a
favor de la campanya de promoció de donació d’òrgans Tu
ets important i una taula rodona amb la coordinadora de
trasplantament del Trueta,
Núria Masnou. ■ N.A.

La Taula de l’Enginyeria de les
comarques gironines (TEG)
ha reclamat aquesta setmana
més implicació de les administracions públiques per evitar la liquidació del Parc Científic. La TEG, que està integrada pels diferents col·legis
d’enginyers de les comarques
gironines, considera que en
els darrers temps s’ha fet un
“treball d’enginyeria econòmica” per aconseguir el superàvit en l’explotació, i que “pensar que el millor és arribar a la
seva liquidació és un acte de
traïdoria a aquelles persones i
entitats que han esmerçat esforços a tirar-lo endavant”. Els
enginyers gironins creuen que
és imprescindible vetllar per
les 140 empreses i 1.400 persones que treballen al Parc,
entre personal, investigadors i
empresaris, i que per aquest
motiu “cal que els actors implicats facin un esforç seriós
per salvar-lo”. ■ I.B.
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Moció contra el
macrocentre de
menors
La CUP de Girona porta una
moció al ple de dilluns per reclamar al govern un compromís per retirar el projecte de
macrocentre de menors per la
unificació dels centres de Mas
Garriga i La Misericòrdia. La
moció vol reforçar les gestions que pugui fer el govern
de Girona amb la Generalitat
amb aquest objectiu. ■ J.N.

