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Girona invertirà 30milions
en 20 anys en laDevesa

MUNICIPAL

SÍLVIA OLLER
Girona

L’Ajuntament de Girona, amb
l’ajuda de fons europeus, té pre
vist invertir 30 milions d’euros
durant els pròxims vint anys per
millorar la imatge del parc de la
Devesa, unpulmóverdqueocupa
més de 40 hectàrees però que ac
tualment és poc freqüentat pels
gironins.
L’eliminaciódelvialperimetral

que ressegueix el Ter i que s’uti
litza com a aparcament i la seva
transformació en espai de pas
seig, la creació de zones ambher
ba a semblança dels parcs angle
sos, l’eliminació de l’estadi mu
nicipal Fèlix Farró, actualment
molt degradat, i la millora de la
il∙luminació, unade les principals
demandes dels veïns, són algunes
de l’actuacions que recull el pla
especial, el full de ruta que mar
carà el futur del parc. El ple mu

nicipal el va aprovar ahir en fase
inicial, tot i que no serà fins al se
gon semestre de l’any que ve que
s’aprovaràeldocumentdefinitiu i
es començaran a executar les pri
meres actuacions en funciódel fi
nançament disponible. En total,
l’Ajuntament preveu invertir 20
milions d’euros durant el període
de vigència d’aquest pla (entre 15
i 20 anys) i els 10 restants aniran a
càrrec de fons europeus.
El regidor de Paisatge iHàbitat

Urbà, Narcís Sastre, va explicar
ahir durant la presentació del pla
especial que, a diferència de
l’avantprojecte presentat a finals

del2014 iquepreveia la talad’una
part important de la massa arbò
ria (fet que va suscitarmoltes crí
tiques ciutadanes i d’entitats com
el Col∙legi d’Arquitectes), la pro
posta actual “ésmoltmés conser
vacionista” amb els plàtans, prin
cipal senyad’identitat de laDeve

sa. Alguns exemplars tenen més
de 170 anys. En aquest sentit,
només s’eliminarà un 6% dels
exemplars d’aquesta espècie, co
sa que en xifres absolutes suposa
la pèrdua de 150 dels 2.500 plà
tans actuals. Alguns d’aquests ar
bres seran substituïts per freixes
i vegetació de ribera.
La integraciódelTer al parc se

rà un dels canvismés notables i la
previsió és que aquesta actuació
pugui executarse ambfonseuro
peus. “Sempre s’ha dit que la De
vesa ha viscut d’esquena al riu.
Això canviarà a partir d’ara”, va
explicar Sastre, que preveu l’eli
minació del vial perimetral i del
mur de contenció que delimita al
riu. El pla també preveu canvis
urbanístics en l’entorn del parc,
com l’eliminació dels dos carrils
decirculacióméspròximsa laSa
la de Ball i la reforma de l’avingu
da Ramon Folch. A la zona del
CampdeMart, onconflueixenels
usos esportius (piscina i pistes de
pàdel) amb els culturals (Audito
riPalau de Congressos), s’hi vol
construir una guingueta que tin
gui la funció de bar.
L’Ajuntament està treballant

en l’esborrany del pla d’usos, que
hauràdedeterminar les activitats
que es permetran fer en aquest
espai.c

El principal pulmó
verd de la ciutat
eliminarà els vials
de circulació pròxims
i 150 dels 2.500 plàtans
actuals

Multes als ciclistes que
vaginper la vorera
S.OLLER Girona

Nova campanya de l’Ajunta
ment de Girona per evitar que
els ciclistes circulin per les vo
reres. La policia municipal va
incrementar ahir els controls a
tota la ciutat per sancionar els
infractors,ques’enfrontenauna
multa de 60 euros, segons es
tipula l’article 47de l’ordenança
municipal de circulació. Des de
l’any 2010, la policia ha tramitat
79denúncies,delesqualsmésde
la meitat, 46, es van interposar
l’any2015, coincidint amb lapo
sada en marxa d’una altra cam
panya.Ahir, segonsdadesmuni

cipals, es van sancionar una de
sena de ciclistes. Molts dels que
anaven per la vorera assegu
raven desconèixer la norma.
“Ho trobo injust, hi hauria d’ha
ver més quilòmetres de carril
bici”, assegurava l’Eulàlia. Ac
tualment, la ciutat té una xarxa
pedalable de 32 quilòmetres. El
regidor de Sostenibilitat i Segu
retat, Eduard Berloso, reconeix
quelaxifraencaraésinsuficient.
El Consistori preveu regular
pròximament els monopatins i
segways i revisar l’ordenança de
circulació per imposar sancions
mésaltesalsciclistesqueincom
pleixin lanorma.c
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Una bicicleta circulant per un espai reservat a vianants

La integració del
Ter al parc és
una de les qüestions
que ha de resoldre
el pla especial


