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Local Girona-Gironès

n L’Ajuntament de Girona, com a 
soci líder del projecte «School 
Chance», prorrogarà un any més 
aquest programa europeu amb 
l’objectiu d’afrontar, amb la resta 
d’organismes participants, els 

canvis en la mobilitat escolar pro-
vocats per la pandèmia. La inici-
ativa es va posar en marxa al 2017 
i busca incorporar la mobilitat 
sostenible, autònoma i segura 
dels infants en les polítiques regi-
onals de diversos territoris d’Eu-
ropa. 

Concretament, a més de 
l’Ajuntament de Girona, que hi 
actua a través de l’Àrea de Mobi-
litat i Via Pública, participen en el 
projecte «School Chance» la Ge-
neralitat de Catalunya, a través 

del Departament de la Vicepresi-
dència, Polítiques Digitals i de 
Territori i Sostenibilitat; els ajun-
taments de la ciutat italiana de 
Reggio Emilia, de la ciutat holan-
desa d’Utrecht, i de la ciutat polo-
nesa de Gdansk, i l’agència me-
tropolitana Brasov Metropolitan 
Agency For Sustainable Develop-
ment (Romania). 

Amb aquesta pròrroga, el pro-
jecte s’allargarà fins al setembre 
del 2022. Durant aquest any, els 
diversos socis intercanviaran so-
lucions i bones pràctiques regio-
nals o locals en dos aspectes con-
crets relacionats amb la mobilitat 
escolar sostenible que s’han vist 
afectats per la COVID-19 i les me-
sures de prevenció associades. 
Ahir es va dur a terme la primera 
reunió de treball d’aquesta nova 
etapa, en format virtual.

Girona prorroga un 
any més el projecte 
«School Chance»
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u L’objectiu de la iniciativa 
és afrontar els canvis en la 
mobilitat escolar provocats 
per la pandèmian Veïns de l’Edifici Urbis de Can Gi-

bert del Pla, a Girona, reclamen des 
de fa tres mesos la reposició d’un fa-
nal del Passeig d’Olot que es va ha-
ver de retirar perquè resultava peri-
llós. El president de la comunitat de 
propietaris, Paco Muñoz, ha expli-
cat que la insistència dels veïns da-
vant de l’Ajuntament perquè es re-
posi el fanal encara no ha donat cap 

fruit. A més, el que s’hi ha fet sembla 
indicar que aquest element de llum 
possiblement no es posi, «deixant 
sense llum un tram d’uns 50 metres 
de la vorera del Passeig d’Olot». 

El regidor socialista Joan Antoni 
Balbin lamenta que la solució vagi 
tan lenta, així com el fet «que la re-
clamació dels veïns perquè hi ha-
gués una millor seguretat dels cables 
del fanal retirat hagi finalitzat amb la 
instal·lació d’una arqueta tancada 
que sembla indicar que el fanal no 
es reposarà». Balbín recorda que els 
veïns de Can Gibert mereixen aten-
ció i que «menys llum no és precisa-
ment el que convé enlloc de la ciu-
tat si el que volem és més seguretat».

El PSC reclama que es reposi 
un fanal a Can Gibert
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u Recullen la queixa 
de la comunitat de veïns 
de l’Edifici Urbis, que porten 
tres mesos reclamant-ho

n «Quan preguntes si calen acci-
ons per lluitar contra el canvi cli-
màtic, tothom et diu que sí. I quan 
preguntes si volen més espais per 
a bicicletes, també et diu tothom 
que sí. Però quan dius que treus 
els aparcaments de sota de casa 
de la gent per fer-hi passar un car-
ril-bici, tothom diu que no». L’al-
caldessa de Girona, Marta Madre-
nas, s’expressava així per posar de 
manifest les dificultats de les ad-
ministracions per aplicar deter-
minades mesures que afecten di-
rectament la ciutadania. La pre-
sència dels cotxes al centre de la 
ciutat - o al nucli principal del ter-
me municipal- va ser un dels 

punts de debat de la taula rodona 
de presentació del llibre Girona 
XX-XXI. Geografia urbana d’una 
ciutat en moviment (Llibres del 
Segle) del geògraf, professor i 

exregidor Narcís Sastre. Madre-
nas va deixar clar que per tirar en-
davant segons quines mesures cal 
fer-ho del braç de la ciutadania i 
va insinuar que en poblacions  

com Barcelona, no s’està fent així, 
sinó amb imposicions. 

L’autor de la publicació és bas-
tant radical en la necessitat que la 
ciutat sigui per a les persones i 
planteja diferents mesures per 
castigar o excloure el vehicle pri-
vat de l’interior de la ciutat, com 
ara l’encariment dels aparca-
ments o del pagament per entrar 
a la ciutat en cotxe. Narcís Sastre 
ahir, més moderat en el llenguat-
ge, va dir que els diners recaptats 
haurien de servir per destinar-los 
a polítiques de mobilitat. El geò-
graf va insistir a dir que, per exem-
ple, caldria repensar els carrers de 
deu metres d’amplada que ara te-
nen una vorera d’un sol metre a 
banda i banda i els vuit metres 
restant destinats al pas de vehi-
cles a places d’aparcament a ban-
da i banda. «Cal que els carrers si-
guin per les persones i no un lloc 
on aparcar vehicles hores i ho-
res», va exposar. A més, va recor-
dar l’exregidor de circulació Fèlix 
Josep Gassiot, que ja l’any 1983 
parlava de potenciar l’ús de la bi-
cicleta i apuntava que fer més 
aparcaments al centre només 
provocaria que hi anessin més 
cotxes.  

Recels cap a Girona 
Pel que fa a l’àrea urbana de Giro-
na, l’exalcalde i exconseller Joa-
quim Nadal va aixecar una llan-
çar en favor de la capital que va di-
rigir durant més de dues dècades: 
«l’àrea urbana no té solució fins 
que tots els municipis no xxx les 
seves reticències, pors i recels cap 
a la ciutat central. La capital pot 
ser generosa, però necessita rebre 
un reconeixement que no té dels 
veïns». Una frase que va agrair l’al-
caldessa, però que possiblement 
l’exbatlle va etzibar recordant per-
sonatges i conflictes passats. El di-
rector general d’ordenació terri-
torial i urbanisme, Agustí Serra, 
va posar de relleu les disputes ver-
bals entre alcaldes i alcaldesses 

pel possible aterratge d’Ikea a la 
zona, tot i que Madrenas va apun-
tar que Girona es va acabar reti-
rant -potser per generositat o pot-
ser per obtenir el nou hospital Jo-
sep Trueta, que ha acabat a Salt-. 

Nadal va dir, per exemple, que 
si Fornells té els concessionaris de 
cotxes, no és només perquè té el 
polígon, sinó perquè està al cos-
tat de Girona. Més tard des del pú-
blic, l’exdirector de l’oficina d’ex-
teriors Acció de la Generalitat a 
Berlín i  Stuttgart, Martí Adroher, 
lamentaria que ningú li repliqués 
que a Salt, també a tocar de  Giro-
na, hi ha «bosses de pobresa». 

Havien iniciat la taula rodona 
el president del Col·legi d’Arqui-
tectes, Marc Riera, i la degana, As-
sumpció Puig, que entre altres 
qüestions va reclamar que es cre-
gués, precisament, en l’àrea urba-
na. La taula rodona, moderada 
pel  subdirector de Diari de Giro-
na, Oriol Puig, es va fer a la seu del 
Col·legi d’Arquitectes de Girona la 
va tancar la consellera de Recer-
ca i Universitats. Gemma Geis 
que va explicar que un dels prin-
cipals reptes que té és «la de pri-
oritzar  la recerca  en arquitectu-
ra i urbanisme». 

TAULA RODONA SOBRE GEOGRAFIA URBANA. La presentació del llibre ««Girona 
XX-XXI. Geografia urbana d’una ciutat en moviment» del geògraf Narcís Sastre aporta 
pinzellades sobre quin ha de ser el futur del vehicle privat a la ciutat i esdevé un clam 
per aconseguir una àrea urbana sense reticències dels municipis cap a la capital 

u Els participants debaten sobre les polítiques urbanístiques i de 
mobilitat passades i presents de Girona i com encarar les futures 

«Tothom vol accions 
contra el canvi 
climàtic però aparcar 
el cotxe a sota de casa»

CRÒNICA

Tapi Carreras 
GIRONA

La sala es va omplir per seguir la taula rodona. MARC MARTÍ

L’autor de la publicació 
aposta per una ciutat 
per a les persones on 
els cotxes vagin perdent 
protagonisme

Nadal reclama als 
pobles de l’àrea urbana 
que deixin els recels  
cap a una capital que 
ha de ser generosa 


