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Girona vol limitar millor les
terrasses de la Rambla

Jornada de
sostenibilitat
en edificis
residencials

a Es pretén evitar que, com passa sovint, alguns bars i restaurants ocupin un espai sota les voltes
que no els pertoca a L’equip de govern avança que es treballa en una solució “amable i estètica”
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L’Ajuntament de Girona
està estudiant mesures
per limitar millor l’espai
de les terrasses a la Rambla i evitar que les taules i
cadires d’alguns bars i restaurants ocupin un espai
sota les voltes que no els
pertoca i impedeixin el pas
fluid als vianants, com
passa ara sovint, sobretot
en època de molta afluència turística. Així ho va explicar la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana, a preguntes de l’oposició durant l’últim ple municipal
de març. La regidora, de
fet, va anunciar que s’està
a punt de trobar-hi una solució “amable i estètica”,
tot i que no en va voler
avançar més detalls.
Concretament, va ser la
regidora de la CUP-Crida
per Girona Ester Costa qui
va treure el tema en el ple
durant el torn de precs i
preguntes. Costa va alertar l’equip de govern que
“molt sovint” hi ha un restaurant i una taverna –no
va voler concretar-ne els

Imatge d’arxiu d’un dia d’agost a la Rambla a l’hora de dinar ■ MANEL LLADÓ
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“Estudiem mesures
per veure com es pot
limitar l’espai per no
entorpir el pas dels
vianants”
Glòria Plana
REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURISME

noms– amb les taules ocupant l’espai de sota les voltes, cosa que impedeix el
pas als vianants. “No passa cada dia però sí molts
cops, sobretot quan hi ha
molta gent, i ara que ve
l’època dels turistes s’ha
de posar una mica d’ordre”, va avisar la regidora
cupaire.

Plana va admetre-ho i
va dir que s’hi està treballant. “És cert que les terrasses de les cafeteries i els
bars que hi ha estan ocupant, a vegades, més espai
del que els tocaria. Tot i
que hi ha uns límits marcats, quan hi ha molta
afluència sí que l’ocupen”,
va reconèixer la regidora,

que va explicar que s’estan
estudiant mesures per decidir quina seria la millor
“manera de poder limitar
l’espai per no entorpir l’espai dels vianants”. De fet,
va avançar que espera que
molt aviat puguin donar
una solució que ella creu
que pot ser “amable i que
també quedi molt bé”. ■

Redacció

L’empresa Incovi impulsa
aquest vespre una jornada
sobre la sostenibilitat en
edificis residencials en
què es presentarà un projecte d’habitatges realitzat en un immoble de la
Gran Via Jaume I de Girona, el primer edifici construït d’acord amb el model
de construcció sostenible
ECO8. Es tracta del primer acte del projecte
Construcció connectada,
una iniciativa impulsada
per l’Ajuntament de Girona amb l’objectiu de reconvertir el sector de la construcció i enfocar-lo cap a la
rehabilitació i l’edificació
sostenible i intel·ligent. La
proposta ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
en el marc del Programa
de projectes innovadors i
experimentals 2016 i hi
participen diverses entitats de Girona relacionades amb el sector de
la construcció i la sostenibilitat. La jornada es
farà de les 18 a 20 h a la sala Rafael Masó de la demarcació de Girona del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i
servirà per intercanviar
experiències entre els ponents. ■

Trobada de
l’ICD amb
polítiques de
la Garrotxa

Girona farà el projecte
per treure l’amiant del
carrer Barcelona

Redacció
GIRONA

a El govern preveu

buscar finançament
per executar l’obra,
segurament el 2018

Jordi Nadal
GIRONA

L’Ajuntament de Girona
es dona un any de marge
per tenir elaborat el projecte que ha de permetre
treure l’amiant que hi ha
sota l’asfalt al carrer Barcelona. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va
dir ahir en declaracions a
Ràdio Girona que la voluntat del govern és tenir el

projecte a punt esperant el
moment en què es pugui
fer l’actuació. En principi,
la voluntat del govern municipal és sondejar l’obtenció de finançament europeu per poder dur a terme
aquesta actuació, que es
preveu costosa.
Una proporció baixa
La presència d’amiant sota l’asfalt del carrer Barcelona es coneix des de l’estiu de l’any 2009. Va ser
durant les prospeccions
prèvies a les obres de reasfaltatge d’aquest vial troncal de la ciutat quan es va
detectar l’amiant. Tot i ser

un material molt tòxic, la
concentració és baixa. Arran de les prospeccions es
va concloure que en una
proporció d’un 2,28%.
Aquest percentatge es
considera molt baix i, per
tant, amb poques possibilitats de causar problemes. Tot i això, el reasfaltatge previst es va aturar i
es va optar per posar nou
asfalt per damunt de
l’existent. En aquell moment, l’alcaldessa Anna
Pagans va dir que l’amiant
no es trauria almenys fins
a l’any 2012 perquè no coincidís amb les obres del
TAV. ■

El carrer Barcelona de Girona, a tocar de la plaça Marquès
de Camps ■ MANEL LLADÓ

La presidenta de l’Institut
Català de les Dones, Teresa M. Pitarch, va mantenir
dissabte una trobada amb
polítiques i representants
de les entitats de dones de
la Garrotxa per aprofundir sobre la situació de les
dones del territori i la importància de la seva participació per avançar en la
igualtat, en l’agenda de les
polítiques públiques. Pitarch també va participar,
al matí a Girona, en un seminari d’eines de formació i motivació en el qual
van participar prop de 30
dones, de 14 associacions
de tot el territori gironí. ■

