
EL PUNT AVUI
DIMARTS, 14 DE JULIOL DEL 20158 | Comarques Gironines | GIRONÈS

El ple de Girona va fer ahir
l’últim tràmit abans d’en-
viar a la comissió d’Urba-
nisme l’expedient per a la
reurbanització de l’entra-
da sud de Girona i la cons-
trucció del nou edifici de
Clínica Girona. En con-
cret, es van estimar les al-
legacions a la modificació
del planejament. S’ha de-
terminat que l’edificabili-
tat sigui de l’1,60, per facili-
tar així, segons el regidor
Carles Ribas, el desenvolu-
pament del sector. Van vo-
tar-hi a favor CiU, el PSC,
el PP i C’s. ERC es va abste-
nir i la CUP va votar-hi en
contra. L’alcalde, Carles
Puigdemont (CiU), va des-
tacar la importància
d’aquest projecte per arre-
glar l’entrada sud de la ciu-
tat, i les dificultats que hi
ha hagut per arribar-hi.
Per la seva banda, la CUP
va criticar que tot el procés
no s’hagi fet de manera
més oberta a la ciutadania.
Al ple va assistir-hi una re-
presentació dels treballa-
dors de Clínica Girona, que
van mostrar una pancarta

amb el lema: “Els 435 tre-
balladors de Clínica Girona
ens volem quedar a Giro-
na.” Un cop aprovada pro-
visionalment la reurbanit-
zació del sector, l’expe-
dient passarà ara a la co-
missió d’Urbanisme. Pos-
teriorment retornarà a
l’Ajuntament per a l’apro-
vació definitiva.

El punt no estava a l’or-

dre del dia, sinó que va ha-
ver de votar-se la urgència,
que el portaveu del grup de
CiU, Carles Ribas, va justi-
ficar pel grau de degrada-
ció de l’entrada sud de la
ciutat. L’oposició ho va cri-
ticar i van assegurar que
no entenien per què el
punt no s’havia inclòs en
l’ordre del dia pel procedi-
ment ordinari.

Càrrecs de confiança
En l’inici del ple, es va do-
nar compte del nomena-
ment de disset persones
per a diferents càrrecs a la
corporació municipal. Al-
guns són per a tasques de
suport al govern i d’altres
als grups municipals re-
presentats al ple. La porta-
veu del PSC, Sílvia Pane-
que, va considerar “exces-

siu” el nombre de càrrecs
de confiança, i va criticar
el model escollit pel govern
de la ciutat per triar les
persones que ocuparan
aquests càrrecs. La porta-
veu de la CUP, Laia Pè-
lach, va lamentar que els
expedients de nomena-
ment no incloguin “ni tan
sols el currículum d’aques-
tes persones per saber si

estan qualificades”. Va
acusar també el govern de
fer servir els càrrecs de
confiança per fer “recol·lo-
cacions” de persones per-
tanyents als partits.

Puigdemont va defen-
sar que “tots els governs
tenen càrrecs de confian-
ça”, i va posar d’exemple
l’Ajuntament de Barcelo-
na, presidit per Ada Colau
(Barcelona en Comú).
Amb referència al cas vis-
cut al consistori barceloní,
tot i que sense esmentar-
lo de nou, hi va afegir que
el govern de Girona “no
col·loca la parella de nin-
gú”. Va assegurar que no
es col·loca tampoc perso-
nes del partit sinó que “es
busca l’eficàcia”. Precisa-
ment ahir al matí, el regi-
dor de la CUP Lluc Salellas
va retreure també al go-
vern de CiU que s’hagi pas-
sat “de quatre a vuit càr-
recs de confiança” per
ocupar “àrees de l’Ajunta-
ment que disposen d’un
regidor i de personal tèc-
nic preparat”. El número
dos de la CUP diu que
aquest augment suposa
un increment del 74% de
la despesa en aquest àm-
bit.

Aparcaments a Pou Rodó
Es va fer també l’aprova-
ció provisional d’una mo-
dificació del pla especial
del Barri Vell, per al sector
del Pou Rodó. La modifica-
ció obre la porta a admetre
l’ús com a aparcament de
les plantes baixes dels edi-
ficis en les construccions
en què s’endegui una gran
rehabilitació. ■
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L’assemblea de veïns i ve-
ïnes del Barri Vell de Giro-
na va celebrar ahir un ac-
te de protesta per les san-
cions als ciclistes que el
govern de la ciutat ha co-
mençat a imposar les dar-
reres setmanes, i per l’or-
denança que regula les ac-
tivitats de les terrasses al
barri. Un centenar de ve-
ïns va assistir a la marxa
en bicicleta per diversos
dels eixos principals del

Barri Vell, amb l’objectiu
de reivindicar l’ús segur
d’aquest element de
transport i contra les san-
cions que el govern de CiU
ha decidit aplicar a deter-
minats usuaris de la bici-
cleta per usos considerats
incívics. Entre aquestes
accions que segons la nor-
mativa són irregulars hi
ha, per exemple, circular
per les voreres, conduir
amb els auriculars posats
o parlant pel mòbil, anar
en sentit contrari, no fer
cas de semàfors en ver-
mell i anar de pressa per
carrers per a vianants o
en espais compartits en-
tre cotxes, bicis i via-
nants. Les sancions van
des dels 60 fins als 200 eu-

ros, tot i que en determi-
nats casos poden arribar
als 500 euros. Els promo-
tors de la protesta van
considerar que les san-
cions que s’estaven impo-
sant són “desmesurades”,
i van reclamar que es dei-
xin d’aplicar.

Un berenar sopar
Els manifestants van sor-
tir de la plaça del Vi per re-
córrer el Barri Vell, parant
als dinou establiments de
restauració que es van afe-
gir a la protesta. La moti-
vació principal d’aquests
negocis per participar a la
convocatòria, però, era
protestar per l’ordenança
municipal que, entre al-
tres coses, prohibeix ajun-

tar dues taules en les ter-
rasses dels bars i restau-
rants del Barri Vell.

Els establiments van
fer donació d’aliments i
beguda als manifestants
quan passaven per davant
dels negocis. Tots aquests
productes van servir per

fer posteriorment un be-
renar sopar davant del
punt de sortida de la pro-
testa, l’ajuntament.

La protesta es van con-
vocar amb el lema El Barri
Vell: nosaltres el vivim,
nosaltres decidim. En la
protesta hi van participar

altres entitats i partits de
la ciutat, com la CUP i l’as-
sociació Drunken Sailors
Hoppers Girona, associa-
ció que agrupa balladors
de lindy hop i que reclama
facilitats per dur a terme
les seves activitats de ball
al carrer. ■

Protesta de ciclistes i
restauradors a Girona

J. Nadal
GIRONA

a Les sancions als
ciclistes i les
restriccions a l’oci, els
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