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Més altura a l’accés sud de
Girona per esquivar Adif
a El govern municipal portarà dilluns al ple una modificació de la nova urbanització on es farà la futura

clínica Girona per enretirar la zona urbanitzable i no haver de necessitar el vistiplau de l’ens públic

per allunyar-nos de la via
es poden recuperar si permetem una planta més.”
Es tracta d’un tràmit important perquè és el sector
on es preveu construir la
nova clínica Girona. Això
evitarà que calgui demanar permís i la revisió de
qualsevol projecte a l’Administrador
d’Infraestructures
Ferroviàries
(Adif) en cada pas que
s’hagi de fer. Ribas indica
que aquest canvi del planejament sobre el projecte
inicial previst “permetrà
donar més tranquil·litat
global”. Està previst que
en aquest sector es faci un
hotel amb un edifici de
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25.000
metres quadrats és l’edificabilitat que tindrà estimada
la nova clínica Girona quan es
faci a l’accés sud.

gran altura, la clínica Girona i al voltant d’un miler
de pisos.

Modificacions al sector on es faran la clínica Girona i centenars de pisos, a l’accés sud de Girona, per no haver de dependre d’Adif ■ LLUÍS SERRAT

Dani Vilà
GIRONA

La nova urbanització que
s’ha de desenvolupar al
carrer de Barcelona, a l’entrada sud de Girona, s’enretirarà vint metres de la
via del tren i així no es dependrà de permisos d’Adif
per fer-hi qualsevol tipus
d’actuació. Així ho ha decidit el govern municipal de
CiU, i dilluns que ve portarà al ple aquesta modificació del planejament.
El fet que la línia del

tren convencional no es
faci subterrània com estava previst ja obligava a
canviar el projecte per
adaptar-lo a aquesta realitat, però ara s’aprofita per
tenir més llibertat i no
anar a remolc d’Adif. El regidor d’Urbanisme, Carles
Ribas, assenyala: “La modificació que apliquem suposarà perdre amplada sobre el terreny que es preveia però això es pot guanyar amb més altura.” Segons el càlcul que han fet:
“Els metres que perdem

Portaran a debat la descatalogació del garatge Forné
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Finalment, l’equip de govern
de Girona ha decidit dur també dilluns que ve al plenari
municipal la proposta per
descatalogar l’edifici del garatge Forné. Aquesta és l’aposta del govern de CiU a Girona després de valorar les diverses opcions possibles, tenint en compte que els amos
de l’immoble van portar als
jutjats la catalogació i protecció de la façana i demanen

una indemnització superior
als vuit milions d’euros. El regidor d’Urbanisme, Carles Ribas, indica: “Tenint en compte experiències com ara el xalet Tarrús, el mercat de Santa
Eugènia o el Bambini, no volem situar en risc la ciutat de
Girona”, i per aquest motiu
demanaran al plenari la descatalogació i evitar així haver
d’assumir la possible indemnització milionària que po-

drien dictar els jutjats. El govern havia plantejat portar al
plenari una moció que permetés decidir si es descatalogava, si es deixava com està
esperant la resolució judicial
o si es protegia integralment,
com reclamava el Col·legi
d’Arquitectes. Finalment, però, el govern ha optat per portar-hi la proposta de descatalogació i que el ple es pronunciï al respecte.

Més fàcil per a la clínica
El canvi de planejament
suposarà que el projecte
torni a posar-se a exposició
pública i que s’hi puguin
presentar al·legacions; però, si s’aprova, facilitarà els
tràmits i agilitzarà el procés perquè la clínica Girona pugui iniciar les obres
de seguida que tingui el
projecte a punt; un projecte que els responsables del
centre sanitari van anunciar que tindria un cost de
50 milions d’euros i que
ocuparia uns 25.000 m² al
sector que havia ocupat
l’antiga nau de la Citroën.
Això permetrà abandonar
l’actual edifici, que se cediria en part al col·legi Verd.
La resta es reconvertiria
en un centre comercial. ■

Agricultura sancionarà els amos
del bosc talat a Quart
Joan Trillas
QUART

El Departament d’Agricultura de la Generalitat està
estudiant obrir un expedient, que pot acabar amb
sanció, als propietaris del
bosc de Can Ferriol, a
Quart, per la tala d’unes
tres hectàrees d’alzines
sense permís. Des del De-

partament d’Agricultura
es va explicar ahir que la
propietat va demanar un
permís per a la tala de pi,
però que va talar sense autorització gairebé tres
hectàrees de bosc d’alzines. Des d’Agricultura s’ha
requerit la propietat perquè en un període de dues
setmanes retiri tota la llenya. Pel que fa a la sanció,

que en aquests moments
s’està valorant, podria
anar dels 1.000 als 10.000
euros. Paral·lelament, l’Ajuntament ha requerit els
propietaris perquè restitueixen el camí públic que
van tancar, ara reobert, i el
deixin en les mateixes
condicions en què estava
abans de fer els treballs.
De fet, la propietat es va

extralimitar i va fer actuacions que no estaven previstes en el permís que es
va donar
L’alcalde, Lluís Lloret,
va explicar que des de
l’Ajuntament s’han centrat en allò que és competència seva, com ara la reobertura del camí públic, i
va lamentar la destrossa
que s’havia fet al bosc. ■

La tala es va fer al bosc de Can Ferriol, de propietat privada, i
va afectar tres hectàrees, pel que fa a les alzines ■ J. SABATER

