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Diari de Girona

Girona, Salt i Sarrià

L’Ajuntament aprova la reparcel·lació
de l’espai de la nova Clínica Girona

Primera sessió
del Consell
Professional i
Ocupacional
de Girona

Es tracta del «punt de sortida» dels tràmits burocràtics municipals pel trasllat de l’equipament

DdG GIRONA

TAPI CARRERAS GIRONA

■ El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional
de Girona va aprovar ahir el pla de
treball de l’òrgan, en la primera
sessió plenària celebrada després
de la constitució de l’ens.
El pla de treball del consell inclou les línies estratègiques que se
seguiran en els propers mesos.
L’ordre del dia d’ahir també incloïa un debat sotre l’organització
i funcionament del consell, la incoproració d’un nou representant
a l’organisme, la ratificació de
l’acord aprovat per la Comissió
Permanent de suport a la ipmlenentació del nou cicle formatiu
d’Anatomia Patològica de l’institut Narcís Xifra i la posada en coneixement del nou itinerari del cicle informatiu de mecànica de
l’institut Montilivi.
La d’ahir va ser la primera sessió del Consell després de la constitució de l’òrgan, que es va fer el
 de novembre del . La finalitat d'aquest consell és esdevenir
un òrgan de consulta, assessorament i participació dels diferents
agents educatius, socials i econòmics i que serveixi de plataforma
estable de treball, debat i proposta
per impulsar la formació professional i ocupacional.
El Consell estarà format per
membres del govern i l’oposició,
la Generalitat, Diputació, Consell
Comarcal, Cambra de Comerç,
PIMEC i FOEG, empreses amb FP
Dual sindicats, centres educatius
de formació professional i ocupacional, centres de formació
d’adults, universitats, entitats del
tercer sector, federacions d'associacions de pares i mares i alumnat de centres de formació professional o ocupacional.

La mancomunitat
demana que la
frontissa es digui
passeig Núria Terés

■ L’Ajuntament de Girona va celebrar ahir una sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per
aprovar inicialment el projecte de
reparcel·lació de l’espai on s’ha
d’ubicar el nou edifici de la Clínica
Girona. En concret, es tracta de
l’aprovació del projecte de reparcel·lació del pla d’actuació denominat «Barcelona- AvellanedaClínica». A cop d’ull sembla un
simple tràmit burocràtic més però
és, finalment, el que ha de servir
de «punt de sortida» en els tràmits
municipals per a la futura construcció de la clínica, segons ha explicat el tinent d’alcaldia i regidor
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat
i Via Pública, Joan Alcalà.
En paral·lel al projecte de reparcel·lació s’està tramitant també el
projecte d’urbanització, que és el
que servirà per posar sobre un
mapa com queden els vials de la
zona, els punts de llum, per on
passen els serveis i subministraments com ara gas, electricitat o
clavegueram, entre d’altres. Tant
el projecte de reparcel·lació com
el d’urbanització han de sotmetre’s a exposició pública per si algun possible afectat vol presentar
al·legacions als projectes.
Queda molta burocràcia
No serà fins que els dos projectes
estiguin aprovats administrativament amb fermesa quan es podrà
donar el permís d’obres perquè es
comenci a construir l’equipament
i la llicència d’activitats, si els promotors han obtingut tots els vistiplaus sectorials necessaris, per
exemple dels bombers o de medi
ambient. Queden per tant, encara,
bastants mesos abans de veure les
màquines en plena acció.

Imatge virtual de la nova Clínica Girona, un cop es traslladi a la carretera Barcelona. DIARI DE GIRONA

La dada
EMPRESES I BANCS EN FALLIDA
Un espai que exemplifica
els efectes de la crisi
Desarrollos Inmobiliarios
Fluvià (un entramat de promotores procedents de Burgos i
Madrid) va comprar les naus
de la carretera per 54 milions.
S’hi havien de fer 800 pisos i
un hotel. Algunes promotores
van entrar en concurs de creditors. Els bancs es van quedar
les naus, alguns en procés de
fusió o absorció. Hi havia Unnim, Bankia i Caja España.

ANIOL RESCLOSA

aquest producte pot tenir
efectes nocius en els humans,
en la fauna i en la flora
DdG GIRONA

Torre Gironella Nou paviment davant del local social
L’Ajuntament de Girona ha encarregat a l’empresa Serra SA els treballs
de reparació del paviment de formigó de davant del local social de Torre Gironella. Les obres van començar ahir. El paviment s’anirà executant per
trams garantint el pas del veïns als seus domicilis i la durada prevista de les
obres és de tres setmanes, segons ha informat el regidor de Mobilitat i Via
Pública, Joan Alcalà.

pai on està previst que hi vagi la
Clínica Girona, es va haver d’enderrocar per raons de seguretat
perquè s’havien robat, fins i tot,
parts de columnes que la mantenien en peu. Antigament havia estat un concessionari de cotxes.
Les naus pendents
Aquesta reparcel·lació afecta la
part de la carretera Barcelona més
al sud de la carretera, a tocar de la
rotonda del Mas Gri, on hi ha la gasolinera i el solar on hi havia hagut
la nau enderrocada. Pel que fa a la
resta del sector, a la nau de l’antiga
Simón és on hi haurà l’institut Ermessenda, que està previst que
entri en funcionament el setembre de l’any . Entre l’institut i
la Clínica hi ha prevista, tot i que
sense data d’inici, una promoció
d’habitatges.

Els veïns del Barri Vell
critiquen l’ús del glifosat
L’associació recorda que
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■ La Mancomunitat de Santa Eugènia- Can Gibert del Pla ha demanant a la Comissió del Nomenclator de Girona que a la propera reunió es debati la possibilitat de posar
«passeig Núria Terés» a l’actual
frontissa de Santa Eugènia. La
mancomunitat aglutina les entitats
veïnals i multitud d’entitats dels dos
barris. Núria Terés, veïna de Santa
Eugènia, va morir el  d’octubre de
l’any passat. Com a regidora va impulsar la proposta que s’eliminés la
reserva per fer un gran vial a la frontissa i a les hortes, entre molts altres
temes del barri. Sempre va defensar la necessitat de participar en la
decisió de posar nom a carrers.

Alcalà, ha mostrat la seva satisfacció per haver pogut tirar endavant aquest tràmit ja que es tracta
d’ «un pas administratiu i urbanístic important per a la futura reurbanització de l’entrada sud de la
ciutat».
Es tracta d’una zona ara degradada on en van marxar tot d’indústries i comerços (Simón, Tot
Tresillos, Ferreteria Puig o Citröen) i on un promotor (Desarrollos Inmobiliarios Fluvià) tenia
previst un gran projecte amb 
pisos i un hotel amb gratacels de
dotze pisos.
La crisi la va ensorrar i les naus
van quedar en mans de diferents
bancs, alguns dels quals també
van acabar fusionats o absorbits
per fallida econòmica. Les naus
van ser saquejades i una, precisament la que estava situada a l’es-

■ L’associació de veïns del Barri
Vell de Girona s’ha mostrat preocupada perquè l’Ajuntament els
ha comunicat que, de cares a la
preparació de Temps de Flors, tornarà a utilitzar herbicida amb una
base de glifosat per acabar amb
les males herbes. Els veïns recorden que l’Agència Internacional
per la Investigació del Càncer va
definir el glifosat com a «probablement cancerigen per a l’ésser
humà».

L’any passat, els veïns ja van
mostrar la seva peocpuació a
l’Ajuntament perquè durant
Temps de Flors es van utilitzar
aquest tipus de pesticides. Segons
diuen, els van dir que buscarien
solucions per al , i de fet el
consistori es va comprometre públicament a reduir l’ús d’aquest tipus de productes.
Ara, els veïns estan decebuts
perquè el consistori els ha dit que
el tornarà a utilitzar. Segons indiquen, no només pot tenir efectes
nocius en els humans, sinó que
també hi ha «evidències que la
flora i la fauna també poden quedar danyades per a l’ús del glifosat». Per tot plegat, lamenten que
l’Ajuntament segueixi utilitzant
aquest tipus de productes.

