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URBANISME

Els nous vestuaris de la zona esportiva de la Devesa de Girona han quedat molt per sobre del nivell del terra ■ J. SABATER

Han de fer una rampa a
corre-cuita per als vestidors
de la Devesa de Girona
a La porta d’accés al nou equipament de la piscina ha quedat a un metre del
terra, cosa que no estava prevista a CiU vol obrir-lo tan aviat com sigui possible
Dani Vilà
GIRONA

El govern de CiU de l’Ajuntament de Girona ha hagut de fer un projecte a
corre-cuita per garantir
l’accés als nous vestidors
de la Devesa de Girona. El
nou equip municipal s’ha
trobat amb la sorpresa que
la porta d’entrada als nous
vestuaris ha quedat al final de l’obra gairebé un
metre per sobre del terra i
que cal actuar-hi perquè
una rampa garanteixi l’accés als vestidors.
El regidor d’Urbanisme

La xifra

La frase

1

“Ara no ens aturarem
a saber què ha passat,
primer cal resoldre-ho
amb rapidesa per
obrir els vestidors”

—————————————————————————————————

metre de distància hi ha entre la porta d’accés als nous
vestidors i el nivell del terra
un cop acabada l’obra.

de Girona, Carles Ribas,
assenyala: “Ara no volem
parar-nos a saber què ha
passat, sinó que cal resoldre-ho ràpid”, ja que el responsable municipal explicita la voluntat del govern

—————————————————————————————————

Carles Ribas

REGIDOR D’URBANISME A GIRONA

“d’obrir com més aviat millor les noves instal·lacions”. El govern de Girona ja té “fet, aprovat i pressupostat” el projecte que
permetrà salvar la distància a la qual ha quedat el

terra. “El nostre desig és
que encara puguem obrir
aquest mateix agost”, conclou Ribas. El govern de
CiU ja analitzarà què ha
passat amb l’obra i aquesta sorpresa final i si cal reclamar el cost de l’accés no
previst a alguna de les empreses o si acaba assumint
el valor que suposarà la
rampa que permetrà cobrir el metre i escaig de separació. Ribas confirma
que els vestuaris ja estan
acabats i que un cop es tingui la rampa es podran
obrir, un fet que permetrà
treure el mòduls. ■

POLÍTICA

Rcat acusa CiU de Girona
d’invisibilitzar la Diada
Dani Vilà

118037-1039041C

GIRONA

Rcat acusa el govern municipal de CiU a Girona de
voler invisibilitzar els actes de la Diada de Catalunya i “escombrar els independentistes del centre de
la ciutat”. Des de Reagru-
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pament són contundents
quan consideren que la negativa per poder celebrar
un dinar i un concert a la
plaça de Catalunya l’11 de
setembre “no es pot entendre de cap altra manera que com una declaració
de guerra de l’equip de govern a l’independentis-

me”. En un comunitat, la
formació sobiranista lamenta que tot i les proclames independentistes públiques fetes en els primeres setmanes, l’alcalde,
Carles Puigdemont, hagi
optat per una aliança continuada en els primers
plens amb el PP.

Cal recordar que Rcat
té Carles Bonaventura
com a regidor al consistori, formant part del grup
municipal de la CUP amb
qui es van presentar a les
eleccions municipals. La
formació també recorda
que la plaça de Catalunya
és el punt neuràlgic de la
Diada a Girona des de l’any
1988, quan el Moviment
de Defensa de la Terra
(MDT) va decidir abandonar la plaça Independència, que havia quedat petita per a la celebració de la
Diada. ■

