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Veray situa l’obertura
del nou pont sobre el Ter a
Girona per al mes de març
aLa diputada i regidora del PP diu que es fan “els últims retocs” en el projecte per
refer el parc Central a Millo critica la poca inversió del govern a la demarcació
Dani Vilà / Lurdes Artigas
GIRONA

La diputada al Congrés i
regidora del PP a Girona,
Concepció Veray, va situar
ahir l’obertura al trànsit i
inauguració del nou pont
sobre el Ter al sector de Pedret per al mes de març. La
popular va confirmar ahir
en l’esmorzar de Nadal
amb la premsa que “al mes
de març es podrà obrir” i
va recordar que la nova infraestructura “es va signar amb un conveni el
2004, però fins al 2011 va
estar oblidada i abandonada”. S’hi han produït retards des de l’inici, primer
per l’obra i després per
canvis en la construcció, i
un últim error ha obligat a
refer una part del pont que
s’havia fet malament. Veray va recordar que és el
govern del PP a l’Estat qui
va apostar per aquest nou
pont que al principi s’havia pressupostat en sis milions d’euros i n’ha acabat
costant prop de vint.
Retocs al parc Central
Un altre projecte cabdal
per a la ciutat per al 2015 i
amb participació de l’Estat és la reposició final del
parc Central, afectat des
del 2008 per les obres del
TAV. Veray va assenyalar
que “ara s’està treballant
per consensuar amb
l’Ajuntament un projecte

Un menjador escolar d’una escola de Girona ■ M. LLADÓ

Ajuts a Girona i
Salt per l’accés
a menjadors a
66 escolars
a Les ajudes busquen garantir una
Els treballs al nou pont sobre el Ter a Girona, fa unes setmanes ■ GLÒRIA SÁNCHEZ / ICONNA
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Dia que l’Ajuntament i l’Estat
van presentar per primer cop
el projecte de construcció del
nou pont del Ter.

que sigui viable econòmicament i fusionar les propostes que ha fet el consistori”. L’objectiu és que la
definició sigui ràpida perquè “es pugui executar en
els pròxims mesos”, va indicar la diputada. ■

Inversió catalana vs. estatal
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El president provincial del PP
a Girona i portaveu parlamentari, Enric Millo, va criticar ahir la poca inversió del
govern català a la demarcació
de Girona, i va contrastar-la
amb la de l’executiu estatal,
un dia després de la inauguració del tram Caldes-Sils de
l’N-II. Millo va explicar que
han presentat un “paquet important d’esmenes” al pressupost de la Generalitat per
al 2015 perquè “donen l’esquena a Girona”. Considera
que “no inverteixen en cap de
les prioritats que té el territo-

Més places a restaurants
i hotels per ‘Girona 10’
J. Nadal
GIRONA

L’Associació d’Hostaleria,
Turisme i Restauració de
Girona (Ahtrg) preveu
oferir durant l’edició vinent del Girona 10 un increment de places hoteleres i de restaurants a disposició dels participants.
L’esdeveniment se cele-

brarà els dies 23, 24 i 25 de
gener, i s’ampliarà així en
un dia l’oferta. En l’edició
passada es va aconseguir
una ocupació hotelera del
90%, amb més de 2.800
persones allotjades, i es
van servir 18.000 menús a
deu euros, segons les dades de l’Ahrtg. El president de l’entitat, Josep
Carreras, espera que la

quarta edició sigui la consolidació de l’esdeveniment. Amb aquest objectiu Carreras promet que el
Girona 10 del 2015 “arribarà farcit de sorpreses”,
que s’anunciaran a partir
del 8 de gener. Des de l’entitat també expressen la
seva satisfacció pel fet que
la iniciativa sigui “capaç
d’implicar el màxim d’en-

ri gironí i incompleixen compromisos importants”. Així, va
ressaltar que la inversió de la
Generalitat “és pràcticament
nul·la”, mentre que l’Estat hi
fa “inversions importantíssimes”, com ara l’N-II. “Mentre
els uns diuen que poden i els
altres que, amb la independència, podran, nosaltres lluitem i fem”, va subratllar.
D’altra banda, va ressaltar
que el 2015 serà l’“any de la
recuperació” i que Girona ha
experimentat “un gir de 180
graus” en temes econòmics
com ara l’atur.

titats de la ciutat, tant públiques com privades, així
com els ciutadans”. Fins a
l’edició passada les places
hoteleres es feien per sorteig, però no així les de restauració. Aquest serà un
canvi de l’edició del gener
que ve, ja que també les
places de restaurant es repartiran a través d’un sorteig. Per participar-hi caldrà registrar-se en el web
www.girona10.net. El sorteig serà una habitació doble en qualsevol dels allotjaments —de forma aleatòria— i els àpats als diversos restaurants. Tots a un
preu de deu euros. ■

alimentació equilibrada als infants
que estan en situació vulnerable
J. Nadal
GIRONA

Els ajuntaments de Girona i Salt aportaran 25.000
euros i 18.000 euros respectivament durant el
curs 2014/2015 a fi de garantir l’accés als menjadors escolars i a una alimentació equilibrada a 66
escolars d’aquests dos municipis. Pel que fa a Girona, els ajuts econòmics beneficiaran a 50 alumnes
de 6 escoles. El consistori
ha signat un conveni amb
el consell comarcal del Gironès,
que
gestiona
aquests menjadors. L’objectiu és facilitar l’accés al
menjador escolar de
l’alumnat de les escoles
públiques de Girona –derivat pels Serveis Socials
quan valorin una situació
de dèficit o mancança alimentària.
A Salt, seran 16 alumnes de 8 centres escolars.
El conveni l’han signat
l’ajuntament amb el consorci de Benestar Social
Gironès-Salt. L’objectiu és
propiciar un marc de collaboració per maximitzar
la rendibilitat de les ajudes
i atendre totes les situacions detectades de risc de
desnutrició i alimentació
insuficient i deficient, o de
risc per a la integritat física i emocional dels esco-

lars d’educació infantil i
primària de les escoles de
Salt. A més, el consell
aportarà 16 menús diaris
gratuïts més per al conjunt d’aquestes escoles
destinats a alumnes amb
risc de desnutrició detectats per la comissió social
de cada escola.
Catorze peces de carn
Per altra banda, com ja
s’ha fet altres anys, durant
les vacances escolars
l’Ajuntament de Girona
repartirà carn a famílies
usuàries habituals del centre de distribució d’ali-
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43.000

euros aportaran els dos ajuntaments en total, en aplicació
del conveni que han signat
amb el Consell del Gironès.

ments que tenen fills menors d’edat per evitar casos de malnutrició infantil. En declaracions a Ràdio Girona, el regidor de
serveis Socials, Eduard
Berloso, va dir ahir que estan repartint per cada menor 14 peces de carn ultracongelada (pollastre, vedella i gall d’indi). ■

