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EL PUNT AVUI
Dilluns, 2 de juliol de 2018.

VOLEN CANVIS ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DE GIRONA
La CUP demana que hi hagi un replantejament “urgent”
ERC insta el govern municipal a explicar el seu model
Ciutadans lamenta que “infli pit” amb una participació del 6%
Els grups de l’oposició fan balanç de
l’edició dels pressupostos participats dels
barris per a l’exercici 2018, després que
fa pocs dies se’n van fer públics els
resultats i les dades de participació. Si la
CUP-Crida per Girona demana un
replantejament “urgent”, Cs hi veu
“problemes de base” i alhora lamenta
que el govern municipal “infli pit amb una
participació del 6%”. Per la seva banda,
ERC insta el govern a explicar el seu
model de pressupostos participats
La formació CUP-Crida per Girona
considera que la baixa participació, que
malgrat un lleu augment tot just ha arribat
al 6%, les queixes d’algunes entitats veïnals i la sensació general de desmotivació són elements que obliguen el
govern i al teixit associatiu a fer un replantejament de fons de l’actual sistema. Una de les principals crítiques dels
cupaires a l’actual procediment és que els diners dels pressupostos participats es destinin, molts de cops, a petits
projectes urbanístics de manteniment i millora que s’haurien d’incloure dins el pressupost ordinari. “No és acceptable
que el bon estat d’un carrer o la il·luminació d’una zona depenguin dels resultats dels pressupostos participats”, ha
afirmat la regidora Laia Pèlach. En aquest sentit, la formació considera que caldria promoure projectes socials que
promoguessin la dimensió comunitària, en comptes de prioritzar arranjaments urbanístics puntuals.
De la seva banda, el grup d’ERC-MES insta el govern de Girona a explicar el seu model de pressupostos participats.
La regidora Maria Mercè Roca sosté que “CiU ha tingut quatre anys per canviar un model que la majoria d’agents
polítics i socials de la ciutat convenim que és insuficient i que no acaba de funcionar”. La portaveu de la coalició ha
criticat que “amb aquest qüestió, com en moltes d’altres, l’equip de govern tira pilotes endavant: acabarem el mandat
i no s’haurà tancat quasi cap tema important de ciutat”. En aquest sentit, Roca cita els casos del pla de les Pedreres,
de la Devesa i de la problemàtica de l’accés a l’habitatge, entre d’altres. “Es fan molts d’anuncis i moltes rodes de
premsa però es materialitzen ben poques coses”, denuncia la regidora.
Un model que no funciona
De la seva banda, la portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, lamenta la baixa
participació dels ciutadans en els pressupostos participats i ho atribueix a “problemes de base que el govern
convergent continua sense resoldre”. “L’Ajuntament no pot inflar pit amb un participació del 6%, perquè és evident
que el model no funciona”, continua. Pujola veu necessari “redactar unes bases clares” per evitar que l’Ajuntament
utilitzi els pressupostos participats per resoldre qüestions que han d’anar per la via ordinària. “El que no pot ser és
que en un barri hi hagi la possibilitat de fer un parc de salut via pressupostos participats i en un altre barri això es faci
per la via ordinària, és contradictori”, indica la portaveu de Cs.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1423153-volen-canvis-als-pressupostos-participats-de-girona.html

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 10 de juliol del 2018

LA BISBAL VOTARÀ ENTRE DOS INDRETS PÚBLICS PER DECIDIR
QUIN SERÀ <<1 D’OCTUBRE>>
L'Ajuntament de la Bisbal engega un nou procés de participació ciutadana obert a tothom perquè els veïns que ho
vulguin escullin, entre dues opcions, quin lloc els agrada més perquè sigui anomenat a partir d'ara 1 d'octubre.
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Donada l'excepcionalitat política que viu Catalunya, l'equip de govern –amb l'aprovació de la Comissió bisbalenca del
nomenclàtor– considera necessari fer un reconeixement públic dels fets succeïts l'1 d'octubre de l'any 2017 arran del
referèndum sobiranista.
L'Ajuntament proposa dues opcions. La primera és la plaça de l'Ajuntament (al costat de la plaça del Castell):
tradicionalment davant del consistori és un espai reivindicatiu. L'altra opció és el tram del carrer Coll i Vehí que hi ha
entre la carretera de Palamós i el carrer Nou, que inclou les Escoles Velles: on es va aplegar la major multitud en
defensa del dret a vot. Per decidir quina de les dues ubicacions es prefereix que a partir d'ara es digui 1 d'octubre, hi
haurà un període de votació obert des d'ahir i fins al diumenge 22 de juliol. Es podrà votar des de la plataforma de
participació ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal. A més, els divendres es podrà votar presencialment a
l'Ajuntament.
Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/07/10/bisbal-votara-dos-indrets-publics/923874.html

DIARI DE GIRONA
Dijous, 19 de juliol del 2018

DEU PROPOSTES PASSEN A VOTACIÓ FINAL ALS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Les 198 propostes presentades als Pressupostos Participatius 2018 de Santa Coloma de Farners han quedat
reduïdes a una desena després de la celebració d’un taller participatiu, aquest dimarts a la biblioteca Joan Vinyoli. El
taller va servir per escollir les deu propostes finals que es portaran a votació per decidir en què invertir els 100.000
euros dels que són els segons pressupostos participatius de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Aquestes
són les propostes més ben puntuades en el taller:
1. Construir una mulassa (figura de mula de bestiari popular) per incorporar una nova figura de bestiari popular per a
la festa major.
2. Renovar els jocs infantils de la plaça de la Pau i instal·lar una tanca perimetral.
3. Instal·lar elements reductors de velocitat en punts estratègics de la urbanització Santa Coloma Residencial per
millorar la seguretat dels vianants.
4. Construir un skatepark amb zona de trucs, banyera, etc. a la zona de darrera del Mercadona. Adequar el terreny i
instal·lar-hi bancs, papereres i punts de llum.
5. Regular el trànsit i millorar la seguretat a la cruïlla entre els carrers Moragas i Ponent.
6. Adquirir un equip de so complert per poder realitzar concerts i esdeveniments musicals de petit i mitjà format.
Facilitaria que les entitats poguessin realitzar esdeveniments d’aquestes característiques, ja que actualment suposa
un gran esforç econòmic llogar aquests equips.
7. Adequar l’espai i instal·lar aparells de gimnàstica i de salut a la zona de la font de l’Alemany, a Santa Coloma
Residencial.
8. Substituir l’enllumenat actual del camp de futbol per focus LED que millorin la il·luminació i siguin més eficients
des del punt de vista energètic.
9. Pavimentar la vorera de l’avinguda Salvador Espriu per millorar l’accessibilitat dels vianants.
10. Construir i marcar carrils per practicar l’atletisme amb paviment de sauló al costat de la piscina coberta del
pavelló Els Saioners, i instal·lar-hi punts d’enllumenat.
Del total de 198 propostes rebudes, es va fer un primer filtratge descartant les que no eres vàlides, per falta de
dades o altres motius i en van quedar 177. Amb aquestes, els serveis tècnics municipals van fer una valoració en
què es van descartar aquelles que no són competència de l'Ajuntament, que no compleixen la legalitat, que
sobrepassen el pressupost, etc. i, havent agrupat les que eren repetides, finalment en van quedar 32. Aquestes 32,
dividides en tres blocs -zones verdes, places i parcs; mobilitat, via pública i accessibilitat; i equipaments i
instal·lacions-, són les que es varen votar finalment aquest dimarts en el taller participatiu per tal que en quedessin
únicament 10.
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El taller es va realitzar conjuntament entre una seixantena de persones, ciutadans de Santa Coloma de Farners i els
membres de la comissió permanent del Consell de Poble, que van assistir-hi. Es va desenvolupar de forma
col·lectiva mitjançant una dinàmica participativa de caràcter grupal: es van formar 10 grups de discussió aleatoris i es
van consensuar les propostes escollides. Cada grup decidia puntuar de l'u al deu les diferents opcions presentades, i
les 10 més votades finalment, totes les quals van rebre una puntuació mínima d'un 5 per cada grup, són les
finalistes. Segons explica la regidora de Participació Ciutadana, Carme Dilmé, el taller "ha estat tot un èxit, a més a
més d'haver-hi més gent que l'any passat, tothom ha participat molt i molt, han vingut amb moltes ganes de ser
constructius".
A partir d’ara s’elaborarà un projecte per a cadascuna de les deu propostes i es portaran totes a votació, la propera
tardor. A la votació final, hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Santa Coloma de
Farners i ho podrà fer de forma presencial a través d’urnes o bé mitjançant una aplicació mòbil. L'objectiu principal
d'aquest procés participatiu és implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d'una part dels
recursos públics i generar un treball conjunt i una corresponsabilitat entre la ciutadania, els tècnics i els polítics,
alhora que s'identifiquen les principals necessitats del municipi.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 17 de juliol de 2018.

ELS INFANTS D’OLOT RECLAMEN UNA FESTA MAJOR MÉS NETA
El consell que els agrupa ha presentat un vídeo en què demanen a la ciutadania més civisme i
més netedat a l’espai públic durant la celebració.
És la primera de les 15 propostes que han fet.
Són infants, però tenen les idees molt clares. Per
les Festes del Tura d’Olot volen els carrers nets i
més civisme entre els adults que hi participen. Per
això, els representants dels alumnes del Consell
dels Infants d’Olot han gravat l’audiovisual Carrers
nets per Festes del Tura per sensibilitzar, informar
i demanar a tothom que, durant els dies de la festa
major olotina, mantingui nets els carrers de la
ciutat. Aquesta campanya de civisme és una de
les primeres propostes sorgides del consell.
Durant el curs escolar que ara s’ha acabat, el
Consell dels Infants d’Olot ha estat treballant el
tema del lleure a la ciutat. Una de les 15
demandes que van fer arribar al ple de l’Ajuntament del 19 d’abril passat va ser la petició d’accions per mantenir els
carrers d’Olot nets per Festes del Tura.
Els nens i nenes van explicar aleshores que, durant aquest període, als carrers d’Olot es poden trobar restes de
menjar, papers i altres residus a terra. També que havien observat restes de tabac o d’ampolles d’alcohol prop de les
barraques, unes situacions que, segons van detallar, els molesten perquè l’espai públic fa pudor, poden prendre-hi
mal i han de vigilar per on caminen.
Els representants del ple els van explicar el dispositiu extraordinari de neteja que es posa en marxa per les Festes
del Tura i van animar els alumnes a pensar una campanya informativa per conscienciar a tothom sobre aquest
aspecte. Des d’aleshores i en el marc del Consell dels Infants i l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, s’ha treballat en
la preparació del vídeo, en què els mateixos alumnes són els encarregats de fer una crida a la població.
A finals de maig, els representants del Consell dels Infants es van tornar a trobar per preparar i enregistrar l’espot
Carrers nets per Festes del Tura, que ara s’ha presentat. La seva intenció és que aquest vídeo arribi a tothom per
promoure actituds de civisme i sostenibilitat també en el temps de lleure. El vídeo, que a partir d’avui ja es pot veure
a través de les xarxes socials, es farà arribar als mitjans de comunicació perquè puguin ajudar a fer-ne difusió. A
partir de l’últim cap de setmana d’agost es podrà veure a Cines Olot.
El regidor d’Educació i Festes, Pep Berga, ha agraït als alumnes durant la presentació del treball “el treball fet amb
aquest vídeo i la feina feta durant tot aquest curs”, i ha destacat la importància de les seves aportacions per al
govern local. La tècnica de l’IME, Montse Riera, i Coralí Jou i Cristian Veste, representants del Consell dels Infants,
també han participat en la presentació de l’espot.
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EL PUNT AVUI
Dimarts, 17 de juliol de 2018.

SÍ DE SALT A DIR PLAÇA DE L’1-O LA DE DAVANT DE LA COMA CROS
El PSC qüestiona el procés participatiu i s’escuda en l’homenatge a les dones.
Torramadé s’hi oposa “no pel nom” sinó perquè diu que no és el lloc adequat.
El ple de Salt va aprovar amb 12 vots a favor (els dels 5 regidors d’ERC, 3 d’IPS/CUP, 1 de Canviem Salt i els 3
regidors no adscrits del PDeCAT) i 9 vots en contra (1 de Cs, 2 de PxC, 3 del PSC i els 3 de CiU) nomenar la plaça
de davant de la Coma Cros, la plaça 1 d’Octubre. El PSC va centrar el debat qüestionant la consulta popular i
qualificant-la de “pseudoprocés”, considerant que menys de 200 vots “no legitimaven” dur-ho a ple. El regidor de
Participació Ciutadana, Ferran Burch, va recordar que el canvi de nom era una proposta de l’ANC de Salt i que els
processos participatius “volen pedagogia”. Va recalcar que estaven legitimats tenint en compte la seva majoria. El
regidor del PSC Joan Martín va assenyalar que en pocs dies havien recollit més signatures per la seva proposta de
nomenar l a plaça “8 de març ”, “integrador i un homenatge a les dones treballadores de la tèxtil de la Coma Cros”.
Va afegir-hi que també recordava un dia històric, el de la manifestació feminista del 8-M. El portaveu de CiU, Jaume
Torramadé, va argumentar el seu vot negatiu, “amb matisos”, a la memòria històrica de Salt lligada a la Coma Cros.
Va recalcar que no era el lloc adequat: “No discutim que hi hagi un espai per a l’1-0 sinó que sigui la plaça de la
Coma Cros.” Des d’ERC, Àlex Barceló va contestar a Martín que “els que els cou és que sigui el nom 1 d’Octubre” i a
Torramadé que “no es perdrà la memòria de la Coma Cros amb el canvi”. De l’homenatge a les dones, l’alcalde,
Jordi Viñas, va retreure al PSC que “durant el seu mandat no se’n recordessin” i va cloure el debat dient que “les
treballadores del tèxtil haurien defensat la democràcia l’1-O.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 26 de juliol de 2018.

ESPOT DEL CONSELL D’INFANTS D’OLOT A FAVOR DEL CIVISME A
LES FESTES
Nens i nenes, membres del Consell dels Infants d'Olot, han fet l'espot titulat «Carrers nets per
Festes del Tura». La finalitat del vídeo és promoure actituds de civisme i sostenibilitat en dies de
lleure.
El vídeo es pot veure a través de les xarxes socials i a partir de l'últim cap de setmana d'agost es podrà veure a
Cines Olot. L'origen del vídeo està en les demandes fetes per les nenes i els nens al Ple Infantil del 19 d'abril.
Llavors, els nens i les nenes van explicar que, per Festes del Tura, als carrers d'Olot s'hi poden trobar restes de
menjar, paper i altres residus al terra de la ciutat. També que havien observat restes de tabac o d'ampolles d'alcohol
prop de les barraques, unes situacions que, segons van explicar, els molesten perquè els carrers fan mala olor, es
poden fer mal i han de vigilar per on caminen. Per això van proposar que «totes aquestes situacions que us hem
explicat desapareguin.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 31 de juliol de 2018.

UNA PLATAFORMA VEÏNAL LLUITA CONTRA UN NOU VIAL A
BÀSCARA
Consideren que seria una «trinxada de territori» i que és innecessari
Una vintena de veïns de Bàscara es van reunir a l’Ajuntament, dijous passat, per qüestionar la necessitat de fer un
projecte de variant de l’N-II al terme municipal. L’objectiu de la trobada era establir les bases per crear una
plataforma veïnal per poder lluitar contra aquesta nova infraestructura que afectaria Pontós, Bàscara i també el nucli
d’Orriols. La trobada ha estat una primera presa de contacte entre les persones contràries a aquesta iniciativa. Els
assistents a la reunió han acordat que ben aviat decidiran la composició de la formació, escolliran la presidència i els
diferents càrrecs. Un cop constituïda la junta caldrà decidir l’estratègia a seguir per evitar la construcció d’aquesta
variant anunciada pel govern de l’Estat. L’alcalde, Narcís Saurina, va explicar que la iniciativa “ha sortit de
l’Ajuntament” i va manifestar la seva sorpresa en veure que “en menys de 700 metres d’amplada, el municipi de
Bàscara compta amb sis carrils d’autopista, la majoria dels quals van buits pràcticament sempre, tres carrils de
carretera nacional i la línia de l’AVE”. A part de tots aquests vials, ara se li sumaria la nova variant de l’N-II. Segons
ell, aquesta actuació és innecessària i il·lògica. “No hi ha diners per invertir en una cosa tan necessària com són les
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pensions, i decideixen invertir una milionada en aquest vial”, exclama l’alcalde. La nova plataforma s’ocuparà de
marcar la línia d’actuació per evitar un projecte que, segons ells, “trinxarà el territori”. Tenint en compte que el mes
de juliol del 2021 s’acaba la concessió de l’autopista i que aquesta obra podria ser el pretext per allargar la
concessió de l’AP-7, des del municipi de Bàscara consideren que ara és el moment idoni per crear aquesta iniciativa.
Saurina ha enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per demanar-li una visita a la
població per mostrar les repercussions que tindria aquesta infraestructura. L’objectiu és tenir la complicitat de la
Generalitat per tal de demanar un canvi de plantejament. El Ministeri de Foment va aprovar el projecte de variant el
mes de març passat, i en aquest moment s’està elaborant el projecte.

P18ARREU
Dijous, 2 d’agost de 2018.

RIBES DE FRESER ESPERA RECUPERAR LA COMISSIÓ DE FESTES
Ribes de Freser encararà durant l’agost la seva la Festa Major, un seguit d’activitats i propostes que organitza
l’ajuntament des que la Comissió de Festes es va dissoldre fa uns anys deixant el llistó molt alt. Ara sembla que un
grup de joves es tornen a animar a organitzar alguns dels concerts. Des del consistori es reclama aquesta
participació jove, ja que actualment les activitats les organitza gent més gran i agradaria que els joves agafessin la
iniciativa i organitzessin allò que més els agrada. Així doncs, enguany s’han encarregat d’una de les nits joves i
podria ser que, de cara a l’any vinent, Ribes de Freser hagi recuperat la Comissió de Festes.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 22 d’agost de 2018.

CONSTRUIRAN UNA CARPA A LA CARRETERA BARCELONA PER FERHI ESPECTACLES CULTURALS
La Circus Arts Foundation aixecarà el recinte en un solar asfaltat i buit situat a la cruïlla amb el
passeig d’Olot de Girona
Una carpa de grans dimensions ocuparà l’espai buit que actualment hi ha a la cruïlla entre la carretera Barcelona i el
passeig d’Olot de Girona. Es tracta del solar asfaltat d’una immobiliària que durant uns anys va convertir-se en un
aparcament gestionat per Mifas. L’equipament serà permanent i forma part d’un projecte cultural multidisciplinari de
la Circus Arts Foundation. Tindrà 14,5 metres d’alçada i un diàmetre de 28,5 metres, segons consta a la pàgina web
de la fundació, que indica que es tracta d’una «original infraestructura en forma d’iglú gegant que ofereix una
especial comoditat i no cal fer cap perforació al terra per muntar-lo, una característica que el fa únic i que li permet
instal·lar-se allí on cap altre circ ho fa: al cor del centre urbà, fins i tot, al damunt d’aparcaments. La carpa, que
ofereix diverses configuracions interiors, fins i tot per a restaurant, es lloga per a esdeveniments i produccions
externes a la fundació». La idea es va presentar ahir al vespre en una reunió amb veïns de la zona convocada pels
propietaris de la carpa, amb Genís Matabosch al capdavant. Ja s’ha demanat el permís necessari a l’Ajuntament per
poder instal·lar aquesta carpa i l’objectiu seria que les activitats comencessin a l’entorn de les fires de Sant Narcís.
La capacitat màxima del recinte és d’unes 860 butaques, tot i que es pot reduir segons el tipus d’esdeveniment que
s’hi faci. Per exemple, es poden eliminar la meitat de cadires i posar-hi unes 110 taules. Un cop es tinguin totes les
tramitacions a punt, la instal·lació es podrà aixecar en quinze dies. Es tracta d’una «aranya gegant» de setze potes
de bigues metàl·liques que es recolzen en 16 blocs d’una tona de pes cadascuna.
Tot tipus d'espectacles El projecte de la fundació preveu que al recinte s’hi puguin celebrar tot tipus
d’esdeveniments. No es descarta producció pròpia però l’objectiu és anar captant programadors externs, tenint en
compte que Girona té poques sales privades de gran capacitat. La versatilitat i panoràmica de la instal·lació, sense
columnes, permet des d’espectacles de teatre, dansa, concerts, desfilades, competicions, ball o circ, fins a
conferències, tallers, masterclass o utilitzar-lo com a restaurant. La construcció i inclinació de les grades permet
dotar de molta proximitat l’espectador respecte a l’escenari, amb un màxim de deu metres de distància. L'escenari
podrà guanyar o perdre dimensions segons requereixi l’esdeveniment programat. El concepte cilíndric de
l’equipament permet visibilitat total des de qualsevol de les butaques fins al centre i a l’inrevés. En la reunió es va
informar que els espectacles que es pugin fer a la nit, com a màxim començaran cap a les nou del vespre. El recinte
està compost per una capa doble, fet que permet reduir els possibles sorolls cap a l’exterior i estarà climatitzat. Hi
haurà camerinos i lavabos en casetes. La ubicació de l’emplaçament amb l’opció d’anar a peu des de molts punts de
la ciutat i amb multitud d’aparcaments gratuïts i de pagament a prop hauria servir als promotors per tornar a posar en
dansa una carpa que ja es va poder veure a Figueres l’any 2015. La seva ubicació a la carretera Barcelona serà una
nova aposta cap a aquest vial, on ja s’està construint la Clínica Girona -a l’entrada sud de la ciutat-, i on també es
preveu la futura re-urbanització de la plaça d’Espanya, així com l’ampliació d’El Corte Inglés amb la reforma de la
plaça Salvador Dalí. Circ de Nadal i Festival de Circ Els propietaris de l’equipament van deixar clar que es tracta
d’una inversió totalment privada, sense cap ajut econòmic de cap institució pública. També van indicar que el circ de
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Nadal i el Festival Internacional de Circ Elefant d’Or es continuaran fent al pavelló municipal de Fontajau i al camp de
Mart de la Devesa, respectivament.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 14 de setembre de 2018.

RIPOLL DEDICARÀ LA PROPERA SETMANA A LA MOBILITAT SEGURA I
SOSTENIBLE
El municipi s’adhereix a una iniciativa d’àmbit europeu i organitza activitats adreçades a totes
les edats
Ripoll s’ha adherit a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, d’àmbit europeu, que el municipi començarà
aquest diumenge amb la tercera edició de la Festa sobre Rodes, una iniciativa en la qual l’únic requisit és que els
participants portin algun objecte que tingui una roda. El programa d’activitats s’allargarà fins al dissabte 22 de
setembre. Dimarts vinent la plaça del Monestir es convertirà en una pista de bicicletes adaptades i en un circuit de
destresa que caldrà superar amb cadires de rodes, per tal de difondre l’esport adaptat entre els infants. L’endemà la
Fundació Guttmann oferirà una activitat per sensibilitzar els joves a favor dels comportaments responsables i segurs
quan condueixen un vehicle de motor o practiquen activitats esportives o de lleure que comportin un risc. El mateix
dimecres es podrà gaudir d’una caminada que combinarà art, cultura i esport. Dijous se celebrarà l’Hora del Conte a
la biblioteca Lambert Mata, que girarà entorn de la mateixa temàtica. Seguidament, a la sala d’actes del Museu
Etnogràfic, l’oficina d’energia del Ripollès oferirà una xerrada sobre la factura de la llum. Divendres al matí es
realitzarà la caminada per l’envelliment actiu, que agrupa més de 250 persones de totes les edats; a partir de les
de la tarda, a la plaça del Monestir es podrà provar un segway tot fent una ruta urbana. I per acabar la setmana,
dissabte al matí, a la plaça de l’Ajuntament de Ripoll s’organitzarà una petita mostra de vehicle elèctric, un vermut
solar – si el temps ho permet– i jocs que giren entorn de l’energia sostenible.
Enllaç: ttps://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/09/14/ripoll-dedicara-propera-setmana-mobilitat/934981.html

DIARI DE GIRONA
Divendres, 28 de setembre de 2018.

GIRONA COMENÇA LES OBRES PER RECUPERAR L'ANTIGA FONT DE
L'ABELLA
L'Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana les obres per recuperar l'antiga font de l'Abella. Aquesta és
una reivindicació dels veïns i veïnes del barri de Montilivi i va ser un dels projectes més votats en els pressupostos
participats del 2016. Les actuacions preveuen l'arranjament d'un paratge natural al voltant de l'antiga font, que es
destinarà a espai d'esbarjo i ús social i on es col·locaran taules de pícnic. També està prevista la connexió de dues
parts del barri de Montilivi a través d'un accés de vianants adaptat i abalisat. La zona que s'adequarà per al pas de
persones ja és una drecera utilitzada habitualment tant pels veïns i veïnes com pels membres de les comunitats
educatives i esportives ubicades a la zona del campus de Montilivi. Les tasques previstes inclouen la instal·lació
d'una font connectada a la xarxa d'abastament d'aigua potable en l'esplanada que s'endinsa al bosc al peu d'una
alzina surera, al costat del Centre d'Educació Especial Font de l'Abella.

Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/girona/2018/09/28/girona-comenca-obres-recuperar-lantiga/937503.html
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