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L’Associació Educació Solidària
Per 1 Per Tots va reunir més de
150 persones dimecres al vespre
al Sopar Solidari Escola x Escola
organitzat per l’ONG gironina,

amb la col·laboració del CEIP
Taialà. L’acte va servir per expo-
sar la tasca d’implantació d’esco-
les al Perú i per recollir fons per
un menjador escolar.

Més de 150
persones en un
sopar solidari

DdeG

TAIALÀ

DdeG, Girona.
Girona tornarà a acollir la set-
mana vinent la Fira d’Entitats
de Voluntariat. Sota el lema
«Treu-hi el nas!», dissabte 21
d’octubre, a partir de les 10
del matí fins les 2 del migdia,
se celebrarà la VI Fira d’Enti-
tats de Voluntariat de Girona,
on hi participaran més de 40

associacions.
L’acte, que tindrà lloc a la

plaça Salvador Espriu (al cos-
tat de la plaça Mercat), comp-
tarà amb actuacions en direc-
te, els gegants i moltes altres
sorpreses.

L’any passat, la Fira d’En-
titats de Voluntariat es va ha-
ver d’ajornar per les fortes
pluges fins al 12 de novem-
bre. Les propostes de les en-
titats han tingut sempre una
bona acollida i aquest any
s’espera una important as-
sistència de persones fet que
permetrà donar a conèixer
les activitats de cada entitat.

La plaça Espriu
acollirà el 21
d’octubre la VI
Fira d’Entitats
de Voluntariat

ASSOCIACIONISME

El cartell promocional.
DdeG

Tapi Carreras, Girona.
L’Ajuntament de Girona ha apro-
vat l’expropiació d’una una casa
del carrer del Carme que en un
futur ha de ser un espai lliure
d’accés a un nou pont sobre el
riu Onyar. La casa està situada al
número 54 del carrer del Carme
fa 84 metres quadrats i té un hort
al darrera, que dóna al riu Onyar.
Un cop acabat el procés d’ex-
propiació, la casa serà enderro-
cada. En aquest espai també hi
haurà el sistema de sortida d’ai-

gües pluvials que es recolliran al
llarg del carrer i que es faran de-
sembocar al riu Onyar. Aquesta
sistema de recollida d’aigües de
la puja es col·locarà quan es faci
la reforma del carrer del Carme,
amb unes obres previstes al ge-
ner, del Pont de la Font del Rei
al número 281 del carrer.  

El Pla General vigent esta-
bleix que la finca ha de quedar
com a espais lliures i de vialitat.
A continuació hi ha projectada
una passera que enllaçarà

aquest espai amb l’altrecostat
del riu Onyar, on hi ha la per-
llongació del carrer d’Emili
Grahït. Aquesta passera, segons
ha explicat el tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Joan Pluma, enca-
ra no està projectada però en un
futur «no molt llunyà» acabarà
essent una realitat. De fet els
veïns del final del carrer del Car-
me fa temps que reclamen
aquest pont per arribar fins a la
zona de Montilivi sense haver
d’anar a  buscar el pont de l’A-

reny o baixar per un barranc i
aprofitar un petit pas, que ara, si
no baixa molta aigua, permet sal-
var l’amplada del riu i una ram-
pa que permet pujar i arribar fins
a Montilivi. 

El tinent d’alcalde d’Urbanis-
me considera ara que la passera
projectada tindrà molt de sentit
ja que a la zona del Camp de
Montilivi s’hi preveu construir
un seguit d’equipaments, com
ara una nova escola, una llar d’in-
fants, l’escola d’adults o els Ser-
veis Educatius. Tots aquests ser-
veis juntament amb els que ja
s’hi han afegit en els darrers
anys, genereran més mobilitat
en tot l’entorn.

Per expropiar la finca, l’Ajun-
tament de Girona i els propieta-
ris han acordat una permuta de
terrenys. L’Ajuntament obté la
casa on hi haurà la sortida d’ai-
gües pluvials, una zoan verda i
l’accés al futur pont. Als propie-
taris de l’immoble del carrer del
Carme se’ls compensa amb uns
terrenys a la zona de Can Turón
(entre Palau i l’Avellaneda). No
obstant, els preus dels solars no
són equivalents ja que en sortia
beneficiat el propietari de la casa
del carrer del Carme. El valor de
la casa està establert en 480.200
euros, mentre que els terrenys
que obtenen a Can Turón es va-
loren amb 523.500 euros. 

Els propietaris de la casa hau-
ran de compensar l’Ajuntament
de Girona amb la diferència, que
és de 43.300 euros. A més a més,
són aquests els que hauran de fi-
nançar la urbanització de la nova
zona que adquireixen a Can Tu-
rón.  

Expropien una casa del carrer del Carme que
serà l’accés a un futur pont sobre l’Onyar
El Pla General preveu que sigui zona d’espais lliures i inclourà la sortida d’aigües pluvials

URBANISME

LA FINCA AFECTADA. La casa situada al carrer del Carme número 54 serà enderrocada.
TAPI CARRERAS

A les 20.30 A la seu de La Caixa, c/Santa Clara, 11 3r (Girona)

Nota: El preu de la conferència i el sopar és de 38 € per als
socis i 50 € per als no-socis

AVUI
Candidat del PSC a les eleccions del Parlament de Catalunya

Sr. José Montilla

www.tribunadegirona.com

Cicle:
«Quin govern
necessita
Catalunya?»
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