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Xocolata i dibuixos per
reclamar el nou pont a
Girona

 Els veïns celebren una jornada reivindicativa perquè una
passera uneixi el carrer Carme i el barri de Montilivi

 Pinten un pont al forat on s’hauria de construir





ÒSCAR PINILLA - GIRONA

Un centenar de veïns van reclamar, ahir, la construcció d’un
pont que uneixi el carrer del Carme amb el barri de
Montilivi. La jornada festiva i reivindicativa va començar a
les quatre de la tarda. El punt de trobada era a l’alçada del
número 54 del carrer Carme, on la Plataforma de Veïns pel
Pont Carme-Montilivi va organitzar una xocolatada
popular. Durant l’acte, que va estar amenitzat amb música,
es va dibuixar un grafit d’un pont i uns personatges que el
travessen en una de les parets on hi ha el calaix on s’ha de
fer el pont. “Hem de dignificar aquest punt del nostre

El mural que es va dibuixar ahir i el veïns prenent xocolata, al carrer del Ca
Ò. PINILLA.
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barri”, assegura Sergi Arribas, portaveu de la plataforma,
que recorda que és un espai públic que els veïns haurien de
poder gaudir. A l’acte es van acostar representats polítics,
tant del govern com de l’oposició, així com veïns d’arreu de
la ciutat.

L’Ajuntament té en propietat el terreny al número 54 del
carrer del Carme –on es va expropiar i enderrocar una
casa–, des d’on es construiria aquest pont per a vianants i
bicis fins a l’avinguda Emili Grahit. Però l’espai està
degradat, ja que, des de fa 13 anys, el projecte està aparcat
en un calaix. “Amb l’acció d’avui, de forma festiva i
reivindicativa, volem recordar a tothom que aquí hi ha
d’anar un pont”, assegura Sergi Arribas. La plataforma
també té iniciada una recollida de signatures i és previst que
per Temps de Flors es faci un muntatge.

Compromís de Madrenas

La demanda dels veïns s’ha fet sentir i l’Ajuntament de
Girona ja ha encarregat als serveis tècnics municipals
l’estudi de la viabilitat de la construcció de la passera.
L’obra no és senzilla. A banda d’un bon grapat de diners,
també cal tenir en compte que l’Agència Catalana de l’Aigua
hauria de donar-hi el vistiplau.

LA FRASE

Hem de digni�car aquest punt del
nostre barri. És un espai públic i els
veïns n’han de gaudir

Sergi Arribas
PORTAVEU DE LA PLATAFORMA DE VEÏNS
PEL PONT CARME-MONTILIVI
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