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CiU i el PSC aposten per la
política de proximitat en
el pla de govern de Girona
a Madrenas afirma que tenen un projecte conjunt “clar” per “posar les bases de
la Girona del futur” a El document amb els eixos fins al 2019 conté 332 punts
Brindis ahir a la tarda davant la Coma Cros ■ EDUARDO ZAZO
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L’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, va presentar ahir el pla de govern 2016-19 de l’equip de
govern de CiU i el PSC
–just quan s’acaben de
complir quatre mesos del
pacte i la seva investidura–, un document de 332
punts titulat Girona,
marca de país, ciutat de
barris. Madrenas va assenyalar que aposten per la
política de proximitat, per
acostar-se als barris, i, en
el seu cas, es va comprometre a governar “amb un
peu a l’ajuntament i l’altre
al carrer”. Va defensar la
feina feta fins ara –“en
aquests mesos no hi ha hagut paràlisi”, va remarcar
abans d’enumerar una
vintena d’“exemples d’acció de govern– i va subratllar que CiU i el PSC tenen
“un projecte clar” en comú
per “posar les bases de la
Girona del futur”. En
aquest sentit, va afirmar
que els dos grups tenen “la
convicció que el progrés
econòmic i la justícia social han de ser els motors
per aconseguir la creació
d’ocupació, la igualtat
d’oportunitats i la cohesió
social”.
L’alcaldessa va destacar quatre eixos que travessen el pla: situar la reducció de l’atur com a prio-
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Coma Cros de manera comunitària
L.A.
SALT

Madrenas va presentar el pla en un acte amb presència de regidors de tots els grups ■ E. ZAZO
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“Refermo el meu
compromís de
governar amb
un peu a l’ajuntament
i l’altre al carrer”
Marta Madrenas
ALCALDESSA DE GIRONA

ritat; garantir la transparència; digitalitzar i modernitzar l’administració,
i potenciar la participació
ciutadana.
Pel que fa als 332 punts,
hi figuren projectes dels
quals s’està parlant molt,
com ara el pla especial de

la Devesa, la reforma de
l’antic cinema Modern, la
rehabilitació de la Casa
Pastors i la reforma de la
Central del Molí. També
destaca la promoció de la
candidatura de Girona
com a patrimoni de la humanitat de la Unesco, la
creació de diferents segells i marques, la redacció
de diversos plans –entre
els quals hi ha el pla local
de seguretat i el pla local
d’habitatge–, l’elaboració
d’un mapa cultural per als
barris, la creació del consell del poble gitano i la implementació d’un servei
de bus urbà a tots els aparcaments dissuasius. ■

ERC-MES diu
que és un pla
“poc ambiciós”
—————————————————————————————————

ERC-MES va emetre ahir un
comunicat en què va qualificar el pla de govern de “poc
ambiciós” i va considerar que
Girona “continua tenint un
govern sense projecte de ciutat a mitjà i llarg termini”. Segons Maria Mercè Roca, es
tracta d’“un govern de transició” que va entendre’s “per interessos polítics i no de ciutat”. Critica que la majoria de
propostes “no van gaire més
enllà de la gestió del dia a dia”.

Vint-i-una
associacions
han creat la Federació
d’Entitats Socioculturals
de Salt amb l’objectiu de
dur a terme projectes conjunts a la vila. El primer, el
de gestionar l’Ateneu de la
Coma Cros de forma collectiva i comunitària. La
nova federació –que va començar amb un primer acte de constitució a principi
d’any i que està inscrita al
registre del govern des de
mitjan juny– va fer ahir al
vespre la presentació oficial amb un brindis davant
la Coma Cros. Es preveu
que aviat s’hi incorporin
dotze entitats més que encara no han pogut per temes administratius. Segons expliquen, el procés
de treball que es fa des de fa
tres anys al voltant del projecte de l’Ateneu ha afavorit la creació de la federació

–la primera a Salt amb un
gros tan significatiu d’entitats– per “la necessitat de
crear vincles i treball comú
entre les entitats”.
Les vint-i-una entitats
inicials de la federació són:
Pau Sempre, Donants de
Sang de Girona, La Banda
del Rec, Diables d’en Pere
Botero, Amics del Taixi
Chuan de Salt, Fibromiàlgia Salt, Associació Cultural Coral Tribana de Salt,
17190 Universalt, Casal
Saltenc Independentista,
Colla Castellera Marrecs
de Salt, Siraj per la Cultura
i la Creativitat, Capoeira
Canigó, Oudiodial per a
l’Ajuda Social, Associació
Socioeducativa Nousol,
Arrels Urbanes per la Promoció de la Música, Amigues i Amics de l’Ateneu
Coma Cros de Salt, El
Rusc, No T’aturis, AEiG
Sant Cugat (Megsjc), Colla
M’ho Passo Bé i Mou-te en
bici. ■

