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Probablement només va
ser l’inici de l’inici. Però
ahir el Barri Vell de Girona
va fer un primer pas per tal

de començar a caminar per redi-
buixar cap a on vol anar. La seu gi-
ronina del col·legi d’arquitectes va
acollir ahir a la tarda una taula de
debat sobre el Barri Vell, organit-
zada conjuntament per l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes del Barri Vell
i el col·legi. La jornada no pretenia
ser un resum de les problemàti-
ques ja conegudes que pateix el
casc antic de la ciutat -sobretot a
conseqüència del turisme- sinó
que havia de servir per  començar
a pautar i a cercar la metodologia

adient per encarar un debat ciuta-
dà que defineixi un nou Pla Espe-
cial que substitueixi el vigent, apro-
vat l’any .

De fet, la idea inicial era endegar
un debat sobre el Pla d’Usos
d’equipaments del barri com a
oportunitat per decidir, opinar i
col·laborar en la construcció del
seu futur.

El membre de l’Associació de
Veïns i exregidor, Joan Pluma, va
obrir el foc exposant que el Pla Es-
pecial del  va ser molt bo però
que al llarg dels anys han anat apa-
reixent nous actors com el turisme,
els pisos turístics, la contaminació
acústica de les activitats a l’aire lliu-
re i va posar sobrte la taula l’exis-
tència d’uns . metres qua-
drats d’equipaments buits o amb

usos obsolets. Pluma va reclamar
que el document nou que ha de
sorgir de tot el procés, que ha de ser
estratègic, fet entre tots, amb eta-
pes i pressupostos,  tingui informa-
ció de qualitat i permeti innovar.

A continuació va ser el torn de la
cap de servei de llicències discipli-
na urbanística i patrimoni arqui-
tectònic de l’Ajuntament, Rosa
Maria Cànovas, que va recordar
que el Barri Vell ocupa unes  hec-
tàrees i es va mostrar partidària de
no fer un nou pla especial sencer
sinó de «trossejar-lo» en zones. Cà-
novas va recordar que quan es va
fer el pla de l’any , el  d’edi-
ficis estava desocupat, el  tenia

deficiències estructurals i només
un  era posterior a l’any 
però que tot plegat «ara s’ha girat
com un mitjó». Va posar de mani-
fest, també, que al nucli antic hi ha
multitud d’edificis de titularitat pú-
blica d’origen religiós o militar.

La tercera en parlar va ser l’ar-
quitecta i professora Gaia Redaelli,
experta en processos de rehabili-
tació urbana i innovació social,
que va explicar com està actuant i
donant vida als patis de les cases
de Còrdova en base a la coopera-
tivisme. Experta en «gentrificació»,
va parlar del que està passant en
ciutats com ara Viena, Nàpols o
Berlín.

Finalment, va tancar el torn ini-
cial de paraules l’arquitecta i urba-
nista Itziar González, experta en
plans d’usos i cooperació ciutada-

na en l’espai urbà. González va
proposar una metodologia inno-
vadora per encarar aquest futur
nou Pla Especial. Tot plegat hauria
de girar a l’entorn de la cooperació
entre tots els actors. «Em fa pena
que no hi hagi una aliança entre els
veïns i les administracions públi-
ques», va lamentar. Va parlar en di-
verses ocasions de la necessitat
d’anar tots junts, sense cap líder
però on tothom tingui un rol. Con-
sidera que aquests actors han de
fer plans sectorials, amb diagnosis
i debats, amb les corresponents
al·legacions, i posteriorment tras-
lladar-ho al ple municipal . 

A continuació va ser el torn dels
integrants d’una «fila zero» que al
final de les intervencions va com-
plementar els ponents i  es va obrir
un torn a la resta del públic. 

Taula rodona. Una jornada reflexiona sobre la
necessitat de repensar l’actual nucli antic millorant
l’actual planejament al sector, vigent del 1983

El Barri Vell 
inicia el camí 
per codissenyar
cap a on vol anar
Una jornada posa les primeres bases per la
futura elaboració d’un nou Pla Especial

La sala Rafael Masó de l’Edifici de
la Pia Almoina es va omplir per
seguir la taula rodona. MARC MARTÍ
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■Un veí de Girona s’ha queixat al
defensor de la ciutadania de l’exis-
tència d’una «xarxa de carrils bici
insegura i sense manteniment»,
que segons explica li va provocar
una caiguda fa uns dies. L’afectat,
Xavier Villareal (número  de la llis-
ta de Guanyem), ha explicat que
anava pel carrer Santa Eugènia en
direcció al centre de Girona, a l’al-
çada del Carrer Mare de Déu de la
Salut i que allà, per l’actitud agres-
siva del conductor d’un cotxe i per-
què hi ha un sot a l’asfalt, va caure
per terra. Es tracta d’una zona on fa
un any que ell matix havia dema-
nat, en diverses ocasions, que s’hi
actués per reparar el mal estat del
ferm. S’hi va fer una actuació tem-
poral però res més.

Villareal es pregunta «com és

possible que l’Ajuntament  no tin-
gui mecanismes de proximitat per
solucionar els desperfectes a la via
pública» i  «com pot ser que el ma-
teix forat porti gairebé un any allà
mateix i, amb l’agreujant d’haver
estat informat, l’Ajuntament de Gi-
rona no hagi fet res per solucionar-
ho». 

Com que el consistori no li fa cas
ha anat al defensor per reclamar
que es repari l’esvoranc, que es  tre-
balli en una xarxa de carrils bici se-
gura en la seva totalitat i que «es
disculpi públicament per posar en
risc als gironins i gironines». Final-
ment, detalla que serà la mateixa
oficina del defensor  qui consultarà
sobre l'opció de demanar indem-
nitzacions.

Queixa al defensor de la ciutadania
per la xarxa «insegura» de carrils bici 
Un veí ha caigut recentment
per l’estat del ferm al carrer
Santa Eugènia, precisament
on ell havia denunciat el perill
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El punt on el veí va caure per
terra. ANIOL RESCLOSA
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■ L’Ajuntament de Girona ha in-
format aque demà es durà a ter-
me un nou tractament fitosanitari
per al control dels artròpodes i
fongs que afecten els plàtans del
parc de la Devesa. Aquest polè-
mic tractament es realitza a causa
que es va anul·lar el tractament
previst el passat  de juny per
una avaria de la màquina utilitza-
da per realitzar el tractament fito-
sanitari. 

L’Associació de Veïns i la plata-
forma Salvem la Devesa ja van
qüestionar la primera ronda d’ac-
cions que es va portar a terme a la
zona entre el  i el  d’aquest
mateix mes. Asseguren que l’apli-
cació d’un insecticida en base de

deltametrina i un funguicida a
base de tetraconazol no són els
adequats en un entorn urbà ja
que tenen toxicitat i els seus efec-
tes perduren durant dies. 

El mateix Ajuntament indica
que es recomana als veïns que
tanquin els balcons i finestres du-
rant el tractament (de les onze de
la nit a les sis el matí), que recullin
els animals, objectes, roba i ali-
ments de finestres i balcons i que
no s'entri a la zona tractada fins al
cap de dues hores, que quedarà
senyalitzada amb cartells. També
demana que s'eviti el contacte
amb les herbes del parc durant les
 hores posteriors al tractament
i que els gossos mengin herbes
del parc durant les  hores pos-
teriors al tractament.

Arran d’aquesta nova actuació,
de nou les entitats s’han queixat
per la intervenció i recorden que
l’Ajuntament els  farà estar amb
les finestres tancades en plena
onada de calor. 

Nou tractament polèmic
contra els insectes i els fongs
als plàtans de la Devesa
L’actuació, aquest dijous a la
nit, es fa perquè el 20 de juny
es va espatllar la màquina 
per fer la invertervenció


