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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE JULIOL DEL 2016

Roda de Ter tira endavant
la rehabilitació del centre
històric i de l’aparcament
a Amb els vots a favor de l’equip de govern (IPR i ERC) i el vot contrari d’ERC,
s’aproven inicialment els dos projectes a S’està buscant més finançament
Anna Aguilar
El president del Consorci Hospitalari de Vic, Jaume Portús,
engegant el sistema de refrigeració de l’hospital, ahir ■ A.A.

Tot l’edifici de
l’hospital de Vic
ja té aire fred
a Posen en marxa la refrigeració,

després de quatre mesos de treballs
A. Aguilar
VIC

La calor d’aquests últims
dies ha justificat, més que
mai, que oficialment des
d’ahir a la tarda l’hospital
universitari de Vic (HUV)
tingui refrigeració a tot
l’edifici. Amb la voluntat
de posar remei “a la precarietat” en què es trobaven”, tal com va admetre
Jaume Portús, president
del Consorci Hospitalari
de Vic (CHV), representants de la institució i tècnics de l’equip d’infraestructures i serveis van posar en marxa una gran estació generadora que proporcionarà aire fred a les
nou plantes del centre.
La posada en funcionament de la nova climatització ha suposat per al

CHV una inversió de
2.650.000 euros i la culminació d’un projecte “que
arrencava avui fa un any”,
com recordava Jaume
Castellano, director d’operacions i recursos del consorci. Després de quatre
mesos de treball –amb la
mínima afectació possible
a l’activitat assistencial–,
“s’ha fet molta feina en
molt poc temps”, va explicar Castellano, tot i admetre que “encara queda molta feina per fer i s’allargarà
fins a final d’any”. I hi va
afegir, pel que fa al condicionament dels edificis del
consorci: “Quan acabem
d’aquí ens n’anirem a la residència Aura de Manlleu.”
Portús va subratllar que el
confort, com l’assistència
sanitària, s’ha de garantir
“per a tothom igual”. ■

RODA DE TER

L’Ajuntament de Roda de
Ter va donar el vistiplau a
l’aprovació inicial del projecte de rehabilitació del
centre històric (carrer Pere Almeda-plaça Major) i a
la construcció d’una nova
planta a l’aparcament municipal en el ple de dimarts, amb els vots a favor
de l’equip de govern (IPR i
CiU) i els vots en contra
d’ERC. El regidor d’Urbanisme, Antoni Escarrabill,
explica: “És el punt de partida per arrencar els dos
projectes, que ja tenim
molt a punt per començarhi a treballar.”
Les dues actuacions estan relacionades, ja que la
rehabilitació del centre
històric suposarà treure
d’aquesta zona 25 places
d’aparcament que després
es recuperarien creant-ne
56 de noves a l’aparcament municipal que hi ha
darrere de l’ajuntament,
amb la construcció d’una
nova planta. ERC ja va manifestar en el ple del mes
de març la seva disconformitat amb el projecte i recordaven que “una bona
gestió de la zona blava permetria no haver d’ampliar
pàrquings”. Pels republicans, fer créixer l’aparcament no és una prioritat
necessària en el context
econòmic actual, tenint

Aparcament municipal de Roda de Ter que està previst ampliar ■ A.A.

Objectiu: racionalitzar el trànsit

La frase

Escarrabill diu, contradient
ERC, que aquest projecte fa
dos mandats que consta en
el programa. Tenen clar que
cal racionalitzar el trànsit del
centre i s’han de treure vehicles, decisió que “a la gent li

ve de nou”. La setmana passada l’Ajuntament es va reunir amb els veïns, que van
demanar més d’una àrea de
càrrega i descàrrega per a les
botigues i voreres amples,
entre altres millores.

“Són dos projectes
necessaris però no ho
farem de pressa i
corrents, no és per fer
a tot córrer”

en compte els diners que
s’han de demanar a la Diputació de Barcelona mitjançant les meses de concertació. En el cas de la nova planta de l’aparcament,
la inversió calculada és de
473.293,98 euros i per a la
rehabilitació del centre
històric, de 432.690,10
euros en total.

Escarrabill
matisa:
“Són dos projectes necessaris però no ho farem de
pressa i corrents, no és
una obra per fer a tot córrer com diu ERC.” Entre
altres coses, perquè el
100% del finançament no
està garantit. “Amb les
meses de concertació no
en fem prou i hem de bus-

car altre finançament.”
En total, segons ell, la Diputació els aportaria uns
450.000 euros en total,
que podrien servir per a la
rehabilitació del centre
històric, però, com diu ell,
“si no tens partida no hi ha
obra”, i, per tant, caldrà
recórrer a les anualitats
dels anys 2017 i 2018. ■
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Antoni Escarrabill
REGIDOR D’URBANISME DE RODA DE
TER
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L’Humus Mediterrani mostrarà
el folk català més proper
Redacció / TLB
MANRESA

L’Humus
Mediterrani
programarà set concerts
entre el divendres 7 i el dissabte 8 d’octubre. La iniciativa representa la secció off de la Fira Mediterrània de Manresa i inclou
les propostes més properes a l’arrel tradicional,

que
complementaran
l’oferta oficial del festival
amb una selecció de grups
emergents de l’escena folk
catalana. Els concerts es
faran a l’Espai Òmnium, al
carrer Sobrerroca, futura
seu de l’entitat a la ciutat,
en una clara aposta per
“reforçar l’atractivitat del
centre històric”, segons
van explicar ahir, durant

la presentació de la secció,
fonts de l’organització.
La programació de l’Humus vol donar a conèixer
autors o grups que han
preservat o creat música i
cançó tradicional, grups
amateurs que la practiquen arreu del país i alumnes de les escoles de música d’arrel tradicional dels
Països Catalans. Una de

les novetats serà el concert que oferirà el grup
guanyador del premi Robert Pellicer de grups
emergents de ball folk: la
cobla La Mitja Lluna, creada a Tarragona fa dos
anys.
També actuaran Els
Amants de Lulú, Meandre, Una, Driana, Marc del
Pino Trio i Trescant. ■

