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ERC de Centelles
s’estranya “una
mica” del que diu
Falgueras perquè
votava amb el PSC

La companyia ha licitat el projecte per arranjar els desperfectes de l’incendi de l’any passat

Renfe farà una sala d’espera
climatitzada a l’estació de Vic

Centelles

A.D.

EL 9 NOU

Renfe ha tret a licitació les
obres d’arranjament dels desperfectes provocats per l’incendi que hi va haver a l’estació de Vic el setembre de
l’any passat. Aquest projecte,
que en realitat són dues actuacions, preveu, d’una banda,
l’adequació del bar que va
quedar malmès, però, de l’altra, la construcció d’una sala
d’espera climatitzada en un
espai que, fins ara, s’ha estat
utilitzant com a magatzem.
Així ho han confirmat tant
Renfe com l’Ajuntament
de Vic. Fa unes setmanes hi
va haver una reunió entre
el director de Rodalies de
Renfe a Catalunya, Miquel
Pérez, i el quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic,
Josep Rafús, per parlar de
l’estació. I, aleshores, Renfe
ja va informar que el projecte
anava endavant. Compten
tenir-ho tot enllestit a principis d’estiu.
D’aquesta manera, es desbloqueja, definitivament,
una actuació que ha provocat
controvèrsia a Vic perquè,
més d’un any després de
l’incendi, a l’estació encara
no s’hi ha tocat res. Aquest
estiu, amb motiu del primer
aniversari, EL 9 NOU ja va
recollir les queixes dels usuaris i l’argument de Renfe que

La renúncia de l’única regidora d’Alternativa per Centelles, Assumpta Falgueras,
que va deixar l’Ajuntament
cansada, segons va dir, de la
supèrbia de l’alcalde, Miquel
Arisa, continua portant cua.
Si fa uns dies el principal
grup de l’oposició, CiU, li
feia costat i se sumava a les
crítiques a Arisa, ara ha estat
ERC qui s’ha pronunciat. Ho
ha fet a través d’una carta,
que es pot llegir íntegra a la
secció de Bústia, en què es
mostren “una mica” estranyats del discurs de Falgueras perquè, recorden, “ha
votat gairebé sempre amb
l’equip de govern, hi ha mostrat plena complicitat a la
junta de portaveus (fins i tot
en temes com tancar l’escola
bressol, endarrerir la moció
contra el fracking o acceptar
el projecte inicial que pot
dur a la destrucció del Cerdà) i ha mirat amb ben poc
interès les nostres propostes
per treballar plegats i canviar
les coses des de l’oposició”.
Tot i això, diuen des d’ERC,
“no podem sinó mostrar el
nostre respecte per la seva
tasca i la seva persona”. I
anuncien que ells continuaran “denunciant l’actitud
opaca i prepotent de l’equip
de govern”.

Una tanca delimita la zona afectada per l’incendi que es va produir el setembre de l’any passat

s’havia treballat en el projecte, però que estava supeditat
al cobrament de l’assegurança. Aquest extrem, ja resolt,
ha estat el punt de partida
per iniciar els processos
administratius. “La voluntat
ha estat no només arranjar
els desperfectes de l’incendi
sinó aprofitar l’actuació per
millorar l’estació”, apunten
des del gabinet de premsa de
Renfe. Mentrestant, però,
a l’estació no hi ha lavabos
ni funciona l’ascensor d’una

Concentracions a
Manlleu i a Torelló

de les dues andanes. Aquest
hivern els viatgers encara
passaran fred. Quedarà
resolt amb l’adequació de
la sala d’espera climatitzada, la principal novetat del
projecte. “Les converses han
estat llargues, però creiem
que Renfe ha fet un esforç i
tenen interès per anar fent
millores a l’estació de Vic”,
certifica Rafús. La sala d’espera farà uns 60m2, estarà
tancada amb vidre i tindrà
seients i panell informatiu.

Com
cada últim divendres de
mes, Perquè no ens Fotin
el Tren ha convocat per
a aquest 29 de novembre
concentracions a les estacions de Torelló (19.30h) i
Manlleu (20.15h). Aquesta
setmana s’ha reunit amb el
grup parlamentari d’ERC i
té pendent trobar-se amb
el conseller Santi Vila.
Manlleu/Torelló
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L’Atlàntida de Vic queda petita per
l’estrena del documental de Jordi Molas
L’estrena d’Els anys guanyats, un audiovisual sobre la vida de Jordi Molas, va deixar
petita diumenge al vespre L’Atlàntida de Vic.
Unes 800 persones es van emocionar amb el
testimoni de Molas, que ara compleix 40 anys
i en fa 20 que va quedar tetraplègic per culpa
d’una lesió medul·lar mentre jugava un partit
de rugbi. El documental, dirigit per Ignasi
Puig, ha comptat amb Dani Colmena (guió),
Vic

Germen Coll (rodatge i postproducció) i Jep
Jaumira i Marià Vilaró (disseny gràfic). Puig
va obrir l’acte explicant la gènesi del projecte
i, després de la projecció del documental, en
què apareixen amics, familiars i professionals
mèdics, es va cloure la sessió amb un emocionat aplaudiment a la família Molas-Castells
(a la foto). Com que hi va haver gent que
es va quedar a fora, se n’ha programat una
segona sessió, també gratuïta, per al 13 de
desembre, a les 9 del vespre, a la Sala Joaquim
Maideu de L’Atlàntida.

Divendres, 29 de novembre de 2013

C. Manuel Serra i Moret, 14 (barri del Remei)
Tel. 93 883 36 27 VIC

