S'aprova al Parlament la resolució sobre el control
ambiental de les activitats a la zona nord de Girona
presentada pel PSC
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Quim Rodríguez

El Parlament de Catalunya va aprovar, dimecres, la Proposta de resolució sobre el control
ambiental de les activitats a la zona nord de Girona presentada pel Grup Parlamentari dels
Socialistes, on s'especifica que la Generalitat posar a disposició de l'Ajuntament de Girona
l'assistència tècnica necessària per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic per tal d'elaborar una campanya de mesuraments d'immissió sonora per avaluar un
possible impacte acústic de la pedrera de Can Rubau, la instal·lació d'una unitat mòbil de
mesurament de la Xarxa de previsió i vigilància de la contaminació atmosfèrica de Catalunya a
ubicar en una zona sensible del sector nord de l'àrea de la ciutat de Girona i la creació d'una taula
amb la participació de la Generalitat de Catalunya i impulsada pels municipis de Girona, Sarrià de
Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà, i el Consell Comarcal del Gironès per fer el seguiment dels
resultats del mesurament de la contaminació atmosfèrica al sector nord de l'àrea de la ciutat de
Girona.
El passat mes de març, el regidor del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Girona, Joaquim
Rodríguez, va mantenir diferents reunions amb el grup del PSC al Parlament de Catalunya.
Rodríguez es va reunir amb Jordi Terrades a Girona i a Sarrià de Ter per traslladar-li el problema
existent amb el soroll i la contaminació a la zona nord de la ciutat. En aquell moment, el grup al
Parlament va iniciar els tràmits i els contactes amb altres grups per aprovar l'esmentada proposta
amb les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari
Republicà. Paral·lelament el grup municipal socialista va presentar els mateixos punts d'acord en
forma de moció a l'Ajuntament de Girona al ple de març, que es va retirar per fer una declaració
institucional de tots els grups del plenari en el mateix sentit.
Els punts d'acord de la resolució aprovada a la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del
Parlament de Catalunya que insten el Govern de la Generalitat són els de posar a disposició de
l'Ajuntament de Girona, si l'Ajuntament ho sol·licités, l'assistència tècnica necessària per part de la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per tal d'elaborar una campanya de
mesuraments d'immissió sonora per avaluar un possible impacte acústic de la pedrera de Can
Rubau. També a instal·lar una unitat mòbil de mesurament de la Xarxa de previsió i vigilància de
la contaminació atmosfèrica de Catalunya a ubicar en una zona sensible del sector nord de l'àrea de
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la ciutat de Girona, equipada amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els
nivells d'immissió i els paràmetres meteorològics que permet localitzar l'origen dels contaminants.
Finalment, el darrer punt de la resolució aprovada també insta a crear una taula amb participació
de la Generalitat de Catalunya i impulsada pels municipis de Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis i Celrà, i el Consell Comarcal del Gironès per fer el seguiment dels resultats del
mesurament de la contaminació atmosfèrica al sector nord de l'àrea de la ciutat de Girona i
dissenyar les polítiques d'actuació.
Autor: Redacció

Pag 2

