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L'Ajuntament n'ha concedit rexplotació a MIFAS

S'haurà de pagar per poder aparcar
a la plaça de Catalunya de Girona
GIRONA. O'aquí a dos mesos
s'haurà de pagar per poder
aparcar a la plaça de Catalunya, ja que rAjuntament ha
concedit
rexplotació
d'aquest aparcament públic,
qualificat fins ara de zona blava, a Minusvàlids Físics Associats. La concessió va directament lligada a la construcció d'un aparcament subterrani a les places Calvet i
Rubalcava i Salvador Espriu,
que correrà a càrrec de l'empresa «Pàrking Plaça de Catalunya S.A.», que serà la mateixa que en tindrà la concessió durant 49 anys. D'altra
banda, l'Ajuntament té en
projecte tres aparcaments
més, un al solar de la Grober,
un altre al solar que deixarà
l'antic escorxador municipal
quan arribi l'ordenació del pla
especial de la Devesa i un darrer on ara hi ha les religioses
Adoratrius.

Plana 3

L'aparcament de la'plaça de Catalunya és un dels més concorreguts del centre de Girona. Foto: Joan Castro.

No passarà pel terme municipal saltenc

Salt s'oposa que Nadal negociï
sol el traçat de la variant

Palafrugell
gastarà 35
milions per
arranjar la
casa de la vila
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El suec
segrestat
havia rebut
un tret

Els sociòlegs
proposen
crear un
Sarrià del Mig

GIRONA.— Lennart Agrem,
el suec que va ser trobat
abans-d'ahir al matí amb la
seva esposa en un camí de
Cabanes, després de passar
dos dies segrestat per uns
alemanys, presenta unes ferides a l'esquena producte
d'una perdigonada que sembla que li van infligir els seus
captors. De moment la parella sueca continua internada a
l'Hospital de Girona

SARRIÀ DE TER.- Els sociòlegs han decidit que l'única
. manera d'unir Sarrià de Dalt
amb Sarrià de Baix és crear
un tercer nucli just al mig de
l'encreuament de la N-ll amb
l'autopista. La conclusió respon clarament al desig de la
població sarrianenca de desterrar del seu terme l'autovia i
apropar més els sectors que
ara estan aïllats.
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RodolfoBet
nou líder de la
Volta a
l'Empordà
I
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Caces EUA fan
aterrar els
segrestadors de
r«Achille Lauro»
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