8

Dimecres, 2 d'abril
de 1986

PUNT

Salt . Sarrià

Restringir el
pas de
vehicles per la
plaça de
Catalunya
Des de l'Ajuntament s'ha
mantingut, en repetides ocasions, que el pàrquing provisional de pagament que s'ha
habilitat a la plaça de Catalunya va directament relacionat amb la construcció de
l'aparcament subterrani de la
plaça Salvador Espriu. Efectivament, tan bon punt comenci a funcionar, s'acabarà la
concessió municipal a M l FAS,
per a l'explotació de
l'aparcament de la plaça de
Catalunya i deixarà de ser lloc
per estacionar vehicles. Això
no vol dir, però, que quan
s'hagi acabat la concessió els
cotxes tornin a circular com
abans de col.locar-se les peces de formigó, que ara com
ara, delimiten el nou pàrquing. Segons informava un
portaveu municipal, tota la
zona que ara és utiltzada per
aparcar serà convertida en
zona de vianants ja que l'objectiu final de l'actuació que
s'ha realitzat a la plaça de Catalunya «és restringir el pas
de vehicles que es dirigeixen
cap al barri vell».
Sigui com sigui l'aparcament provisional de MIFAS ja
és gairebé acabat. Només
manca la instal·lació de la
taquilla on es donarà els t i quets i es cobrarà l'import
corresponent, segons la durada de l'estacionament.

DIARI

Aviat se subhastarà el pàrking de la piaça de la Constitució

Comencen l'aparcament
subterrani de la plaça de FEspriu
GIRONA (De la nostra Redacció).— Aquesta setmana
començaran els preparatius per a la construcció de
l'aparcament subterrani de les places Salvador Espriu i
Calvet i Rubalcaba, que tindrà una capacitat de 3 8 0 places. La primera fase s'acaba en un any i mig i la segona
en un termini de tres anys. Paral·lelament s'està buscant un nou emplaçament per a les brigades municipals
que ara es troben a l'edifici de l'antic escorxador, de
manera que així que quedi lliure s'aterraran les parets i
el solar es destinarà a aparcament provisional de superfície.
El tinent d'alcalde de Planificació, Joan Gelada, ha manifestat
que «avui mateix es posaran les
tanques a la plaça de Salvador
Espriu, per començar seguidament la sèrie de cates del terreny
a fi de conèixer el subsòl on s'ha
de construir l'aparcament subterrani». Gelada ha afegit que «les
obres d'obertura es començaran
aquest mateix mes, preveient-se
que la primera fase s'acabarà en
un termini d'un any i mig i la segona en un període de tres
anys».
Aquest aparcament tindrà una
capacitat de 3 8 0 places i es destinarà principalment als vehicles
procedents del sector sud de la
ciutat, és a dir, de Sant Feliu de
Guíxols, Palau-sacosta, Vilaroja, etc. Per altra banda, Joan
Gelada ha indicat que «paral·lelament s'està treballant en la
cerca d'un nou emplaçament per
a les brigades municipals que actualment es troben instal·lades a
l'edifici de l'antic escorxador, ai
costat de Correus».
Un cop s'hagi trobat el nou
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emplaçament es tiraran ràpidament a terra les parets, d'una
manera similar com s'ha fet amb
la Gròber, i el solar s'habilitarà
pe aparcament, t o t esperant la
subhasta per a la construcció
d'un altre aparcament subterrani
qeu tindrà una capacitat de trescentes places. Aquest aparcament anirà destinat als vehicles

que entren a Girona pel cantó
nord, és a dir, per la carretera de
Figueres i de la Bisbal-Palamós.
El tinent d'alcalde de Planificació ha manifestat finalment que
«quan es posi en marxa t o t el pla
que està previst des de fa temps
es triplicarà el nombre de places
d'aparcament del sector centre i
zona comercial». Concretament,
es preveu un total de 7 5 0 places,
situades en els aparcaments de superfície i subterranis
de la plaça de la Constitució, Josep Pla, actual solar de la Gròber
i edifici Pirineus. El pàrking subterrani de la plaça Constitució se
subastarà aquest mes o el que
ve.
/
Gelada ha afirmat que «per
tant no hi ha cap motiu per parlar
d'imprevisió, amb referència al
Pla General, ni l'actuació municipal».

Ahir no es pogué posar les tanques perquè la plaça de Salvador Espriu encara
era ocupada pels cotxes. Foto: Joan Castro

Adjudicades
definitivament
les obres del
Pla dels
Vinyers
SARRIA DE TER (De la nostra
Redacció).— En un ple ext r a o r d i n a r i celebrat a n i t ,
l'ajuntament de Sarrià va adjudicar definitivament les
obres d'urbanització del Pla
dels Vinyers a l'empresa «Josep Vilanova i Mas», de Celrà, per trenta milions i mig de
pessetes que es pagaran així:
onze, l'ajuntament per mitjà
d'un préstec, i la resta, els
veïns a través de les contribucions especials corresponents.
El Pla dels Vinyers està format per uns seixanta habitatges i va començar a construir-se sense cap pla parcial i
sense els serveis d'infrastructura corresponents. El projecte, que ha d'estar executat
d'aquí a cinc mesos i mig, ha
estat font de discrepàncies
en el si de l'equip de govern
municipal a conseqüència
dels diversos retards que ha
anat p a t i n t .
Precisament
aquests retards van estar a
punt de provocar la dimissió
del regidor Manuel Barea,
membre de l'equip de govern
de Jordi Canigueral i veí del
Pla dels Vinyers.
En el ple d'anit, es va aprovar simplement el tràmit de
l'adjudicació definitiva de les
obres d'execució del projecte

EDICTO
EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTÀNCIA NUMERO UNO DE FIGUERES
HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 0222/84, se siguen
autos de Ejecutivo-Otros titulos, a instància del Procurador ANA MARIA BORDAS
PO_CH, en representación de BANCO DE SANTANDER, S.A., contra RAFAEL SOLER
VINAS, JOSÉ M'· SOLER VINAS y RAFAEL SOLER VILAR, en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por termino de veinte días y precio de su avaluo, la(s) siguienteís) finca(s) embargada(s) a
l(a) demandado/a antes resenados:
Pieza de tierra con moiino harinero, denominado Molino de Palol Sabaldoira, con casa
habitación de bajos y un piso, de 38 a.. 28 ca., inscrita al tomo 1.095, libro 17, foHo 46.
finca 331, ins. 17a, Valorada en 453.120 pesetas.
Yermo en Palol Sabaldoira de 82 a. 2 ca., denominada Rotus de Manol, inscrita a! tomo 1.021, libro 16, folio 245, finca 696, ins. 5 ' . Valorada en 246.060 pesetas.
Matorral con algunos àrboles y cultivo, llamado Casas Novas de 17 a. 95 ca., inscrita
al tomo 1.637, folio 43, finca 288, ins. 2°. Valorada en 89.750 pesetas.
Campo llamado Corral Roig, de 5 ha. 25 ca., inscrita al tomo 1.504, Folio 81, finca
213, ins. 4». Valorada en 17.766.840 pesetas.
Campo llamado de Agulló, de 95 a., 97 ca., inscrita al tomo 1.504, folic 90, finca
216, ins. 4a. Valorada en 383.880 pesetas.
Yermo en el que hay una fàbrica de ladriUos de 3ha., 10 a. 22 ca. de las que se han segregado 2 ha. 83 a. 35 ca. inscrita al tomo 1.504, folio 94, finca 217, ins. 4a. Valorada en
661.220 pesetas.
Yermo, llamado «Vina de Palol» de superficie 2. ha. 62 a. inscrita al tomo 1.368. folio
28 v°. finca 328, ins. 10 a. Valorada en 786.000 pesetas.
Pieza de tiena «Vifia Puig Coloma» de superficie 54 a., 68 ca., inscrita al tomo 1.444.
folio 91 V. finca 376. Valorada en 164.040 pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiència de este Juzgado, sito en calle Poeta
Marquina, n° 2 el próximo dia 13 de mayo próximo a las doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- EI tipo del remate serà de 1 valor dado a cada una de las fincas. sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberàn los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destihe al efecto el veinte por ciento del
tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con aquel, el veinte
por ciento del tipo del remate,
4.- Podrà hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
5.- Se reservaran en depósiío a instància del acreedor las consignaciones de los posíores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a .
efectos de que. si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el
remate -a favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
6.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se encuentran de
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin
que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y gravàmenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. al Crédito del
actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la primera subasta, se sefïala para que
tenga lugar la segunda el próximo 10 de junio, a las once horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo d_el remate que serà del setenta y cinco por ciento del de la
primera: y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrarà una tercera, sin
sujeción a tipo, el dia 4 de Julio, tambén a las once horas, rigiendo para la misma las rcstantes condiciones fijadas para la segunda,
I
Dado en FIGUERES, a VEINTE de MARZO de mil novecientos OCHENTA Y SEIS. I
EL SECRETARIO I
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Demà, reunió de
feministes de
Girona a l'ADAC
GIRONA.— Demà dijous a les
deu de la nit tindrà lloc una reunió oberta a t o t h o m als locals de
l ' A D A C , organitzada per un grup
de feministes de Girona. Aquesta convocatòria té com a objectiu el rellançament d'aquest moviment, després de les seves últimes activitats realitzades durant el mes de març passat.

Curset de fotografia
ala Cambra de
Comerç
GIRONA.— A v u i , a dos quarts
de nou del vespre començarà a
la Cambra de Comerç el tercer
Curset de Fotografia Bàsica, organitzat per l'Agrupació Fotogràfica de Salt Sardanista. Fins
ara ja s'han inscrit una vintena
d'alumnes, però la matriculació
queda oberta durant tota aquesta setmana ja que el curset durarà dos mesos i les classes seran
impartides per Ricard Parvo.

FES-TE SOCI DE
LA LUBERTAT.
Desitja rebre informació per associar-se
a la secció espanyola d'Amnistia Internacional. (Envieu aquesta butlleta a l'apartat de correus 5571 de Barcelona.)

AMNESTV MTERNATION/U.

PETITA I DELICADA
Jordi

Soler

No em serveixes, Francesc
s difícil esmentar un amic en un text que necessàriament ha
de fer-li mal. Bé, a l'amic no, al seu càrrec polític; el que passa és que aquí es confonen els termes i persona i càrrec polític
vénen a ser la mateixa cosa. De manera que feriré en Francesc
Francisco atacant amb duresa el tinent d'alcalde del govern local,
socialista i situat en el lloc exacte que ocupa per voluntat del poble. O sigui, perquè el poble hagué de triar, entre diverses llistes,
una en la qual ell hi figurava, i la seva és la que es va triar. Després, t o t van ser flors, violes i poltrones de caoba (les que jo dibuixo a vegades amb una mena de monyo rebregat). A partir
d'aquest seient, la ciutat, cal servir-la, i no a través de butlletins
bonics i demagògics, sinó amb l'eficàcia que els vots han exigit.
Vots, per altra banda, senzills, populars i entusiastes, de mal defraudar i de defraudar amb un gran dolor de cor, per raons polítiques que ja entren en l'enigma que no s'ha de revelar. Però, és
clar, la gent no vota enigmes, ni cabòries posteriors, sinó promeses que vol veure ben aviat realitzades. La gent, que és el poble
sofert, confia a vegades massa cegament en els polítics... Francesc Francisco: la Girona ideal que de tu depèn és un caos circulatori sense ordre ni concert; la Girona actual no funciona de cap
de les maneres. La Girona actual és la selva. La Girona petita i delicada, construïda a la mida de l'home, feta per ser caminada,
passejada i disfrutada, ara m'atropella, em toca botzines ofensives, pretén ser més que jo, encara que jo tingui un semàfor humil
i en forma de persona verda que em cedeixi el pas. Tu i la teva
gent, mentre perdeu el temps fiscalitzant vehicles inerts i sense
criatures que el guiïn, deixeu que la impunitat esdevingui norma.
No hi ha ara i avui a casa nostra un pas de vianants on l'home que
va a peu tingui cap dret, cap ni un. L'automòbil és la llei, i qui camina, la víctima. Pren-te la molèstia de visitar el semàfor de vianants que hi ha a la Ronda Ferran Puig, a frec del carrer de Figuerola, i entendràs per què et demano la dimissió. I a nivell tècnic,
vejam quin dia es repinten els passos de «zebra» pràcticament invisibles.
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