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Experiència pilot que es podrà estendre a d'altres zones

S'intal.laran parquímetres al
carrer de Santa Clara de Girona
GIRONA (De la nostra Redacció).— L'Ajtintament de Girona,
instal.iarà parquímetres al carrer
'de Santa Clara per tal de limitar
l'aparcament de cotxes en
aquesta zona. La mesura, que
compta amb el vist-i-plau de
- L'Associació de ComerciarTts del
carrer, servirà d'experiència pilot, que posteriorment es podrà
fer extensiva a diverents sectors
comercials de la ciutat.
L.'àreà d'urbanisme de l'Ajuntament de Girona està estudiant
diverses ofertes pèr posar parquímetres al carrer de Santa Clara, des de la plaça de Sant Agustí fins al Pont de Pedra. Segons
s'informa des d'aquesta àrea,
«ja fa dos anys que s'està analitzant quina és la millor fórmula
per regular i limitar l'aparcament
en el centre comercial de la ciutat». Malgrat que en principi es
pensava en la installàció de parquímetres èn una zona molt més
àmplia", s'ha decidit fer-nè una
experiència pilot al carrer de
Santa Clara, que «es farà extensiva a d'altres carrers del centre
si s'observen resultats positius».

Festa a la Força'
els dies 13 i 14
per Tacabament
de les obres
GIRONA.—
L'associació
d'Amics del Barri'Antic .està
organitzant una sèrie d'actes
pels dies 13 i 14 de desembre amb motiu de l'acabament de les obres del carrer
de la Força. De moment, ja es
pot anunciar la celebració
d^'una fira d'antiquaris a la
placeta del Correu el dia 13 al
matí, una ballada de sardanes
I al migdia a càrrec de la cobla
Ciutat de Girona i una sessió
de titelles a la tarda.
Per l'endemà, dia 14, es
preveu una cantada d'havaneres pel grup Llops de Mar a
dos quarts d'una i un concert
pel cor Maragall a la catedral
a les vuit del vespre. Aquest
programa és possible que encara s'ampliï amb més actes
com alguna vetllada de teatre
o un espectacle similar.

Avui, obres a la
central telefònica
de la Residència
En el muntatge superior s'observa com quedaran instal·lats els parquímetres. Foto: Joan Castro.

ponsables de l'urbanisme municipal creuen que els parquímetres de Santa Clara estaran insMalgrat que és.la comisàió de
tal·lats a començament de l'any
govern la que ha de prendre la
vinent. El seu funcionament- no
decisió de col·locar els parquídiferirà pas.dels que ja hi ha en
metres, responsables de l'Ajunaltres ciutats de Catalunya, com
tarhent ja han mantingut diverara Figueres. Les zones objecte
ses converses amb l'Associació
de l'aparcament limitat seran
de Comerciants de Santa Clara, i
pintades de color blau i el conaquests, han manifestat , estar ,ductDr haurà de dipositar rnoned'acord amb |a mesura. Els redes al parquímetre,^en funció de

A començament de l'any
vinent

l'estona que s'hi vulgui estar. De
les 9 a les 2 del matí i de 4 a 8 de
la tarda, aparcar.durant una hora
al carrer de Santa Clara costarà
aproximadament 60 pessetes.
L'empresa que tingui cura de
l'explotació de les màquines de
cobrament automàtic posarà un
vigilant permanent a la zona per
controlar que els vehicles estiguin aparcats el temps pel qual

hagin pagat.
La voluntat municipal de limitar l'aparcament en les zones de
més trànsit de la ciutat es concreta, a Santa Clara, amb la instal·lació de parquímetres. El precedent més recent el tenim en el
pàrquing. de la plaça de Catalunya, tot i que es va utilitzar una
fórmula diferent: la seva explotació per part de MIFAS.

GIRONA.— Avui es procedirà
a la substitució de- l'actual
centraleta telefònica dé
l'Hospital «Alvarez de.Castro» a fi de millorar el servei.
Amb tot, la direcció de l'hospital adverteix que, malgrat
les mesures que s'han pres,
avui el servei es veurà alterat
i oferirà algunes dificultats als
usuaris, sobretot des de les
dues de la tarda fins a les nou
del vespre.

Nou pàrquing de pagament
Si la instal·lació de parquímetres al carrer Santa Clara es preveu per a començaments de
l'any vinent, no trigarà tant a ar-ribar la necessitat de pagar per
poder aparcar als terrenys situats entre el carrer d'en Berenguer Carnisser i el Firal del,Bestiar, a l'entrada de Girona per Pedret. L'entitat Mercantil «Sprint
Exprés mensajeros S.A.», a la
qual fou concedida per l'Ajuntament la construcció i explotació
d'aquest aparcament, ja ha iniciat els treballs de delimitació
dels telrenys. En el Ple en què
s'aprovà el plec de condicions
per a l'adjudicació del pàrquing,
l'equip de govern municipal es
comprometé a adequar els ter-

7

renys de davant dels tallers Sarassa com a zona d'aparcament
per tal de facilitar un lloc d'estacionament alternatiu proper, a
aquells conductors que tenen
per costum aparcar a la vora del
Firal délBestiar.
: De fet, aquest aparcament ja
hauria d'estar funcionant, però,
primer, l'empreSa concessionària va demanar una pròrroga per
a iniciar els treballs i després fou
el mateix ajuntament que sol·licità una demora en la construcció
per «evitar uncanvi d'emplaçament de l'envet^t del passeig.de
la Copa i de les\ parades adjuntes», segons manifestà Joaquim
Nadal ien el darrer Ple de l'Ajuntament.

ATENCIÓ
Ets o t^agradaria ser venedor?
Tenim una plaça lliure per a una persona
dinàmica que vulgui guanyar un mínim de
150.000.- ptes. al mes. .
Si vius à Girona o rodalies i tens cotxe
propi, truca'ns al telèfon 20 48 75 dè 9 a 2 i
de 4 a 7 i concertarem una entrevista.
Discreció absoluta pels que estiguin treballant.
•
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CiDULES HIPOTECÀRIES
Rendibilitat Financera Fiscal d
Cobrament d'interessos mensual
Fins el 31 de desembre
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