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S'inicien sis
expedients més
contra falsos
agents
immobiliaris
GIRONA.- Josep Cayela Ca-,
yela, veí de Pals ha estat condemnat per i'Audiència Provincial a pagar una multa de
cinquanta rhil pessetes per
haver usat sense tenir-lo el títol d'agent de la propietat Immobiliària. El col·legi oficifíl
d'agents gironins espera la
sentència de dos processos
més iniciats també per intrusisme contra Dionisiò Julià
Ferras i Wilhelmus Van Johannes Van Fiji. D'aitra banda, el coUegi està a punt
d'engegar sis expedients
més, sçgons afirma el seu
president. Lluís. Torrent,
«amb proves més contundents», Paral.ielament ha estat presentada al Parlament
Europeu una proposta de resolució per tal que s'investigui a nivell comunitari «en les
nombroses situacions de frau
immobiliari a là Conca mediterrània, amb moltes estafes
que van en perjudici dels
agents de la propietat».

Els hospitals
comarcals volen
negociar el sou
amb els gerents
GIRONA.— La coordinadora
dels comitès d'empresa dels
hospitals comarcals gironins,
que representa un col·lectiu
de seí-centes persones,repartides en sis centres, ha elaborat un manifest en ei qual reivindica l'equiparació retributiva a la del personal deia Seguretat social. Fins ara
aquest personal ha negociat
els convenis laborals a través
dels diferents patronats que
regulen el funcionament dels
hospitals de Figueres, Olot,
Blanes, Puigcerdà, Palamós i
Campdevànol, però ara exigeix una taula negociadora
«amb els gerents dels hospitals comarcals i ei consorci
hospitalari de Catalunya».
L'any passat, aquest col·lectiu va haver de regirjse pels
augments de la sanitat privada.
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Augmenten les
consultes dels
turistes sobre
temes culturals

La nova urbanització significarà la perllongació de la Rambla de la Llibertat fins al Passeig Mendoza. Foto: Manuel
/
Lladó.

Els arquitectes han presentat el nou projecte

Cotxes i pilotes abandonaran
la plaça de Catalunya
GIRONA (De ja nostra Redacció). — Ja està redactat el projecte d'ordenació del Pla Especial que afecta les places Catalunya, Salvador Espriu i Plaça del Mercat i que significarà una
perllongació de la Rambla de la Llibertata través de la Rambla
Verdaguer. L'execució del pla tindrà lloc després de la construcció del nou consistori i suposarà la remodelació de ia
plaça de Catalunya, que quedarà sense aparcament de cotxes, eliminant-se totes les barreres, voreres i pilotes que s'hi
havien instal·lat.
. Els arquitectes, Josep Fuses i
Joan Maria Viader ja han fet entrega del projecte d'ordenació de
tota la. superfície del sector que
va des del Pont de Pedra firis a la
Plaça del Mercat pel costat esquerra de l'Onyàr· Aquest sector
formava part del frustrat Pla Especial de l'any 1965, conegut
. amb el nom de Pla Perpinyà o^
Centre Comercial.
L'esmentat Pla Especial va ser
reformat ja l'any 1976 en el sentit de disminuir considerablement l'ocupació d'habitatges i
els volums edificables. Ara, el
nou projecte preveu la reordenació total d'aquest sector urbà
que inclou també al trànsit rodat,
d'acord amb el Pla Especial del

Barri Vell.
Així, doncs, s'elirriinarà l'aparpament qüe hi ha actualment a la
Plaça de Catalunya,, regentat per
MIFAS, amb totes les instaLlacions complementàries que s'hi
varen' posar quan va entrar en
funcionament, com varen ser les
vorei-es í pilotes de material prefabricat. Aquesta reordenació
afectarà també la Rambla Verdaguer, on es col·locarà un tipus de
paviment d'un sol nivell, similar
al dél Carrer Nou, però substituint els pals metàl.lics per arbres eri doble filera.
D'aquesta manera, ia Rambla
de la Llibertat quedarà connectada més fàcilment amb la plaça
de Catalunya, ja que la Rambla

Verdaguer serà zona ambivalent,
és a dir, tancada a estones al
trànsit. També augmentaran els
espais destinats als vianants ala
plaça deí Mercat o.d'en Francesc
Çalvet i Rubalcaba i a la Travessia dels Canaders.
Aquesta última quedarà tallada al tràn,sit, excepte per als
veïns, i enllaçarà amb la Plaça
d'en Salvador Espriu, que també
serà urbanitzada. A sota seu s'hi
. ha construït un nou aparcament,
destinat a absorbir els vehicles
que intentin estacioanar-se pels
voltants de la plaça de Catalunya.
Aquesta plaça tindrà dos car:
rils de circumval·lació, però no
s'hi podrà aparcar, augmentant
així l'espai destinat a jardí i a vianants. Així, doncs, es tornarà a
canviar totalment la fesomia de
la plaça de Catalunya, després
d'un parèntesi de gairebé dos
anys en què ha estat dedicada
primordialment a aparcament de
pagament essent objecte de polèmiques i crítiques per la situació urbanística en què es íroba. va.
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GIRONA.— Demà passat, dijous, arribarà a Girona el primer «Tren Turístic» procedent de l'estació de França
de.Barcelona, que portarà un
grup de viatgers especialment convidats per l'ajuntament gironí. El grup serà rebut oficialment per l'alcalde,
Joquim Nadal, després de
realitzar una visita pel centre
històric. A dos quarts de tres
hi haurà un dinar al restaurant
Rosaleda de la Devesa i a dos
quarts de sis l'expedició sortirà, de nou cap a Barcelona.
Amb aquest primer «Tren Turístic» i els què el seguiran
després es vol facilitar la vinguda a Girona d'aquelles persones interessades a conèixer la ciutat.
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Divisa

Comprador

Venedor

Dòlar EUA
Dòiar canadenc
Franc francès
Lliura estedina
Lliura irlandesa
Franc suís
_'
Francs belgues
Marc alemany
Lires italianes
Florí holandès
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Marc finlandès
Xílings austríacs ,
Escuts portuguesos
Iens japonesos
Dòiar australià
Ecu
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Dijous arriba el
primer «Tren
Turístic»

Mercat de divises

CADCA D ESTALVIS PROVINCIAL
BORSA PE BARCELONA

G I R O N A . - Un total de
31.1 72 consultes es feren a
les dues oficines de Turisme
Municipal durant J'any passat, xifra que suposa un augment del 23"per cent en relació amb l'any 1985. Aquest
augment fou especialment
important a l'oficina de la
plaça del Vi, que va pujar en
un 2 3 % i sumà el 6 6 % de totes les consultes, mentre que
l'oficina instal·lada a l'estació
de la RENFE rebia les restants.
D'altra banda, el balanç
elaborat ara per la delegació
municipal de Turisme assenyala que ef mes d'agost fou
el que enregistrà un major
nombre de consultes,, encara
que va ser el de juliol el que
va augmentar-les més en relació amb l'any anterior. Si
s'agrupen les consultes per
idiomes, es manté en primer
lloc l'ús del català, encara
que s'observa un notable increment de 1,'anglès.
Per últim, el balanç indica
que es detecta un lent però
progressiu interès dels visitants pels temes culturals.
Concretament, solen preguntar cada vegada més pels Itineraris històrics i artístics
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DIVERSES
La Seda de Barcelona
Tubacex
.
Campsa
Telefónica
Sniace
'

Punt, El, 1987-05-19, p. 8.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Ahir el dòlar EUA va iniciai la setmana
1 2 4 , 3 5 pessetes i l'unça d'or va fitxar un
Per altra banda, a la Borsa de Barcelona la
amb descens i la sessió va acabar amb
punts.

amb un canvi mitjà de
preu de 4 7 6 , 5 0 dòlar.
setmana va començar
un índex de 1 2 5 , 1 0

