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L'AJímtanieiit de Girona signarà el setembre un
conveni amb la Federació d'Associacions de Comerç
de Girona (FAC), la Caixa de Girona i l'empresa
Giropark, s.a. que permetrà aparcar gratuïtament

ENDEUTAMENT
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CiU creu que amb
el recurs al crèdit
elPSC hipoteca el
futur de Girona

durant dues hores als parquímetres de.Girona sempre que s'utilizi la targeta comerç a l'hora d'efectuar
una compra. Segons el conveni, la federació de comerciants es farà càrrec de l'import dels aparcaments.

Eli clients dels establiments del centre
•
II an estacionar dues hores de franc
Els usuaris hauran d'abonar les compres amb la targeta comerç de Caixa de Girona

FESTA MAJOR

Sarrià de Dalt i de
Baix celebraran la
festa major
conjuntament

^bres de ilnstitut
de Santa Eygènia
DdeG
Girona.- L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, ha reclamat que la Generalitat de
Catalunya comenci les obres
de construcció del nou institut de Secundària del barri
de Santa Eugènia i que ha
d'executar el Departament
d'Ensenyament en uns terrenys que, segons Nadal, ja
han estat cedits. En aquest
sentit, l'alcalde va explicar
aquesta setmana que la cessió dels terrenys municipals
es va realitzar el mes de
març passat.
D'altra banda, l'alcalde
també va reclamar l'inici de
la construcció dels centres
d'Assistència Primària que
s'han d'executar als barris
de Santa: Eugènia i Vilaroja, així com també de l'escola d'ensenyament primari
que s'ha de situar en uns
terrenys cedits per l'Ajuntament al Pla de Girona, al
costat de l'avinguda Lluís
Santaló.

Organitzen un
curs sobre
serveis de
Benestar Social

L'aparcament gratuït als parquímetres durar\t dues hores es podrà fer si es paga amb la targeta comerç als establiments.

O.VILA/D.CESPEDES
Girona
Els clients i usuaris que utilitzin la targeta comerç de la
Caixa de Girona podran estacionar gratuïtament durant
dues hores als parquímetres situats al centre de la ciutat, en
virtut d'aquest conveni que
està previst que se signi el mes
de setembre vinent, sego'ns va
anunciar el president de la Federació d'Associacions de Comerç, Amadeu Font, que va explicar que «l'acord a m b
l'Ajuntament ja és total i només falta signar-se». Amb
aquest conveni, els acords del
qual van ser aprovats per totes
les parts el 16 de juliol passat,
es pretén potenciar la utilització de les places d'aparcament
en zona blava situades a les
diferents àrees comercials - i,
alhora, promoure el comerç.
La gent que pagui les seves
compres als comerços adherits
a la Federació podrà disposar
de les dues hores gratuïtes i el
sevei serà carregat al compte de
la FAC, segons va informar
Font. Els clients podran gaudir
d'aquest servei dins del període

de funcionament dels parquímetres que és de nou a una del
matí i de quatre a- vuit de la
tarda, de dilluns a dissabte.
Font va assenyalar que han rebut de l'Ajuntament de Girona
les màximes facilitats i ajut per
finalitzar el projecte i l'únic retard s'ha produït per l'empresa
Giropark, s.a., que estava ges-

tionant els últims detalls. Precisament, Giropark, s.a., l'adjudicatària
del
servei
d'explotació de les zones blaves,
està treballant aquesta setmana en l'adequació de les places
d'aparcament en parquímetres
i en la instal·lació dels màquines expenedores dels bitllets.
Aquestes màquines estaran

476 places de zona blava

preparades per acceptar tot tipus de monedes en curs legal i
també les targetes de crèdit. El
conveni preveu també que l'empresa que explota el servei faci
una reducció del 10 per cent
sobre el preu vigent en l'import
que es facturi a la Federació
d'Associacions de Comerç. A
més, la Caixa de Girona, s'encarregarà d'informar tots els titulars de la targeta comerç, —
actualment uns 6.000— dels
avantatges d'aquesta nie'sura.
Aparcaments soterranis

Els usuaris de la targeta
comerç de la Caixa de Girona
disposaran d'una oferta de 476
places d'aparcament en zona
blava, a partir del setembre
vinent, segons la redistribució
que s'està efectuant actualment
per part de l'empresa Giropark
s.a. Sempre que es pagui les
compres amb la targeta, els
clients podran aparcar durant
dues hores i gratuïtament en
les places d'estacionament
regulades per parquímetres de
la plaça Marquès,de Camps,
l'avinguda Sant Francesc, el
carrer Fontanilles, el carrer
Gaspar Casal, el carrer Joan
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Maragall en el tram compres
entre la Gran Via de Jaume I
fins a la plaça Catalunya, les
places Pompeu Fabra, hospital
i Independència en els dos seus
laterals, els carrers Santa
Clara i Hortes, així com també
en el passeig del General
Mendoza, la plaça Calvet i
Rubalcaba i els carrers Migdia
i Sant Joan Baptista la Salle.
Algunes d'aquestes places
s'han modificat, com ara el
lateral oest de la plaça
Independència i l'avinguda
Sant Francesc, que canviarà
els aparcaments en bateria per
cordó en tot el seu tram.

El president de la Federació
d'Associacions de Comerç de
Girona (FAC), Amadeu Font,
va explicar que si bé aquesta
mesura només s'aplicarà de
moment als aparcaments en
zona blava, en un futur es pretén comprar hores dels aparcaments soterranis. En aquest
sentit. Font va comentar que
s'està treballant <cper aconseguir comprar hores als pàrquings subterranis. Aquestes
hores seran distribuïdes a través dels comerços perquè siguin
regalats als clients de la manera que trobin més oportuna».

DdeG
Girona.- L'Institut del
Treball i Serveis Socials organitzarà el mes vinent un
curs sobre serveis municipals de Benestar Social; El
curs, que s'iniciarà el 30 de
setembre i finalitzarà el proper 6 d'octubre, tindrà un
total de quaranta-vuit hores
lectives i les sessions aniran
càrrec de diferents professionals com ara, Jordi Mena,
antropòleg, Amparo Porcell,
ATS i pedagoga i Antoni
Vila, advocat.
Les persones que estiguin
interessades a prendre part
en aquest curs poden dirigirse directament a l'institut
del Treball i Serveis Socials,
situat al carrer Figuerola 47
de Girona, durant tot el mes
de setembre.
Les inscripcions per participar en les sessions del
curs costaran 50.000 pessetes, segons els organitzadors. D'altra banda, l'Instit u t de Treball i Serveis
Socials també té previst organitzar, pel mes de febrer
de l'any vinent, un curs que
analitzarà diferents aspectes de la intervenció social
familiar. Aiquest curs tindrà
un total de quaranta hores
lectives i començarà el 11 de
febrer de l'any que ve, i està
previst que acabi a mitjan
mes de març.
Les sessions aniran a càrrec de Miquel Gusart, psicòleg i terapeuta familiar i la
matrícula per prendre-hi
part costarà 22.000 pessetes.

