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Diari de Girona

PAPER I CARTRÓ

L'Ajuntament té
previst instal·lar
30 contenidors més
de paper i cartró

SALT/SARRIA
L'Ajuntament de Girona ja ha adjudicaít el 60 per
cent de les parcel·les del parc de la Devesa destinades
a acollir les atraccions i parades de les Fires de Sant
Narcís, segons ha informat el regidor Tomàs Sobre-

qués, que ha anunciat que dimarts es tancarà la
contractació d'aquests espais i que els que quedin
vacants se sortejaran entre els firaires que hi estiguin interessats.

I/Ajuntament ja ha adjudicat el 60% de
les parceLles de les atraccions de Fires
Dimarts es tancarà la contractació i les vacants se sortejaran entre els firaires interessats
R.PONSATI
Girona

El regidor de Promoció Econòmica de là Ciutat, Comerç i
Turisme, Tomàs Sobrequés, es
va mostrar convençut que entre
dilluns i dimarts s'adjudicaran
gairebé la totalitat de les parcel·les del recinte firal de la Devesa «perquè hi ha molts firaires
que aquest cap de setmana encara estan en altres localitats
que celebren les seves festes,
com ara Banyoles i Saragossa, i
que vindran a Girona».
«Crec que s'assolirà el mateix nivell de contractació que
l'any passat», va continuar Sobrequés, que va anunciar que
dimarts es tancarà la contractació i les parcel·les que quedin
vacants «s'adjudicaran mitjançant un sorteig entre els firaires que pugin estar-hi
interessats».
El regidor de Promoció Econòmica de la Ciutat, Comerç, i
Turisme també va explicar que
amb l'adjudicació de totes les
parcel·les del recinte firal de la
Devesa, que en el seu conjunt
ocupen una superfície de més
d'onze mil metres quadrats, i
tenint en compte que s'aplica
un descompte del deu per cent
respecte al preu de l'any passat,
l'Ajuntament ingressarà entre
60 i 62 milions de pessetes.
Després d'indicar que, a més
de la seva superfície, per determinar el preu de les parcel·les
es té en compte la seva ubicació
i el tipus d'atracció que acullen,
Sobrequés ya informar que les
més grans són la que contindrà
la muntanya russa, amb 560
metres quadrats, i les dues pis-
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Imatge del muntatge d'una de les atraccions del recinte firal del parc de la Devesa.

tes dels autos de xoc, cada una
de 468 metres quadrats, mentre que les més petites, de 12
metres quadrats, són les destinades a les parades de venda de
fruits secs, cotó de sucre i productes afins.
Finalment, el regidor de Promoció Econòmica de la Ciutat,
Comerç i Turisme va explicar
que les atraccions i parades del
recinte firal es divideixen en
cin grans sectors: les infantils,
que s'instal·len al passeig de la
Devesa, les casetes de tir, xurreries i similars, les tómboles i

rifes, els bars i els aparells d'adults. Referint-se a aquestes últimes, Sobrequés va confirmar
la presència del Top-Gun, l'Enterprise, la Nòria, el Moon-raker, el Tronco, el Gusano, la
Tàpia, el Fliper, la Nube i el
Canguro, entre d'altres.
Neteja
D'altra banda, l'Ajuntament
de Girona, en la sessió de la
comissió de govern celebrada
dijous passat, va aprovar els
informes emesos pels Serveis

Tècnics Municipals relatius a
l'organització dels serveis espeicals de recollida de residus i
neteja viària durant les Fires i
va acordar adjudicar la seva
execució a l'empresa Municipal
de Serveis, s.a. (Musersa).
Segons l'acord municipal,
per portar a terme aquests serveis especials en el període comprès entre els dies 26 d'octubre i
9 de novembre, Musersa, concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viàr i a de la c i u t a t , percebrà
4.085.635 pessetes.
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Un centenar de
saltencs netegen i
condicionen la
plaça Catalunya

Nadal troba
«ridícul i fora de
lloc» que CiU í PP
no vagin al pregó
DdeG
Girona.- L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va dir
ahir que li semblava «ridícul
i fora de lloc» que els regidors dels grups municipals
de CiXJ i PP no assisteixin al
pregó de Fires que pronuncieirà el director del grup de
teatre Els Joglars, Albert
Boadella, dijous vinent.
«Que es vulguin erigir en
defensor dels valors de la
bandera, l'Església i la catalanitat, que són uns valors
universals, ém sembla fora
de lloc», va dir Nadal, que va
dir que «Girona no és Burgos» en referència a la problemàtica que va suscitar
l'obra Teledeum, interpretada pels Joglars i dirigida per
Boadella, en aquesta ciutat
castellana.
«Els gironins som més
oberts, tolerants i progressistes del que aquesta gent
dóna a entendre amb la seva
actitud», va finalitzar l'alcalde de Girona.
El regidor de CiU, Josep
Maria Matamala, i el del PP,
Robert Brell, van anunciar
divendres passat la decisió
d'ambdós grups municipals
de nó assistir al pregó en
considerar «inadequat» que
el pronunciï Boadella perquè «ha ofès una gran part
del poble de Catalunya».
Breii, a més, va considerar
que el director teatral també
havia ofès «tota l'Església
catòlica i cristiana», mentre
que Matamala va afirmar
que s'havia escollit pregoner
Boadella «perquè fa pocs mesos que h a ingressat al
PSC».
Per la seva part, el regidor d'ERC Enric Llauger
també va anunciar divendres que no serà present al
pregó perquè en el balcó de
l'Ajuntament «hi onejarà la
bandera espanyola, quan ho
podrien fer perfectament la
s e n y e r a i la de l a . c i u tat».

Uesplanada del pavelló de Fontajau acollirà 550 vehicles

Girona tindrà més de 3.S00 places
d'estacionament durant les Fires
R.P.
Girona

ENRIQUE PONCE

A l'esplanada del pavelló de Fontajau s'habilitarà un aparcament de 550 places.
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Girona disposarà de més de
3.900 places d'estacionament
durant les Fires i festes de Sant
Narcís, segons ha anunciat el
regidor de la Via Pública i Seguretat, Francesc Francisco,
qUe ha destacat que enguany
s'habilitarà un aparcam.ent
gratuït amb capacitat per a 550
vehicles a l'esplanada del pavelló de Fontajau. També seran

gratuïts els aparcaments de Josep Maria Gíronella-Plaça
d'Europa, de 200 places; pla
Güell, 300; zona asfaltada situada entre la Rambla Xavier
Cugat i el Ter, a Fontajau, 150;
i Sant Ponç, 125, així com els de
Can Sarassa i la Copa, que arran de la instal·lació de l'envelat i les barraques es queden
amb 450 i 50 places, respectivament.
Pèl que fa als de pagament,
Francisco va explicar que a més

de les 700 places ofertes pels
privats, hi ha els subterranis de
concessió municipal de la plaça
Constitució, que disposa de 420
places; plaça Catalunya-plàça
Salvador Espriu, 380; i Jutjats,
430 places. Amés h i haurà 150
places d'estacionament al Mercat del Bestiar i la Devesa-Hotel Inform, dos espais que seran
vigilats per associats de Mifas i
en els quals es podrà aparcar
per 75 pessetes de les lO del
matí a les 12 de la nit.

