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URBANISME

£1 Pla General de Girona crea 5.800
places de pàrquíng i n^ordena 3.000
Francisco no vol precisar si 15.000 places seran suficients al 2002
SALVADOR GARCIA

• Girona.— La ciutat de Girona disposarà l'any
2002 de 5.800 noves places de pàrquing, un cop
s'hagi desenvolupat el Pla General, que també preveu
ordenar o urbanitzar 3.000 places ja existents. L'Ajuntament de Girona té computades actualment nou

mil places de pàrquing d'ús públic, entre les gratuïtes
i les de pagament. Tot i això, el tinent d'alcalde
i responsable de la Via Pública i de Seguretat Ciutadana, Francesc Francisco, ha advertit que no es
pot precisar si d'aquí a vuit anys 15.000 places
d'ús públic seran suficients.

EI regidor del Barri Vell, l'arentre la N-II i l'antiga carretera
quitecte Josep Maria Birulés, va
de les Planes, que actualment té
avançar en el ple extraordinari
150 places i es preveu crear-n'hi
del dia 24 de maig —en el qual
250 més, 0 el de la Devesa, que
l'Ajuntament va aprovar provisio- ja en té 800, tot i que la planalment la modificació del Pla Genificació comptabilitza 1.700 planeral, que ara està pendent del ces un cop acabada la urbanització
vist-i-plau definitiu de la Genedel nus d'accessos.
ralitat— que el nou planejament
El parc actual computat
fa una previsió completa de pàrquing «de superfície o vegetativa»
Les nou mil places de pàrquing
als sectors que ja s'estan desenque té computades actualment
volupant, en els projectes en
l'Ajuntament de Girona només inmarxa i en els pendents, sense clouen les d'ús públic, sense tenir
tenir en compte els aparcaments en compte els aparcaments parde pagament que es puguin auticulars o els autoritzats i gratuïts
toritzar. Així, va explicar que es en carrers i places. «Si ho hem
defineixen quatre grans àrees d'ade tenir en compte tot, com a
parcament: sector sud, amb 3.050 mínim s'ha de doblar i hem de
places; Barri Vell, amb 550; Deparlar de divuit o vint mil places,
vesa-Fontajau, amb 4.000, i
tot i que les de la via pública
Eixample-Centre, amb 1.140.
no són computables», continua
«S'ha de jugar amb les possibiFrancisco.
litzats que generin aparcament,
Del total de places censades,
com a necessitat de la ciutat»,
3.530 són gratuïtes; 875, de peatge
va afegir-hi el regidor socialista. tou —estació de Renfe, Mifas i
El tinent d'alcalde ha precisat,
zones blaves—; 1.250, de pàren declaracions a aquest diari, que
quings subterranis de concessió
no totes les places definides per
municipal —Jutjats, ConstituBirulés seran de nova creació, atès ció-Josep Pla i Mercat-Salvador
que algunes només seran rede- Espriu—; 2.000, d'aparcaments
finides, ordenades i amb el seu
privats, i 1.150 corresponen a les
emplaçament urbanitzat, perquè
grans superfícies comercials.
ja existeixen. Aquest és el cas de Aquests últims, segons Francisco,
l'aparcament de Sant Ponç, situat
han de ser comptabilitzats, «ja que

si no existissin, els clients d'aquestes superfícies ocuparien els públics dels voltants».

BUSQUES PIS A
GIRONA?
Si és així, però els preus del mercat immobiliari lliure estan lluny de les
teves capacitats, les entrades que et demanen sobrepassen els teus estalvis...
Llovors el que necessites t'ho poden proporcionar els habitatges de
protecció oficial construïts en règim de cooperativa. T'ho podem
proporcionar HABITATGE ENTORN, la cooperativa promoguda per
CCOO de Catalunya.

ACTE DE PRESENTACIÓ
De la promoció del

«FontüjüU»

CiU en vol de gratuïts al centre

47 nous habitatges

No obstant això, el grup municipal de CiU considera necessari
definir unes zones per a pàrquing
gratuït al centre de la ciutat, per
pal·liar els dèficits actuals. L'equip
de govern, en canvi, entén que
la seva previsió compleix perfectament les demandes al·legades
pels convergents. El tinent d'alcalde afirma fa temps que aquestes zones existeixen i fa notar que
hi ha molts aparcaments que només d'usen excepcionalment per
Fires i dates assenyalades, com
el de Sant Ponç o Fontajau. Admet que no estan «ben adequats»,
ni ordenats ni regularitzats, però
insisteix que «no són perillosos
i que s'hi pot aparcar, perquè no
són en camps oberts». «En canvi,
s'usen excessivament determinats
pàrquings cèntrics, que la gent
prefereix per comoditat. Els altres
són igual de còmodes si és que
algú es planteja el transport públic. No hi hauria tants problemes
de trànsit si es fes servir més l'autobús, sobretot ara que s'ampliarà
considerablement el servei», emfatitza el tinent d'alcalde.

Vine a informar-te'n el proper 31 de maig a l'auditori de
«La Caixa» Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,
PI. Poeta Marquina, 10, a les 18.30 h.
Allà et mostrarem un àudio-visual amb les nostres promocions acabades
i lliurades als seus propietaris en els terminis previstos. Podràs veure
quin és el nivell d'acabats, com són els habitatges que fa
HABITATGE ENTORN. T'informarem detalladament sobre les
condicions econòmiques i les facilitats de pagament que et donem.
Que no se t'escapi aquesta oportunitat.
No et decideixes per cap habitatge sense abans conèixer el nostre projecte.

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUCA AL

310 00 00
Habitatge
Entorn
Gestiona:

Amb el suport de

mi Habitatge
Social

ENSENYAMENT

SAT Girona

^Ajuntament de Torroella
aprova per unanimitat que
rinstitut s^anomeni Montgrí
ALBERT VILAR

• Torroella de Montgrí.^ El ple
de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí va acordar per unanimitat que l'institut d'ensenyament
secundari de la població s'anomeni Montgrí. L'acord municipal
serà entregat al consell escolar
del centre perquè el trameti als
serveis territorials d'Ensenyament
a Girona, igual com farà l'Ajuntament mateix. L'institut, mentre
era una extensió del de Palafrugell, ja s'anomenava Montgrí,
però en convertir-se en institut

d'ensenyament secundari, al mes
de març. Ensenyament va resoldre
donar-li el nom provisional de Juli
Garreta i Arboix. En vista d'aquesta situació, el consell escolar
es va començar a moure perquè
el centre es digui Montgrí, basant-se en tres motius: evitar la
discussió sobre els mèrits de personatges vinculats a Torroella mereixedors de donar nom al centre,
perquè és un nom vinculat a una
àrea geogràfica més extensa que
el mateix poble i per la singularitat
de la muntanya del Montgrí.
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Oficia/ K o n i c a
per a Birona i iipovíncia.
SAT Girona posa a la seva disposició l'àmplia
ganinia de copiadores KONICA, una de les més
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NOVA ORGANITZACIÓ I
Tendències
actuals en Vorganització
d'
empreses. I
Relacions clients - empresa - proveïdor. Reducció del
volum de l'organització.
Qualitat de servei.
Empreses I
gironines.
Col·loqui.
I
Ponents:
Roberto M. Àlvarez del Blanco, prof. de
I
màrqueting de la Universitat de Berkeley, i
I
Xavier Campasol, prof. d'estratègia de l'Escola.
I
Dia i Hoc: Dimecres 1 de juny a les 8 del vespre
I
Entrada lliure, informació i reserva a:
I
Escola de Gestió Empresarial I
Pla dAbastaments. Ctra. Santa Coloma, km 2 I

completes del mercat, així com un acurat

Conferència

Telèfon 40.13.00. Fax 40.12.22
17005 GIRONA

I
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Servei Tècnic Oficial.
KOAIICA li olereix copiadores productives,
silencioses, respectuuses amb el medi ambient
i dissenyades perquè vostè tingui sempre
fotocòpies impecables.
Vingui'ns a veure i comprovi-ho vostè mateix.
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SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA
C/. Firal - Lloses, s / n . Tel.: 17 19 93 - Fax: 17 19 017840 SARRIÀ DE TER (GIRONA)

•.-,' V , /

,,,

i

1

, ^

» ' I í. [ i l

i "^ I

j . l · — ^ - y - \ ->^-^

H' ' H ' Í

I I

•

' "

i'''i

'

^

I

—-^,
'

" '

