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L'Ajuntament de Girona està portant a terme diferents obres de millora a les escoles públiques de la
ciutat amb una inversió que se situa sobre els 28
milions de pessetes. La major inversió econòmica
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SANITAT

Continuen
rebaixant el gruix
d'algunes voreres
de Girona

L'Ajuntament
traslladarà el CAP
al·legant
problemes d'espai

correspon al col·legi de Font de la Pólvora, on es
construeixen uns nous vestidors i una sala de calderes. A més; es fan obres de reforma a la Mare de Déu
del Mont, Montjuïc, Taialà i el Prat de la Riba·

L'Ajuntament inverteix uns 28 miSions en
obres de reforma a les escoles públiques
•Es milloren Font de ia Pólvora, Mare de Déu del Mont, Montjuïc, Taialà i Prat de la Riba
DAVID CÉSPEDES
Girona

Les obres encarregades per
l'Ajuntament de Girona tenen
un pressupost de 28.213·375
pessetes i algunes s'inclouen en
el marc d'un protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i el
Departament d'Ensenyament.
La inversió més gran es porta a
terme a l'escola pública de Font
de la Pólvora, on es construiran
unes dutxes i uns vestidors,
així com una nova sala de calde- res. Aquesta obra, que té un
pressupost de 16.i84·199 pessetes era molt necessària, ja que
«fins ara la sala de calderes es
trobava en un passadís· Ara
l'hem traslladat a un espai fora
de l'escola i hem aprofitat per
fer uns nous vestidors i adequar
el passadís del centre», ha explicat la regidora delegada
d'Ensenyament de. l'Ajuntament, Anna Pagans·

DdeG

Girona.- L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va entrevistar-se ahir amb el pres i d e n t de la C a m b r a
Municipal de la ciutat portuguesa de Cascais, José Luis
Judas, per parlar de la creació d'una futura xarxa de
ciutats turístiques. Aquesta
iniciativa ha sortit de Cascais i pretén aglutinar també altres ciutats com ara
Sant Sebastià, Canes i Biarritz, a l'Euskadi del nord.

La Federació de
comerciants de
Salt recull
signatures
DdeG

PEP IGLESIAS

A l'escola de Montjuïc s'ha pintat aquest estiu l'interior de l'edifici.

Inversió econòmica
Dins del marc de protocol
amb Ensenyament, que encara
està pendent de signar, l'Ajuntament invertirà també
2.821.191 pessetes, en la construcció d'un nou accés al col.legi de la Mare de Déu del Mont,
al barri de Sant Narcís.
En aquest sentit, Pagans va
comentar que aquesta escola tenia fins ara «una entrada que
obligava a creuar tot el pati per
accedir al centre. Ara s'ha fet
una porta d'accés per una altra
banda que permet entrar directament a l'edifici. A més, això
comporta una petita estructuració i es crearà un lloc per a la

Proposen que
Girona s'inclogui
en una xarxa de
ciutats turístiques

porteria i una sala de tutories».
La regidora delegada d'Ensenyament ha explicat que l'Ajuntament va arribar a un
acord verbal amb el Departamerit d'Ensenyament a Girona
per posar en marxa un programa de millora dels centres escolars que preveia una inversió
de 75 milions de pessetes en
tres anys. Aquest any serà el
tercer d'aquesta col·laboració .
però sembla ser que Ensenyament té problemes per contribuir amb la seva part econòmica perquè ha d'adequar les
aules de P-3 dels col·legis de
Taialà i Migdia. Pagans va afegir que " E n s e n y a m e n t ha
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rebaixament del
gruix d'algunes
voreres

anunciat que no té prou diners
perquè està fent aquestes obres
d'adequació que, per cert, s'estan retardant i en el cas del
Migdia potser no estaran llestes per l'inici del curs escolar».
Altres obres que es fan
aquest estiu a escoles de Girona
són la millora de la pintura als
col·legis Montjuïc, Taialà i Prat
de la Riba. El pressupost és de
4.830.000 pessetes per pintar
tot l'interior de l'edifici de
Montjuïc, 2.898.404 per pintar
les façanes exteriors del col·legi
de Taialà i 1.479.581 que es
destinen a pintar les aules i elsdespatxos del col·legi de Prat de
la Riba. La regidora Anna Pa-

gans va comentar que «en el cas
de Montjuïc aquesta és una de
les escoles més antigues i els
darrers dos anys ja s'han fet
obres importants com ara el
canvi de les finestres i les tanques de la pista esportiva».
A més d'aquestes obres, l'Ajuntament també fa altres petites millores als centres públics
com ara el canvi de persianes
als col·legis Carme Auget i
Migdia i l'adequació de l'espai
de les escoles bressol Baldufa i
Cavall Fort. Totes aquestes
obres de millora estaran acabades a finals d'aquest mes i preparades per iniciar-se el curs
escolar amb normalitat.

Salt.- La Federació de comerciants de Salt ha iniciat
un campanya de recollida de
signatures, en favor de la
proposta de mantenir el carrer Major en dos sentit, segons va dir ahir la seva presidenta, Joana Ferrer. La
presidenta va assenyalar
també que «en la majoria del
casos em d'explicar-los quina és la posició de l'Ajuntament, ja que no en saben res
de res».
Ferrer, en fer una valoració d'aquesta campanya, va
assegurar que «actualment
hi ha una mitjana de 100
persones a favor dels dos
sentits per cada individuu
que hi està en contra».
La presidenta no va voler
descartar la posibilitat de
presentar les signatures a.
l ' A j u n t a m e n t , conjuntament amb la proposta alternativa que estan redactant i
l'enquesta, iniciada també
pels comerciants.

La ciutat de
Rosario demana
l'exposició sobre
els jueus
DdeG
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Girona.- Aquests dies es continua treballant en el rebaixament del gruix d'algunes voreres de la ciutat per tal de
facilitar el pas a les persones
que pateixin minusvalies. Segons l'acord al qual van arribar
l'Ajuntament de Girona i l'empresa Giropark, concessionària
de la majoria de zones blaves de
la ciutat, es rebaixarà el gruix
d'unes quinze voreres amb una
^inversió de dos milions de pessetes. A la fotografia, una vorera rebaixada del carrer Maragall. (Foto PEP IGLESIAS).
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Girona.- Les autoritats de
la ciutat argentina de Rosario han sol·licitat a l'Ajuntament de Girona la presència
de l'exposició sobre els jueus
catalans i el Call de Girona.
Aquesta exposició, que havia estat durant un temps a
les sales del centre Bonastruc ça Porta de Girona, ha
estat exposada recentment a
la capitat de l'Argentina,
Buenos Aires, i ara ja ha
estat clausurada.
D'altra banda, l'alcalde,
Joaquim -Nadal, ha estat
convidat per l'Argentina a
visitar l'exposició però, a
causa de problemes d'agenda, encara no ha pogut desplaçar-s'hi.

