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GIRONA SALT/SARRIA
L'Ajuntament de Girona recomana l'ús dels aparcaments dissuasoris durant les Fires de Sant Narcís i la
utilització del transport urbà per evitar problemes de
trànsit durant aquests dies. Com és habitual, l'Ajun-
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RECEPCIÓ

AL·LEGACIÓ

L'Ajuntament de
Salt oferirà una
recepció a uns
enginyers xinesos

ERC presentarà
una al·legació al
contracte del servei
d'escombraries

tament ha ofert unes 2.300 places d'aparcaments
gratuïts que es distribuiran a diferents zones de la
ciutat com ara les antigues casernes militars, l'antic
llit del riu Güell i Fontajau.

L'Ajuntament de Girona recomana l'ús dels
aparcaments dissuasoris durant les Fires
Hi haurà una oferta de 2.300 places gratuïtes repartides en diferents zones i espais
DAVID CESPEDES
Girona

L'àrea de vialitat i seguretat
ciutadana de l'Ajuntament de
Girona ha dissenyat uns espais
específics per poder aparcar
gratuïtament durant els dies de
Fires. Aquest espais tenen una
capacitat per a 2.300 automòbils i estan repartits en diferents zones de la ciutat i alguns
d'ells estan connectats amb el
centre de la ciutat mitjançant
les línies del transport urbà.
Un dels espais condicionats són
la zona del carrer Josep Maria
Gironella i la plaça d'Europa,
on s'hi podran aparcar uns 200
vehicles i que està pensat per a
aquells vehicles que accedeixin
pel sud de la ciutat. Des d'aquest aparcament es pot arribar al centre mitjançant la línia 2 d'autobusos HospitalAvellaneda.
En el pla Güell hi haurà a
disposició dels ciutadans 300
places d'aparcament, a excepció dels dies 29 i 31, pensats per
als vehicles que entrin per
l'oest de la ciutat, mentre que a
l'antic llit del Güell es conservaran les places habituals amb
u n a c a p a c i t a t per a 400
vehicles.
Zones d'aparcament
Pel que fa a la Copa, la capacitat inicial ha quedat minvada
a 50 vehicles per la ubicació en
aquesta zona de la carpa i les
barraques de Fires. L'espai més
gran que s'ha habilitat està situat a la zona asfaltada entre la
Rambla Xavier Cugat i el Ter,
amb capacitat per a 150 vehi-
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A l'espai del firal del bestiar hi haurà un aparcament de Mifas.

eles i l'esplanada situada al pavelló de Fontajau, amb lloc per
a 550 cotxes. L'Ajuntament de
Girona recomana que els vehicles que entrin pels accessos
nord i nord-oest utilitzin aquest
espai i, si volen, agafin els autobusos de la línia de Germans
Sàbat que arriben a la Devesa.
A l'avinguda de França, davant del Sant Ponç, també hi
podran aparcar uns 150 vehicles. En aquest cas, aquest espai també està connectat amb
les línies 2 i 6 d'autobusos. Finalment, al costat de l'estació

d'autobusos hi haurà 125 places habilitades i, aquest any,
s'estrenarà la zona de les casernes militars que l'Ajuntament
va enderrocar a l'estiu. Aquest
solar està pensat per a 350 vehicles i està situat al costat dels
carrers Saragossa i Migdia.
Pel que fa a les places d'aparcament privades, hi haurà, a
més dels aparcaments soterranis propers a la zona de les
Fires, els aparcaments vigilats
de Mifas, que estaran situats a
la zona del Mercat del bestiar i
l'hotel Inform. En aquest cas, el

El centre cívic del
barri de Pedret
s'inaugurarà ei dia
30 vinent
DdeG

Girona.- El centre cívic del
barri de Pedret, instal·lat a
l'antic hospital de Sant Llàtzer,
serà inaugurat oficialment el
diumenge dia 30. L'Ajuntament de Girona està treballant,
des de fa més d'un any, en la
recuperació d'aquest espai, que
s'obrirà, en part, durant les Fires de Sant Narcís. Durant la
festa major del barri de Pedret,
celebrada fa unes setmanes, ja
es va obrir a públic i als veïns
. del sector els baixos i el porxo
d'aquest edifici. (Foto PEP
IGLESIAS).
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nombre de places serà de 150 i
està pensat per als vehicles que
entrin per la Devesa.
Durant aquests dies es mantindrà oberta l'antiga travessia
de la N-II per la Devesa però es
recomana la utilització del
transport urbà i, per als que es
dirigeixin als sectors nord-sud i
est-oest cap a Salt, s'aconsella
la utilització del pont de Fontajau i Jaume I. D'altra banda,
durant els focs que es faran a
Fontajau, l'Ajuntament ha habilitat 200 places d'aparcament
a l'esplanada del pavelló.

L'Ajuntament fa
un conveni amb
diferents entitats
esportives
DdeG

Girona.- L'Ajuntament
de Girona establirà una sèrie dé convenis de col·laboració amb diferents entitats esportives de la ciutat per a la
realització de les escoles esportives d'especialització,
en el marc del programa municipal d'activitats físico-esportives que s'han de celebrar durant el curs 1994-95.
Segons l'acord municipal,
l'Ajuntament, farà un conveni amb la delegació territorial de gimnàstica per a la
realització d'una escola esportiva de gimnàstica rítmica i donarà una subvenció de
113.100 pessetes. Una altra
de les entitats incloses en
aquest acord serà el club voleivol AVAP, que farà una
escola de voleivol i rebrà una
ajuda municipal de 70.000
pessetes.
Altres clubs inclosos en
aquest conveni seran la Societat Hípica Gironina, que
oferirà un curs d'especialització en la modalitat de tennis en les pistes que disposa
al club i el Club Esportiu
Santa Eugènia per fer un
programa multimèdia i d'especialització de bàsquet.
Aquestes dues entitats
esportives rebran una aportació municipal de 63.850 i
163.200 pessetes, respectivament. L'establiment d'aquests convenis de col·laboració
amb
entitats
esportives de la ciutat va ser
acordat per l'Ajuntament de
Girona en una comissió de
govern
celebrada
recentment.

L'Audiència de
Girona s'adequa
per a l'ús dels
minusvàlids
DdeG
Girona.- L'Ajuntament
de Girona ha atorgat al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
una llicència d'obres per a
l'adequació de l'edifici de
l'Audiència Provincial de
Girona a l'ús de les persones
que pateixen minusvalies físiques. Aquesta llicència
tindrà vigor fins al 13 d'abril
de l'any vinent i s'ha donat
amb la condició especial que
la documentació presentada
ha estat informada favorablement per la Coijaissió Territorial de Girona del Patrimoni Cultural.
Segons s'informa en l'acord d'aquesta comissió, pel
que fa a l'escala i la rampa
exterior, s'haurà d'estudiar
l'alçada i el nombre d'esglaons més d'acord a la realitat i també la possibilitat de
posar-los jiomés àl costat de
la paret.

