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SALT/SARRIA
La tercera edició del saló Firarebaixa 95 inaugurarà
demà, l'agtivitat de Fira de Girona per aquest any.
Aquest any, aquesta fira dedicada a les rebaixes
reunirà 107 expositors en representació de vint sec-

Els regidors d'UDC
de Girona estan
molestos amb el
portaveu de GiU

tors i espera rebre la visita d'uns 40.000 visitants,
xifra similar a la de l'any passat. La novetat més
destacada és que, en aquesta edició, no es cobrarà
l'entrada per accedir al Palau de Fires.

La tercera edició de Firarebaixa obre la
temporada d'activitats de Fira de Girona
El saló s'inaugurarà demà i tindrà la participaeié de 107 expositors comercials
DAVID CESPEDES
Girona

Firarebaixa s'obrirà demà al
públic, a partir de les quatre de
ia tarda, amb la participació
d'un total de 107 expositors comercials, la majoria d'ells dedicats a la confecció i al tèxtil,
segons va anunciar ahir el director general de Fira de Girona, Xavier Ollé, durant la presentació oficial de la tercera
edició del saló. Firarebaixa estarà obert, a excepció de la primera jornada, tots els dies d'11
del matí a 10 del vespre, i tancarà les seves portes dilluns vinent. L'organització espera que
al llarg d'aquests dies passin
pel saló unes 40.000 persones,
xifra similar a la registrada
Tany passat.
Campanya de promoció
El director general de Fira
de Girona considera que Firarebaixa ja està plenament consolidada i és una fira «amb un
gran grau de maduresa i la prova està en el nombre de participants i de visitants. Fins i tot,
va dir Ollé, aquest any no s'han
pogut atendre totes les peticions i una dotzena d'expositors
s'han quedat en llista d'espera.
Els organitzadors han fet
aquest any «un esforç de promoció i s'ha difós el missatge de
Firarebaixa arreu de Catalunya i, fins i tot, se n'ha fet una
promoció a la Catalunya del
Nord», va explicar Xavier Ollé.
Els expositors comercials
que participaran a Firarebaixa
estaran situats a la planta baixa i al primer pis del Palau de
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Fires i, durant aquests dies, oferiran els seus articles a preus
molt rebaixats. Aquest any la
novetat serà que no es cobrarà
l'entrada per accedir al Palau El calendari firal previst per
de Fires, a causa de la negativa aquest any 1995 ha. incorporat,
dels comerciants que, l'any pas- en els darrers dies, la
sat, ja van mostrar la seva celebració de dues fires més que
disconformitat.
s'han acabat ja de concretar.
s En aquest sentit, Xavier Per una banda, els dies 10,11 i
Ollé, va indicar que el segon 12 del març vinent, el Palau de
any es va optar per «aplicar Fires de Girona acollirà la
aquesta mesura de caràcter dis- primera Fira Tast, una mostra
suasori amb un peatge tou de alimentària que permetrà als
200 pessetes per evitar les aglo- consumidors que puguin
meracions durant el cap de set- degustar i alhora també
mana. Aquesta és una decisió comprar diferents productes
que h a a d o p t a t el comitè alimentaris.
organitzador.
Aquesta fira està organtizada

Dues novetats en el calendari del 95
per uns privats i d'aquí a uns
dies es farà conèixer més
àmpliament quin serà el seu
contingut.
D'altra banda, del 31 de març
al 2 d'abril d'enguany, se
celebrarà la primera edició del
saló Tot Oci, el qual rebrà
l'herència que va deixar vacant
fa un parell d'anys la Fira
Aventuris.
En total, al llarg d'aquest any,
el Palau de Fires de Girona
acollirà deu manifestacions
firals.

urbanitzats

CiU de Sarrià creu que TAjuntament s'hauria de
plantejar si és adient ia ubicació prevista per al CAP
El portaveu del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de
Sarrià de Ter, Ricard Ametller,
considera que, si el Consistori
té problemes per instal·lar el
CAP després que Sanitat hagi
decidit no adjudicar les obres
al·legant que els terrenys cedits no estan urbanitzats ni en
condicions d'edificar, «potser
s'hauria de plantejar de buscar
una altra ubicació».

Amplien la zona
de càrrega í
descàrrega de la
plaça Catalunya
DdeG

Girona.- L'Ajuntament
de Girona ha decidit ampliar
la zona reservada a les operacions de càrrega i descàrrega que hi ha a la plaça
Catalunya i que es va crear,
l'estiu passat, arran dels
canvis de circulació al centre
de la ciutat. En concret,
s'augmentarà èn uns deu
metres la zona^ situada a
l'est de la plaça i que està
més propera al pont de Pedra. La zona compresa entre
les dues zones de càrrega i
descàrrega d'aquest mateix
lloc es convertirà en zona
d'aparcament regulat per
parquímetres.
L'Ajuntament de Girona
també ha acordat que el
t r a m de l'avinguda Sant
Francesc, comprès des de la
plaça de Catalunya fins al
pas de vianants que hi a la
cantonada de Santa Clara
en la vorera dels números
senars, es converteixi en
zona d'aparcament d'horari
limitat, també regulat pels
parquímetres.
Aquests canvis els haurà
de fer l'empresa Giropark,
que és qui té l'adjudicació
del servei d'explotació i gestió de la zona blava d'aquest
sector del centre de la ciutat.

Ahir s'estaven muntant els diferents estands que participaran a Firebaixa.

Sanitat no ha adjudicat les obres perquè els terrenys cedits no estan

R.M.C.
Sarrià de Ter

El Gremi de
Promotors critica
l'ordenança de
primera ocupació

L'Ajuntament de Sarrià havia cedit els terrenys al Servei
Català de la Salut el 1993 per
tal que s'hi pogués construir el
nou Centre d'Assistència Primària. Després del pressupost i
de la licitació. Sanitat va ajornar l'adjudicació de les obres
perquè els terrenys ceditsper
l'Ajuntament no reuneixen,
des del punt de vista urbanístic,
les condicions necessàries per a
la construcció de l'equipament.
Els terrenys cedits no estan
urbanitzats i a més hi passa

una línia d'alta tensió pel mig.
Ricard Ametller, d'altra
Fins que aquests dos problemes banda, considera que si el terno estiguin resolts, la construc- reny hagués estat en perfectes
ció del CAP a Sarrià de Ter •condicions, s'haurien adjudicat
resulta inviable.
les obres. «La Generalitat corre
A això, l'alcalde de Sarrià, el risc que si adjudica les obres
Josep Turbau, va manifestar sorgeixin problemes i les hagi
que , el Consistori està treba- d'aturar per un contenciós adllant en la urbanització del sec- ministratiu», va indicar.
tor i que es continuaran els tràEn aquest sentit, «crec que el
m i t s per adjudicar l'obra. CAP s'ha de fer, però potser
Tanmateix creu que «l'excusa s'ha de veure si aquest és el lloc
de la línia elèctrica ens sembla adient o no. Si en aquest sector
insuficient per no dur a terme l'Ajuntament té problemes,
l'adjudicació de les obres».
que en busqui un altre».
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L'Ajuntament
prohibeix aparcar
en un tram de
Sant Narcís
DdeG

Girona.- L'Ajuntament
de Girona va decidir, a l i
darrera comissió de govern,
eliminar l'aparcament quinzenal que hi havia fins ara a
l'avinguda de Sant Narcís,
en el tram comprès entre la
plaça de Montserrat fins al
carrer Oviedo. A més, també
ha decidit prohibir la parada
en el mateix tram del carrer,
al costat dels números senars, igual que en el primer
tram de l'avinguda de Sant
Narcís.
A q u e s t a m e s u r a s'ha
adoptat a causa dels problemes de circulació que originaven els vehicles que s'aparcaven en aquest tram
d'aquest vial, ja que moltes
vegades hi havia dobles fileres que dificultaven el trànsit.
A més, el tram de l'avinguda més proper al carrer
Oviedo és molt més estret i
això comportava que l'autobús que cobreix la línia del
barri tingui dificultats per
passar, igual que alguns camions. L'Ajuntament de Girona aplicarà aquests canvis
de circulació a Sant Narcís
d'aquí a uns dies, després
que s'hagi informat els veïns
i residents a la zona.

