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ELS NOUS ACCESSOS PER LA DEVESA

Ajuntamcnt^^^^dc Girona
CANVIS DE CIRCULACIÓ AMB MOTIU DE LES OBRES DE

CIRCULACIÓ

LA CARRETERA N-ll AL SEU PAS PER LA DEVESA.
' ZÚNA PONT D'EN VIDAL:

.

• El carrer Joaquim Vayreda tindrà accés directe a Ferran Puig
per a ambdós sentits de ei rculaeió.
• Des del carrer Güell s'accedirà a Ferran Puig per Joaquim,
Vayreda;
• Accés directe al carrer Figuerola des de Ferran Puig sols per

A la dreta, raparcament de la Copa, molt ple. A dalt a l'esquerra, el del firal del bestiar, força buit. Foto; LLUÍS ROMERO.

als vehicles provinents de la plaça Marquès de Camps.
• APARCAMENTS:
A partir del dimecres dia 21 de juny, es prohibirà l'estacionament de vehicles a tota la zona de Can Sarasa. En substitució
d'aquestes places d'aparcament, que necessàriament s'+ian de
suprimir, s'habilitarà una nova zona d'aparcament gratuït a

Pocs cotxes al firal del bestiar de Girona
perquè sembla un pàrqfuií^ de pagament

l'antic Firal del Bestiar.

Molts conductors es quei;scen que la senyalització és deficient
SANTlOAN

FLAMA
DEL
CANIGÓ

RECEPCIÓ DE LA FLAMA DEL C A N I G Ó
Divendres 23 de juny.
Recorregut: Des de Figueres en relleus, corrent. Arribada a
Girona per la N-ll, Rellotge de la Devesa, pi. Independència,
.Santa Clara, Pont de Pedra i pi. del Vi.
Arribada a l'Ajuntament de Girona ales 18,45.
La Flama quedarà instal·lada al saló de Sessions.
A partir de les 19 h es podrà recollir la flama per encendre les
diferents fogueres.'
Organitza: ATLETISME GIRONA. •'

Dimarts 27 de jüny.
Ales 10del vespre.
Lloc: plaça Josep Pla.
«EL MÓN MÀGIC DE G. MÉLlÈS» de Jordi Sabates.
•Inspirat en diverses pel·lícules de G. Méliès.
Dimecres 28 de jüny.
A les 10 del vespre.
Lloc: pista de Sant Pau.
«LA DILIGÈNCIA» de John Ford.
Amb John Wayne.

SALVADOR GARCIA
H Girona.— Molt pocs conductors van optar ahir
per deixar el seu cotxe a rantic firal del bestiar
de Girona, perquè semblava un pàrquing de pagament, atès que un cartell indicava que era vigilat
i un treballador de Mifas, amb gorra, ajudava a
En declaracions ahir a aquest diari, el flamant tinent d'alcalde de
la Via Pública i Seguretat Ciutadana, Miquel Fananàs, va admetre que la senyalització ha estat
insuficient, ja que no ha aclarit
les possibilitats alternatives di'aparcament per als conductors. De
fet, no hi ha cap cartell que indiqui
que el pàrquing del firal del bestiar és gratuït ni que serveix per
aparcar-hi els vehicles que abans
s'estacionaven a Can Sarasa. A
més, la gorra de l'empleat de Mifas espanta i dussuadeix els conductors, perquè l'associen amb un
pàrquing de pagament. «L'apar-

col·locar vehicles. Aquest aparcament, amb capacitat
per a cinc-centes places, s'ha habilitat provisionalment per substituir el de Can Sarasa,- per on ahir
van començar les obres del nus de la Devesa. Molts
conductors es van queixar que la senyalització de
les obres i dels aparcaments alternatius és deficient.

cament del firal del bestiar és gratuït i l'agent de Mifas hi és per
ordenar la col·locació dels cotxes
i treure més profit de l'espai»,
va insistir a explicar el cinquè tinent d'alcalde.
Alguns conductors sondejats
per aquest rotatiu criticaven que
en arribar à Can Sarasa només
hi ha un cartell de prohibit aparcar, sense cap més explicació ni
detall sobre l'aparcament que
compleix les seves funcions. Fananàs va assegurar que, en vista
d'aquest fet, l'Ajuntament es replantejarà la senyalització, sobretot si es té present que a partir

de dilluns es tancarà un quart
de la rotonda que hi ha al pont
de Can Vidal, per la qual cosa
durant un mes no es podrà fer
el gir complet.
D'altra banda, l'empresa constructora de l'obra, Copcisa, i l'Ajuntament van arribar a un acord
perquè els veïns tinguessin l'accés
ais garatges comunitaris, tallers
i negocis de l'esplanada de Can
Sarasa. Aquest acord es va produir
després que els veïns de la .zona
reivindiquessin a la Policia Municipal mecanismes d'accés als
seus domicilis o negocis durant
el temps que duraran les obres.

EQUIPAMENTS
Dijous 29 de juny
A les 10 del, vgspre.
Lloc: plaça Santa Eugènia. ,
«SOMBRERO DE COPA» de Mark Sandrich.
Amb Fred Astalre i Ginger Rogers.
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Dimecres 28 de juny. ,
A 2/4 de 9 del vesjpre. A lapujada de la Mercè. .
Dansa: IMPROVISACIONS COL·LECTIU DE BALLARINS.
A les 10 de la nit, al Centre Cultural La Mercè.
Cabaret: LOS ÇhJICOS MAMBO presenta; «Barcelona-PàrísCaràcas».
A les l·l de la nit, a la pujada de la Mercè.
Música: EiS GRALIERS DE LA MURALLA.

VISITES
GUIADES
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GIRONA CAP DE SETMANA
,
Dissabte 24 de juny, a les 4 de la tarda.
Oficina de Turisme. Rambla, 1.
VISITA AL CALL
Dimecres 28 de juny a 2/4 de 8 del vespre. Sopars jueus
d'Elena Barriles a l'Albareda.
LLEGENDES DE GIRONA
Del 29 de juny al 16 de setembre.
' ,• •
Dijous,.divendres i dissabtes. A les 9 del vespre.

/í»

H
\>,

-~v ^-':

REVETLLA DE SANT JOAN
Divendres-23 dejuny. A les 10 de la nit.
Música en directe, coca i cava.

Obres del casal d'a\is de Llagostera.— Les
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obres del futur casal d'avis de Llagostera estaran
acabades a final d'aquest any o en els primers
mesos de 1996, segons ha explicat l'alcalde,. Narcís
Casas. El projecte té un pressupost de 35 milions
que financen a parts iguals el Departament de Be-

nestar Social i l'Ajuntament. L'edifici és d'una sola
planta i es distribuirà a l'entorn "d'un bar, una zon^
de lectura i televisió, un magatzem i una sala que
farà les funcions de secretaria i sala de reunions.
Aimb aquest nou edifici es corregiran les deficiències
de l'actual llar d'avis del poble. / R.M-R,.Foto; M. LLADÓ.

