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Diari de Girona

GIRONA

ABOCADOR

SALT/SARRIA

L'Ajuntament de
Salt ja ha procedit
a netejar l'abocador
de l'hípica

de de Girona, Joaquim Nadal, i el president del Grup,
Josep Maria Figueras, ja han mantingut diverses
converses per parlar sobre aquest tema i s'intentarà
arribar a un acord molt properament.

L'Ajuntament de Girona i el Grup Excursionista i
Esportiu Gironí (GEiEG) han acordat accelerar el
procés que ha de provocar el desmantellament de
l'estadi que l'entitat gironina té a la Devesa. L'alcal-

L'Ajuntament i el GEiEG acceleraran el
desmantellament de l'estadi de la Devesa
Al final del mes de setembre serà traslladada la cendra de les pistes fins a Palau
DAVID CESPEDES
Girona

L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, ha confirmat que
ha tractat amb el president del
GEiEG, Josep Maria Figueras,
del desmantellament de les ins- tal.lacions de la Devesa que encara ocupa el Grup. Nadal i
Figueras estan d'acord a accelerar el procés per enderrocar
l'estadi que durant molts anys
ha estat utilitzant el GEiEG.
Tant l'alcalde com el president del Grup han acordat que
continuaran parlant d'aquest
tema i que s'inténtai-à arribar a
una solució properament. Tot i
que no hi ha data per desmantellar l'estadi tot fa pensar que
podria ser l'any vinent. L'Ajuntament de "Girona permetrà al
GEiEG la utilització de l'estadi
mentre no estigui fet encara el
aou camp de la secció de rugbi a
ies instal·lacions de Palau.

OBREiS
Ensenyament
instal·larà una
aula prefabricada
al Montfalgars.

Les obres de la
plaça Catalunya
s'acabaran aquest
cap de setmana
DdeG

Girona.- Les obres d'instal.lació dels serveis de subministrament d'aigua, gas i
electricitat que des de principis del juliol passat- s'han
portat *a terme a la plaça
Catalunya i l'avinguda General Mendoza s'acabaran
aquest cap de s e t m a n a .
Aquests treballs han anat a
càrrec dels operaris de les
empreses Aigües de Girona,
Gas Girona i Enher i han
provocat l'obertura de diverses rases.
Aprofitant l'execució d'aquestes obres s'han construït set guals adaptats per a
vianants èn els encreuaments de l'avinguda General Mendoza i l'accés a la
plaça Salvador Espriu, a
l'encreumaent de General
Mendoza amb el carrer Ultònia i, finalment també, amb
el pont de l'Areny.
A més, també s'han instal·lat quatre bancs a la vorera de l'avinguda, segons
fonts de l'Ajuntament.

L'aparcament del
firal del bestiar
serà vigilat
DdeG

Retiraran l a cendra
El president del GEiEG, Josep Maria Figueras, va confirmar dies enrera que a finals del
proper mes de setembre se celebrarà una festa i un acte simbòlic que consistirà en la portada
de la cendra de la pista d'atletisme de la Devesa fins al nou
estadi de Palau. El GEiEG ha
decidit conservar aquesta cendra per la seva importància i
qualitat.
Fa uns mesos, membres de
l'Ajuntament i del GEiEG van
formar una comissió per estudiar el desmantellament de l'estadi de la Devesa. Aquesta comissió va acordar que l'ender-

Tant l'Ajuntament com ei GEiEG estan d'acord a desmantellar l'estadi de la Devesa.

roc de les i n s t a l . l a c i o n s
d'atletisme es portaria a terme
per fases i que, en primer lloc,
s'intentaria treure part de la
tanca perimetral de l'estadi per
desmantellar posteriorment les
graderies i les voreres de la pista d'atletisriíe.
Un cop el GEiEG abandoni
definitivament l'estadi de la
Devesa, aquest espai, conegut
amb el nom de Camp de Mart,
s'integrarà el parc i passarà a
ser un espai verd i públic, segons ha confirmat l'alcalde,
Joaquim Nadal. La integració •

de l'estadi al conjunt del parc
està contemplada en les determinacions del pla especial de la
D e v e s a . La concessió del
G E Í E G per ocupar i utilitzar

l'estadi no-acaba fins a l'any
2005 però la construcció de les
noves instal.lacions al sector de
Palau-sacosta han fet accelerar
el procés.
Durant els darrers temps,
l'Ajuntament de Girona ha .recuperat per a la ciutat diferents
espais del parc de la Devesa. El
darrer que es va aconseguir va
ser la zona de l'antiga discoteca

Piscis i la Sala de Ball de Girona que, juntament amb l'enderroc de la casa de la societat
gironina de tir al plat, han contribuït a augmentar el sòl públic al parc. Aquests espais han
estat destinats a la creació
d'una zona de pícnic i la millora
de les instal.lacions de les dues
piscines municipals. Així mateix, l'Ajuntament també va
enderrocar una part de la tanca
de la societat gironina d'hípica.
El pla especial de la Devesa
contempla la desaparició de totes les edificacions del parc.

Girona.- L'aparcament'
que s'ha habilitat al sector
'de l'antic firal del bestiar de
la Devesa serà vigilat segons el conveni de col·laboració que han subscrit l'Ajuntament i l'entitat
Giropark, s.a.
Segons l'acord assolit entre les dues parts, l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu de compensar a l'empresa la despesa que suposa
aquest servei de vigilància a
l'aparcament, farà una aportació de 125.000 pessetes
cada mes. Aquest servei de
vigilància estarà en funcionament durant els propers
deu mesos.
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A partir d'àra, anunciar-se gratuïtament al
Diari de Girona és fàcil. Retalli aquesta
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d'anuncis per paraules.
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- C/ Comerç s/n, Fornells de la Selva (GIRONA)
- Cra. Barcelona, 29 (GIRONA)
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15 paraules. Per cada butlleta que es rebi
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Ara, molt més!

