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Dijous, 28 de març de 1996

Diari' de Girona

SALT/SARRIA
Agents de la Policia Municipal vigilaran el trànsit en
els accessos a la ciutat per la Devesa a les hores punta
per tal d'agilitar la circulació i evitar col·lapses
importants, segons ha informat el regidor de Vialitat

LICITACIÓ

PETICIÓ

L'Ajuntament de
Sarrià licita les
obres del Pla de
l'Horta

CiU demana ser
present a la
comissió del Casal
de Joves de Salt

de l'Ajuntament de Girona, Miquel Fananàs. Aquesta mesura s'ha pres a causa de les obres de creació
d'una rotonda, que impedeixen la circulació de vehicles pel pont de Pedret.

La creació de la rotonda de Pedret
provocà retencions a les hores punta
Els cotxes provinents dé Palamós que entrin a Girona han de passar pel poíit de l'Aigua
A.M.
Girona

Sortir pel nord de Girona en
una hora punta en direcció a
Palamós o Figueres costa, des
d'ahir, una mica més de temps.
Les obres d'e creació d'una rotonda a la zona de la Devesa
dificulten la circulació, ja que el
pont de Pedret roman tancat al
trànsit.
Els conductors que ahir volien anar des del centre de Girona fins al Centre cívic de Pedret, per exemple, no podien
girar a l'esquerra davant del
pont de França i havien d'anar
a fer la volta fins al pont de'
l'Aigua de Sarrià. El trajecte
podia allargar-se fins a 20
minuts.
El regidor de Vialitat, Miquel Fananàs, ha explicat que
per tal d'evitar excessius col·lapses, agents de la Policia
Municipal controlaran la zona
«per contribuir a agilitar el
trànsit durant les hores punta».
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Restabliment

Les obrés de construcció de la rotonda davant del pont de Pedret van començar ahir.

A partir d'avui, els vehicles
que pronvinguin de Palamós i
vulguin entrar a la ciutat, ho
hauran de fer també pel pont de
l'Aigua, reincorporant-se després a la carretera N-II. Posteriorment, hauran de circular
pel pont de França i arribar a la
Devesa.
Aquests problemes de circulació, però, estaran resolts
abans de Setmana Santa. Està
previst que el trànsit pel pont
de Pedret es restableixi a partir
del proper 1 d'abril. Aquest dia,

la rotonda que provoca les desviacions i que forma part de les
iniciatives previstes per millorar l'accés a la ciutat per la
Devesa estarà t o t a l m e n t
acabada.
Els treballs de construcció
d'aquesta obra s'allargaran
fins demà. El cap de setmana
servirà perquè la rotonda s'assenti correctament.
D'altra banda, i segons ha
anunciat Fananàs, el Dijous
Sant entrarà en funcionament
el pàrquing de l'antic càmping.

situat al costat del pojit de
França i que té una capacitat
per a uns 500 vehicles. Aquest
mateix dia també està previst
que estiguin llestos els vials i la
rotonda des del rellotge fins a
aquest pont.
Les obres dels accessos a Girona, que es van iniciar el passat mes de juny, finalitzaran a
final de juliol. En principi, la
data prevista per inaugurar els
nous accessos estava fixada en
el 9 de juliol, però s'ha hagut de
posposar, ja que les-pluges de

l'hivern han endarrerit la marxa dels treballs.
Aquest projecte és un dels
més importants que s'ha dut a
terme a Girona en els darrers
anys, ja que significà la reordenació dels accessos nord a la
ciutat. La totalitat de les obres
tenen un cost dé 1.320 milions
de pessetes, 1.200 dels quals els
aporta el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient (Moptma), mentre qae la.
resta (120 milions) va a càrrec
de l'Ajuntament de' Girona.

La fracció mínima serà de 40.pessetes

El preu del parquímetre
pujarà un 13'4 per cent
DdeG
Girona

A partir d'avui es començarà
a aplicar l'increment a les tarifes de l'estacionament horari
en superfície a les diferents zones blaves de Girona que va ser
aprovat fa unes setmanes per la
comissió de govern de l'Ajuntament. A partir d'ara l'estacionament per hora costarà 85 pessetes, en lloc de les 75, fet que
significa un augment del 13'4
per cent. Així mateix la fracció

mínima passarà de 35 a 40 pessetes. L'anul.lació de les sancions de 5.000 pessetes que
s'imposen quan no es respecta
el temps permès o per no haver .
col.locat el corresponent tiquet,
continuarà essent de 1.000 pessetes, tal com ara. L'Ajuntament ha autoritzat l'empresa
Giropark, vinculada a Mifas, i
que té l'explotació de totes les
zones blaves, l'augment de tarifes després de tres anys de mant e n i r els m a t e i x o s p r e u s
públics.

Els parquímetres s'apujaran 10 pessetes a partir d'avui.
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L'Ajuntament
presentarà demà
la 41a exposició
de flors
DdeG
Girona.- L'Ajuntaníent
de Girona presentarà demà
de manera oficial la 41a edició de l'exposició de flors que
tindrà lloc durant el mes de
maig. L'acte de presentació,
en el.qual es donarà compte
de les novetats d'aquest any,
se celebrarà al pati dé la família Colls-Labayen, situat
al carrer Sant Llorenç del
barri vell- de Girona.
A partir d'ara, la presentació de l'exposició anual de
flors de Girona es farà en els
diferents patis més emblemàtics de la ciutat, segons
han indicat fonts municipals. L'anterior exposició de
flors de Girona va ser visitada per més de 30.000 persones durant els dies en què es
va celebrar.

Donen llicència
per a l'obertura
de diversos
establiments
DdeG

Girona.- L'Ajuntament
de Girona ha atorgat, a la
darrera comissió de govern,
diverses llicències per a l'obertura d'establiments a la
ciutat. En concret, els establiments són: una llar d'infants, l'ampliació d'un bar,
una escola de dansa, l'ampliació d'un taller d'impressió i edició i un magatzem de
productes lactis, segons l'acord adoptat per l'Ajuntament.
Totes les llicències han
superat positivament l'informe de la ponència tècnica
municipal sobre l'obertura
d'establiments. Alguns d'aquests establiments hauran
de complir una sèrie de normes abans de la seva obertura definitiva, segons l'acord
aprovat per la comissió de
govern.

