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URBANISME

Mifas recrimina al PP
que defensi les grans
empreses que
gestionen parquímetres

URBANISME

L'Incasol construeix les
sis cases al paisseig Fora
Muralla de Girona
• Girona.— L'Institut Català
del Sòl (Incasol) ja ha començat
a construir les sis cases unifamiliars que, en principi, han d'acollir les famílies que habiten
les cases del carrer General Peralta que han de ser enderrocades, a causà del passeig Fora
Muralla. El projecte, redactat
per Francesc Hereu i Joaquim
Espaiiol, s'ha pressupostat en 60
milions per a la construcció de
les sis cases, de 90 m^ en tres
plantes, amb quatre habitacions,
dos banys, cuina, sala d'estar-menjador, un traster i un rentador interiors i un garatge per
a dos cotxes. Aquestes cases es
construeixen en una finca de
1.251,97 m^ situada entre el passeig Fora Muralla i la pujada
dels Caputxins i cedida per l'Ajuntament. El solar ocupat pels
habitatges que s'enderrocaran
servirà per destapar completament i millorar la pujada i la
visió de la muralla, que s'està

ELPUNT

• Girona.— El president gironí
de Mifas, associació de disminuïts físics de les comarques gironines, Pere Tubert, recrimina
al "portaveu del grup municipal
popular a l'Ajuntament de Girona, Xavier Domínguez, que
«defensi les grans empreses de
fora en contra de les petites que
estan ubicades en el municipi
que vostè representa, que pa-.
guen els. seus impostos i que els
seus beneficis repercuteixen en
favor de la ciutat i dels seus habitants». El representant de Mifas es queixa perquè el grup municipal del PP a l'Ajuntament
de Girona ha anunciat que impugnarà l'acord del darrer ple
municipal, segons el qual es convoca ün concurs per a la concessió administrativa de la gestió
de 504 places d'aparcament amb
parquímetres a la ciutat. Segons
Domínguez, el plec de condicions dóna més puntuació, i per
tant preferèijcia, a les empreses
que tinguin experiència en l'àmbit de Catalunya, i segons el regidor del PP això atempta contra
la llibertat de mercat. Domínguez entén que s'ha de poder
presentar qualsevol empresa que
tingui experiència en el sector
i reclama que es tregui del plec
de condicions la frase que fa
referència a Catalunya.
El representant de Mifas demana al regidor del PP que abans
de sol·licitar que les grans empreses de fora tinguin els mateixos drets pregunti si l'actual
concessionari ha gestionat bé els
parquímetres de Girona. Pere
Tubert, a més, informa el portaveu municipal del PP que l'empresa Giropark és una empresa
gironina que gestiona parquímetres i és propietat de l'associació
Mifas de Girona, i que, com a
tal, els seus beneficis els inverteix
en serveis per a les persones amb
disminució física de les comarques gironines.
Mifas, que té 1.750 socis, gestiona l'única residència per a. disminuïts físics de les comarques
gironines, el centre de dia per
a disminuïts físics de Riudellots
de la Selva i el servei de suport
a la integració laboral de les persones amb disminució, a banda
d'altres serveis.

La pujada de la.Mercè, ahir, aixecada per les obres de reurbanització del barri.Foto: MANEL LLADÓ.

La reurbanització del barri de la Mercè
de Girona estarà acabada abans de Fires
S'eixamplarà el carrer Portal Nou tirant enrere la tanca del dne Modern
NARCÍS GENIS

• Girona.— La segona fase de les obres de reurbanització del barri de la Mercè de Girona estarà
acabada abans de Fires. L'execució d'aquest projecte, que es fa amb un pressupost de 50 milions
de pessetes, suposa que s'eixamplarà el carrer Portal
Aquestes obres, pressupostades en 50 milions de pessetes,
és previst que tinguin una durada
de quatre mesos i afecten les
rampes d'accés al centre cultural
de la Mercè i de l'església dels
Dolors.
Segons va explicar ahir el regidor delegat del Barri Vell, Ramon Ceide, en aquest tram es
conservarà l'escalinata actual,
però se'n construeix una de més
còmoda per als vianants al costat
i també una nova rampa per als
vehicles, de manera que sigui
alhora accessible als minusvàlids. Tant la rampa com la nova
escalà arribaran fins al mateix
pati de la Mercè i també quedarà
anivellada amb l'església dels
Dolors. En no haver-hi barreres
arquitectòniques, es podrà treure definitivament la rampa de

Nou en retirar-se la tanca de la sortida d'emergència
del cinema Modern, que es millorarà l'accés a
peu i amb cotxe al centre cultural de la Mercè
i a l'església dels Dolors, i també que s'anivellarà
amb el carrer Portal.Nou una plaça pública que
toca la muralla i que actualment queda elevada.

fusta que s'havia de posar a l'entrada del centre cultural.
Aquesta serà la part del projecte que ocasionarà menys molèsties al veïns; la més problemàtica serà la que afecta els carrers Portal Nou i Sant Josep.
Precisament en la cruïlla d'aquests dos carrers i davant de
la Uned, s'està rebaixant una plaça elevada o terrassa fins que
una part quedi al nivell del carrer; d'aquesta manera, segons
explica Ramon Ceide, es donarà
una millor ventilació als edificis
que hi ha al costat i alhora s'alliberarà un nou espai darrere
la muralla que quedarà molt més
visible per aquesta banda, i també s'aprofirarà per fer una nova
escala perquè els veïns d'aquestes cases puguin circular millor.
Les obres que es porten a ter-

Té un problema de visió?
Tractament:
• de lo miopia
• de l'ostigmatlsme,
hipermetropio i presbícía
• de lo cotoracto
• del glaucoma
• de les parpelles
per LÀSER, ULTRASÓ o CIRURGIA.
A la clínica més moderna de PERPINYÀ,
per oftalmòlegs famosos.
Tel. 07 - 33 4 68 51 19 55
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UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES, S.A.D.
Es convoca els accionistes de la «IJNIÓ ESPORTIVA FIGUERES, S.A.D.», a la Junta General
Ordinària d'Accionistes que se celebrarà al Teatre Municipal «El Jardí» de Figueres, el proper
dia 17 de juliol de 1998, a les nou del vespre (21 tiores)'en primera convocatòria, i en el mateix
lloc i hora del següent dia 18 d'agost, si procedís, en segona convocatòria, amb el següent

me a la Mercè actualment són
de canalització dels carrers de
la zona i la nova pavimentació
es fa amb la combinació de lloses
i llambordins.
L'inici de la segona fase de
les obres de remodelació del barri de la Mercè, a principis del
mes de juny, va obligar l'Ajuntament de Girona a fer una sèrie
de canvis de circulació a la zona,
bàsicament al carrer Portal Nou,
on s'ha invertit el sentit de circulació, que provisionalment
serà cap a la plaça Sant Domènec; també s'ha tancat al trànsit el tram afectat per les obres,
entre el carrer Sant Josep i la
pujada de la Mercè. La reurbanització d'aquest, sector del
Barri Vell s'acabarà amb una
tercera fase que arribarà fins a
là plaça de Sant Domènec.

Els antics locals de Campsa
a Girona seran enderrocats
per fer-hi un parc
I Girona.— Els antics locals de
la Campsa que estan situats al
barri de Sant Narcís de Girona
seran enderrocats abans d'acabar
l'estiu. En aquest espai, i segons
va aprovar l'Ajuntament de Girona el desembre del 1995, s'hi
ha de construir un parc. Segons
el projecte, es preveu l'ordenació
de l'espai, que té una superfície
de 6.370 metres quadrats, i on
es preveu una zona de 1.942 metres quadrats d'asfalt, uns 80 de
granit, un espai de sorra i més
de 4.000 per a zona verda amb
gespa. Aquests locals eren aprofitats per grups de música locals
i per l'Escola de Música Moderna
i Jazz, que ara té una nova seu
al centre cívic de Can Ninetes,
a Santa Eugènia. / EL PUNT ,
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EMBARCACIONS PER A
LLIURAMENT IMMEDIAT!!
pneumàtiques i semirigides
NARWHAL amb EVINRUDE F/B

ORDRE DEL DIA
1.-Constitució Junta General (Quòrum).
2.- Designació de dos interventors de l'Acta. '3.-Lectura i ratificació aprovació Acta anterior.
4.- Ratificació de la dimissió parcial del Consell d'Administració i nomenament de nous
Corisellers aprovada en l'anterior Junta General.
5.- Àrea econòmica. Informe situació. Presentació i aprovació, si s'escau. Balanç temporada
1997-1998.
6.- Àrea soda). Proposta preus alranaments temporada 1998-1999.
7.- Àrea econòmica. Presentació i aprovació, si s'escau. Pressupost temporada 1998-1999.
8.- Àrea esportiva. Informe resultats temporada 1997-1998. Altes I baixes i planificació
temporada 1998-1999.
9.- Infonme de la Presidència.
10." Precs i preguntes.
Qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de fornia gratuïta i immediata, els documents
que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

Informació: es parla català i castellà
iivi7Ki«.>P
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Figueres,'30 de juny de 1998
Albert Domínguez i Vila
President

RIO 450 TOP i 630 C. FISH amb EVINRUDE F/B nou o usat
BENETEAU Só AMB VOLVO 50 CV
CELEBRITY 220 CC VOLVO DP 235 CV

Tenim un bon assortiment d'usades amb garantia.
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