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L'ACORD AMB LA CONCESSIONÀRIA GIROPARK IMPLICARÀ QUE PUGI EL PREU DE 60 MINUTS FINS A 100 PESSETES

La primera mitja hora de les zones
blaves de Salt costarà 5 pessetes
El tram del carrer Major entre Doctor Ferran i Marquès de Camps serà de pagament
JORDi ROURA
SALT

D La primera mitja hora en les zo. nes blaves de Salt costarà només
cinc pessetes després de l'acord àl
qual han arribat l'Ajuntament i
l'empresa concessionària dels parquímetres, Giropark. El ple de
demà haurà de ratificar l'acord,
que implica-un canvi en l'ordenança que regula els preus a les zones blayeS. Fins ara els preus eren
de 25 pessetes per un quart d'hora, 40 per trenta minuts, 80 per a
una hora i 150 pessetes per una
hora i mitja. A partir de l'estiu s'eliminarà la tarifa de 15 minuts i
la mitja hora valdrà un duro.
A canvi de la rebaixa, el preu dels
60 minuts s'apujarà 20 pessetes i
passarà a costar-ne 100. Pel contrari l'hora i mitja, que és el temps
màxim permès a Salt en zones blaves, manté el mateix preu i valdrà
150 pessetes.
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Zona blava. L'Ajuntament ha aconseguit una rebaixa en el preu de la primera mitja hora

Descarten el rescat
• L'Ajuntament de Salt, després
d'aconseguir la rebaixa en el'
preu de les zones blaves, ha descartat rescatar la concessió de
les'zones blaves. Carme Vidal
ha explicat que quan el conve;.ni entre Ajuntament i Giropark
.s'esgoti d'aquí a tres anys serà

el moment per plaiitejar-se si es
continua cobrant l'aparcament
en determinades zones o si es fa
gratuït.
Durant la campanya de les"
municipals, CiU va prometre
als saltencs que aconseguiria que
aparcar una hora fos de franc.

preus, ho estudiarem», han explicat.
La rebaixà en el preu de la zona
blava també implicarà que a partir de l'estiu es creïn 74 noves places d'aparcament regulat arnb, limitació horària: En concret els
nous parquímetres s'instal·laran a
l'últiih tram reformat del carrer
Major, entre els carrers Doctor Ferran- i el passeig Marquès de
Camps, tal com ja contempla el
conveni que s'esgota el 2003.

ALEX SAEZ CONSIDERA QUE NIELL ESTA «MAL INFORMAT»

EL FUNDADOR DE LA FUNERÀRIA VA REBRE L'ULTIM ADÉU

L'Aj u ntament d i u q ue
cap nen de Girona es
quedarà sense casal

L'enterrament de Joan
Poch omple el Mercadal

n «Gap nen de Girona es quedarà
sense plaça als casals d'estiu», va
assegurar ahir el regidor de l'Ajuntament de Girona Àlex Sàez en
resposta a les crítiques del grup
d'ERC sobre el procés d-inscripciól Per Sàez «èl portaveu republicà, Santi Nieu, està malinformat
i s'ha precipitat», després de qualificar de «tercermundista» el sisteiria per inscriure la mainada a
Girona i que, per exemple, l'any
passat va provocar llargUes cues.
«Hi ha mitjans per impedir-ho i
així s'han ampliat els dies i no hi
ha limitacions d'inscripcions», va
dir Àlex Sàez.
D'aquesta manera els casals deixaran de tenir un límit de. places i
admetran -excepte en casos concrets on la demanda sigui molt
gran- tots els nens que ho demanin. «En cas de rnolts inscrits es faran diversos torns», va explicar el
regidor, que es va mostrar con-

D SALT.- La plataforma Mou-te en
bici, amb la col·laboració de
TIES Vallvera i l'Ajuntament de
Salt va fer divendres una prova pilot del projecte d'educació
vial Bici-activitats als centres
d'ensenyament. La prova va
concentrar 38 estudiants del
centre d'onze i dotze anys que
cursen ESO.
Les activitats que es van dur
a terme es van dividir en una
part teòrica i una altra de pràctica. A la primera es va donar
als nois unes recomanacions bàsiques per saber escollir una
bicicleta, quan se'n vulguin
comprar una; es va repassar
l'ordenaiiçà municipal sobre
circulació, la senyalització i es
van donar consells de seguretat
viària.
En el desenvolupament pràctic es va dedicar la jornada al
taller de la bici, on els joves van
aprendre a solucionar les avaries més comunes i al manteniment, i després es van recórrer uns quants carrers de Salt,
tot fent una parada simbòlica
dayant l'Ajuntament. DdeG
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Evitar la picardia

L'Ajuntament busca ara la manera d'evitar la picardia dels conductors, que podrien deixar de
comprar els tiquets per a una hora.
' i.mitja i dedicar-se a canviar-lo
cada trenta minuts només pagant
cinc pessetes càdà vegada. Tot i qué
la regidora d'Hisenda, Carrne Vidal, considera que là gent pagarà
realment per allò que necessiti»,
d'altres membres de l'equip de govern han. expressat la seva voluntat per establir alguna riiena'de,
control per detectar aquells conductors que facin trampa. «A mida
que es posin en marxa els nous
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Salt acull una prova
pilot d'un projecte
d'educació vial per a
les escoles

vençut que «deixaran d'haver-hi
cues». L'Ajuntament farà pròximarhent una campanya per anunciar els ca.sals i les novetats d'aquest
any, una vegada s'han corregit els
errors d'altres estius.
L'Ajuntament té previst destinar setze milions de pessetes als casals d'estiu i també inclou un programa de beques per ajudar les famílies que ho necessitin, segons va
dir Sàez. El membre de l'equip de
govern va criticar que Niell «fes
una roda de premsa i critiqués el
funcionament dels casals d'estiu
de Girona en funció de l'any passat i sense informar-se abans sobre com enfocava el tema l'Ajuntament aquest any».
ERC també va reclamar que tota
la informació sobre els casals sigui
inclosa a la plana v^eb de l'Ajuntament. Segons Santi Niell l'any
passat un 20% dels nens que volien participar als casals va quedar
sense plaça, fet que l'Ajuntament
ha assegurat que no passarà aquest
estiu.
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DAVID ESTANY

L'Ajuntament de
Girona adjudica per
17 milions l'obra del
parc de l'Avellaneda
D GIRONA.- La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Girona de divendres al vespre va adjudicar per" 17 milions dé pessetes les obres del nou parc del
sector de l'Avellaneda, al carrer
Balears. Aquest projecte era una
aspiració dels veïns de la zona
des de fa anys, i l'alcalde Joaquim Nadal els havia promès
aquesta zona d'esbarjo en la
campanya de les municipals de
1995.
El parc tindrà dos àmbits diferents.En un s'hi construirà
una pista esportiva descoberta
amb il·luminació artificial,
mentre que a l'altre s'hi faran
jardins i una àrea de descans i
passeig. DdeG

El programa de
Fires de Girona de
l'any passat guanya
un premi Laus

Enterrament. El fèretre de Joan Poch, abans d'entrar a l'església
DdeG
GIRONA,

D L'enterrament del fundador
de la Fimerària Poch, Joan Poch,
va deixar petita ahir a la tarda
l'església de Santa Susanna del
Mercadal. Centenars d'amics i
familiars de Poch van assistir a
la missa, molts dels quals van
haver-la de seguir des dels pas-

sadissos de l'exterior a causa de la
gran quantitat de persones què van
concentrar-se a la parròquia.
La primera tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Girona, Anna Pagans, i la regidora de Medi Am- •
bient, Isabel Salamana, van ser les
dues representants municipals que
vaíi assistir a l'enterrament. Poch
va morir dijous a l'edat de 69 anys
víctima d'una malaltia.

,a GIRONA.- El programa de les Fires de Sant Narcís de Girona de
l'any passat, anomenat Obres
a la ciutat, ha estat guardonat
amb un premi Laus 30 de la Comunicació segons ha explicat
l'alcalde de la ciutat, Joaquim
Nadal. El programa oficial es
. presentava en una original capsa quadrada, que al seu interior
contenia un recull de fotografies de la ciutat a banda de les
diferents activitats programades durant les festes de Sant
Narcís.
Nadal va mostrar-se molt satisfet pel guardó, que serà entregat als representants de l'Ajuntament en un sopar que se
celebrarà el mes vinent. DdeG

