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EL CONSELL EXECUTIU DE LA GENERALITAT HA DONAT LLUM VERDA ALS TREBALLS
GIRONA .

Les Alzines organitza
unes jornades de
formació per a pares
D El col·legi Les Alzines de Girona clausurarà avui les jornades de formació per a pares amb
una conferència que tindrà lloc,
a dos quarts de deu del vespre,
a l'Auditori Narcís de Carreras
de la Caixa. La conferència anirà
a càrrec de Pilar Velilla.Jlienciada en Pedagogia i Psicologia
i orientadora familiar, que parlarà sobre la família. Aquestes
jornades es van iniciar el novembre passat i tenien com a
objectiu col·laborar amb els pares en la tasca educativa.
SALT

Ràdio Salt celebrarà la
seva festa amb l'actuació
de diversos grups
n Ràdio Salt celebrarà aquest
dissabte la seva festa amb actuacions musicals al passeig
Ciutat de Girona. La festa començarà a les cinc de la tarda i
s'allargarà a les nou del vespre,
i comptarà amb la participació de dos grups d'havaneres,
imitadors aficionats i tindrà lacol·laboració especial del grup
poètic gironí.
GIRONA

invertiran més d'un milió
de pessetes per eliminar
barreres arquitectòniques
G L'empresa Giropark, conces-^
sionària dels parquímetres de
Girona, destinarà 1.250.000
pessetes en l'eliminació de ba. rreres arquitectòniques. Aquesta actuació busca millorar,la
mobilitat de les persones amb
minusvalia pels carrers de la
ciutat on funcionen les zones
blaves.

El camí de Fornells podria
tancar-se 3 mesos per les obres
El projecte s'iniciarà al juny i costarà 28 milions de pessetes
J.M. BARTOMEU
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D Les obres del camí vell de Fornells a Palau-sacosta, que s'iniciaran la primera setmana del mes
de juny vinent, podrien comportar el tancament del vial durant
uns tres mesos, segons han informat fonts de Carreteres. Els treballs es faran per eixamplar el
traçat a banda i banda, després que
la Generalitat construís el pont sobre la carretera Ç-250.^E1 projecte s'ha retardat perquè mentre l'Ajuntament de Fornells ja va fer la
reserva de terrenys per a l'eixamplament, el de Girona tenia problernes amb un propietari que no
es deixava expropiar.
Fonts de la Generalitat han po- '
sat de manifest que les obres tenen
un pressupost de poc més de vinti-vuit milions de pessetes i el termini és d'un mes, «a partir que entrin les màquines»; Les mateixes
fonts han assenyalat que aquest termini es podria avançar o retardar ^,
tot i depenent de:ls impediments
que es trobin a fer les feines, atès
que l'opció més idònia «seria tancar el camí vell de Fornells durant
el temps que durin les obres, perquè així aquestes es podrien enllestir més de pressa».
Un mes tancat

Segons les previsions de Carreteres, els treballs «poden tenir una
durada més aviat curta en comparació amb altres obres. És possible que amb un mes n'hi hagi
prou». Aínb tot, la decisió de tancar el vial s'ha de fer amb el consentiment dels dos ajuntaments

GIRONA

Repetiran la con^ntració
per demanar el.
referèndum pel Sàhara
n L'Associació Catalana d'Amics del Poble'Sahrauí, Pallassos Sense Fronteres i diversos
col·lectius i ONG han anunciat
que el dia 30 de maig repetiran la concentració davant l'Ajuntament de Girona per reclamar el referèndurn pel Sàhara. L'acte, que es va celebrar
per primer cop abans-d'ahir, té
com a objectiu.denunciar el fet
que fa 25 anys que el poble sahrauí està esperant aquest referèndum.
GIRONA

Aproven les quotes de
reparcei-lació del
sector Font de l'Abella

Camí tancat. El vell camí de Fornells es podria tancar per les obres.

implicats en el projecte -el de Fornells i el de Girona- malgrat que
l'empresa que realitzarà les obres
pot tancar el perímetre dels tre-

balls «quan estimi necessari que
ho ha de fer, per evitar accidents
a tercers». El vial es comunica amb
vies alternatives.

Un camí amb història
• El vell camí de Fornells de la cotxes que, d'una i altra banda,
Selva a Palau-sacosta té una d'ambdues-poblacions el feien
història centenària. Aquesta servir per anar o venir de trèdrecera forestal servia antiga- . ballar. La construcció del pont
ment per portar a pastiirar el actual, a final dels anys norabestiar des dels camps de Palau nata, anava lligada a l'ampliaals'de Fornells i viceversa, així ció immediata dels vials que
com els pagesos de Fornells la connecten Palau i Fornells, però
feien servir per anar al mercat l'operació es va retardar per
a Girona i vendre els seus pro- causa de l'expropiació d'uns terrenys. La nova entrada a Giductes del camp.
A mitjan dels anys vuitanta rona i Fornells s'espera que eses va començar a utilitzar com tigui enllestida a mitjan de l'esa camí per als conductors de tiu vinent.

n L'Ajuntament de Girona ha
aprovat les quotes de reparcel·làció que hauran de pagar
els propietaris de terrenys situats al sector de Font de l'Abella, al costat de l'avinguda
Montüivi. Els propietaris tenen
de termini un mes per abonar
les quantitats que han de pagar
i posteriorment es farà la urbanització que consisteix a obrir
diversos carrers al barri de
Montilivi.
GIRONA

Acaben els treballs de
pavimentació del carrer
Nostra Senyora del Remei
• Els treballs de pavimentació
i millora asfàltica del carrer
Nostra Senyora del Remei al barri dè Sant Narcís ja han finalitzat i ara només falta pintar la
senyalització
horitzontal.
Aquesta millora s'ha inclòs en
el programa de pavimentació
de l'Ajuntament.

ES FARÀ UNA CLASSE TEÒRICA ALS ESCOLARS

ENSENYAMENT HA DE FER-HI UNA INVERSIÓ DE 300 MILIONS PERÒ NO SAP OUAN

La UE tria un col·legi
públic de Girona per
promocionar les flors

Els pares del col·legi Bruguera
exigeixen reformes al centre

DdeG

D La Unió Europea (UE) ha escollit el col·legi públic Mare de Déu
del Mont del barri de Sant Narcís
de Girona com a seu d'una campanya de promoció de flors i plantes. Aquest programa europeu, que
compta amb la col·laboració del
sector piroductor i comercialitzador de flors i té el confinançament
del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern cen^
traí, es posarà en marxa avui amb
un acte que es portarà a terme a
la inateixa escola.
La campanya, promoguda també per la Federació Espanyola; de
Productors i Exportadors de Fruites, Hortalisses i Plantes, pretén
posar en marxa una campanya pilot amb la finalitat d'apropar els
valors d'aquests productes naturals als escolars gironins.
L'acte tindrà com a eix principal la plantada d'un arbre a les mateixes instal·lacions del col·legi i

comptarà amb la participació del
delegat territorial d'Ensenyament
a Girona, Melcior Cruzate, el delegat territorial del Departament
de Medi Ambient a Girona, Josep
Bou, el tècnic del mateix departament, Josep Maria Dacosta, el
regidor de Medi Natural i Esports
de l'Ajuntament de Girona, Ponç
Feliu, i el director de l'àrea funcional d'Agricultura, Joaquín de
Solà-Morales.
Abans de la plantada de l'arbre
al pati de l'escòla, els alumnes participaran en una classe teòrica. En
aquest sentit, Josep Maria Pagès,
tècnic de l'Associació de Viveristes de Girona, explicarà a tots els
escolars els coneixements bàsics
sobre la cura i el respecte que es
mereixen les flors, les plantes i. els
arbres. .
Aquest és el priíiièr cop que la
Unió Europea selecciona un centre d'ensenyament de la ciutat de
Girona per desenvolupar aquest
programa de promoció de les flors
i plantes.
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Adrecen una carta a Nadal on qüestionen l'ajuda al CB Girona
lADIQA UQDII I n

DdeG
I GIRONA

D L'Associació de pares i, mares
d'alumnes del col·legi Bruguera de Girona ha adreçat una carta a l'alcalde Joaquim Nadal on
l'insten a fer reformes al seu
centre. Ensenyament ha d'in-,
vertir a l'escola 300 milions de
pessetes, però malgrat que ja ha
presentat a la direcció i als pares el projecte de millora, encara no sap quan ho farà.
Els treballs han de reformar
el col·legi de dalt a baix i només
es mantindrà l'estructura exterior de l'edifici. Es farà un
gimnàs i un menjador nou i ès
reformaran totes les aules. Els
.ig.;^;^à¥^^
•parés denuncien que per tres
Escola Bruguera. Els pares d'alumnes exigeixen reformes al centre.
cursos d'educació infantil -75
alumnes- només hi ha a l'in- la única. L'Ajuntament es mostra l'ajuda que Nadal ha promès al CB
terior de l'edifici dos lavabos, i reticent a fer obres de mantenir Girona -50 milions- i asseguren
alerten que en cas d'einergèn- ment al·legant que el col·legi serà que amb els interessos d'aquest dicia tots els alumnes haurien de reformat de dalt a baix.
ners en farien prou per millorar
sortir de l'escola per una escaEls pares qüestionen a la carta diversos aspectes del centre.

