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EL CENTRO DE ANDALUCIA DIU QUE JA S'ESPERAVA AQUESTA DECISIÓ PERÒ QUE L'ANY QUE VE FARÀ LA FESTA

La comissió d*usos de les Deveses
de Salt refusa la romeria del Rodo
L'alcalde Jaume Torramadé té rúltima paraula, però la celebració està descartada
EDDY KELELE

JORDI ROURA
SALT

D La comissió Salt-21, integrada
per diverses entitats del municipi
i que té com a objectiu determinar quins usos han de tenir les Deveses, ha decretat que aquest espai
ho és adequat per celebrar-hi la romeria del Rocío. Segons va explicar ahir el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Lluís Trafach, «la comissió s'ha pronunciat
en contra de l'esdeveniment però
l'última paraula la té l'alcalde, que
s'ha de pronunciar mitjançant un
decret d'alcaldia». A pesar d'això
la celebració de la festa, organitzada pel Centro de Andalucía, està
totalmient descartada.
L'any passat la festa ja va anar
acompanyada d'una polèmica que,
fa alguns mesos, es va tornar a disparar El Centro de Andalucía va
presentar a l'Ajuntament la sol·licitud per fer-ne una altra edició al
pla dels Socs, però l'equip de govern va considerar que no era un
Hoc ideal i que les Deveses calia
protegir-lès. A partir d'aquí es va
decidir crear la comissió Salt-21,
dedicada a confeccionar l'Agenda 21 al municipi i determinar
quins actes es poden fer i quins no
a les Deveses de Salt.
Limitar l'accés

L'equip de govern va plantejar
la possibilitat de crear una normativa que regulés la protecció de
les Deveses i que limités l'accés a
la zona a no més de 500 persones.
Finalment, però, aquest document
no es va redactai-, malgrat que es

Els establiments de
la Creu celebren la
botiga al carrer amb
diverses activitats
D GIRONA.- L'associació de comerciants del carrer de la Creu
ha preparat per aquest dissabte diverses activitats que complementaran la celebració de la
tradicional botiga al carrer. La
iniciativa d'aquests establiments
coincideix també, amb la botiga al carrer que fan altres agrupacions com ara els del carrer
Migdia i la Rutlla. Per aquest
motiu, dissabte gran part de
l'Eixample estarà tancat al trànsit i seran les parades dels bo,tiguers les que ocupin l'asfalt.
Per donar major protagonisme a la jornada les botigues de
la Creu han organitzat una lectura de contes .per als més petits a partir deies onze del matí
i un concursde dibuix. A les
cinc de la tarda, es podrà practicar tennis de taula al mig del
carrer amb la col·laboració dels
membres del Club de Tennis
Girona. A més tots els compradors rebran un obsequi. DdeG

L'empresa dels
parquímetres
comprarà sis
màquines noves
va determinar que seria la comis- nés ara el perniís no podrien fer la
sió l'encarregada de pronunciar- festa per manca de temps. Tot i això
se sobre si el Rocío se celebraria o va advertir que després de l'estiu
no.
començarà a treballar per prepaEl president del Centro de An- rar la romeria del 2001, «que es
dalucía, Antonio Vàzquez, no es farà a Salt encara que no ens deiva mostrar ahir gens sorprès per xin les Deveses».
la decisió de la comissió i va asseEls organitzadors volien fer la
gurar qiie se l'esperava. Vàzqüez romeria els dies 3 i 4 de juny, duva dir que ja feia setmanes que la rant tot un cap de setmana, i fer
seva entitat havia paït que aquest' activitats a la nit. Aquest planteany no hi hauria Rocío a Salt i va jament comportava que els partidir que encara que l'alcalde els do- cipants acampessin a les Deveses,

fet que la comissió considera negatiu per a la conservació d'aquest
espai.
D'altra banda, el president del
Centro de Andalucía va mostrarse molt crític amb la denonfiinada Associación Rociera de Salt, «un
grup d'amics que en comptes de
sumar-se a nosaltres per sumar van
per lliure i així resten», segons va
assenyalar. Aquesta entitat ha organitzat una festa rociera per dissabte al payelló de Salt.

D GIRONA.- El parc del Migdia de Girona, situat a les antigues casernes militars, té des
d'ahir, un nou accés des del carrer Barcelona. Ahir a la tarda es van retirar les tanques i es van posar els senyals i es va poder
obrir al trànsit aquest vial que permetrà la
connexió directe, entre els carrers Barcelona i Migdia. De moment s'hi podrà circu-

lar dé forma provisional i per aquest motiu no s'ha asfaltat. En un futur, l'empresa
Rubau té previst crear un aparcament en superfície i quan estiguin acabats dos edificis
de nova construcció s'aprofitarà per asfaltar tot aquest nou espai del parc. Aprofitant
les obres d'aquest vial s'ha reforçat el ferm
a l'entrada de l'aparcament. DdeG
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Obren un nou accés al parc del Migdia

D GIRONA.- Giropark s.a., l'adjudicatària del servei dels parquímetres a l'Eixample, s'ha
compromès davant l'Ajuntamtn de Girona a comprar sismàquines expenedores de tiquets. Aquestes màquines hauran d'acceptar també el paga• ment amb targeta de crèdit, tal
com ha demanat l'Ajuntament.
Giropark es farà càrrec de l'explotació de les noves zones blaves que es faran al carrer de la

Alumnes d'Hostaleria enquesten turistes
D GIRONA.- Un grup d'alumnes de l'Escola
d'Hostaleriaíde Sant Narcís de Girona va
realitzar ahir a la rambla de la Llibertat una
enquesta entre els turistes que visitaven la
ciutat per conèixer els seus costums alimentaris i saber què pensaven de la dieta
mediterrània. Els estudiants, d'éntre,20 i
22 anys, participen en un mòdul de grau

superior de restauració i aprofiten l'enquesta que fan també per practicar idiomes com l'anglès o el francès amb els turistes. El treball que hauran de presentar,
en total, haurà servit per enquestar més de
100 persones, que segons els primers resultats es van mostrar molt contents d'haver
descobert el vi de la Rioja. DdeG

