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S ' H I T R A S L L A D A R À EL P À R Q U I N G DE M O T O C I C L E T E S DE LA PUJADA AL PONT DE PEDRA

Eliminen una part deia zona
blava de la plaça Catalunya
Tota una banda d'aparcament passarà a ser ocupada per motos
DAVID CÉSPEDES
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Properament Geny Cabezas i Núria R'òmagós,' les dues afortunades sòcies' premiades amb un viatge en la darrera promoció de socis del Grup, gaudiran del seu premi, que consisteix en dos viatges
per a dues persones, un a Lisboa i un altre b Mallorca, per gentilesa de Viatges-Canigó i el Grup. En la fotografia, Joan Marenyò i
Joan Escuder, en representació de Viatges Canigó i el GEiEG, respectivament, fan entrega de les r-eserves a Cabezas i Romagós.

CIBERTEL va decidir renovar per dues tenïporades més el conveni de
patrocini del primer equip de la secció d'hoquei del Grup, que disputarà la lliga de divisió d'horior després d'assolir l'ascens de manera brillant la temporada passada. A la fotografia, el president
de la secció d'hoquei del Grup, Pere Cantarero; Antoni Fernandez
en representació de CIBERTEL i el president de l'entitat, J.oan Escuder, en el moment de la signatura de la renovació del conveni de
patrocini. El GEiEG vol agrair a CIBERTEL la confiança-que diposita en la secció d'hoquei i en el primer equip d'aquesta, una col·laboració sense la qual seria complicat mantenir-se a l'elite de l'esport estatal.

n La zona blava de la plaça Catalunya, la primera qüe es vaí
implantar a Girona, perderà
places d'aparcament ja que tota
una banda que ara ocupen els
vehicles es transformarà en un
- pàrquing exclusiu per a les motocicletes. L'Ajuntament de Girna ja ha arribat a un acord amb
la concessionària dels parquímetres, Giropark, per a l'eliminaciò de la banda d'aparcament que va des del quiosc de
la plaça fins a l'inici de la rambla Verdaguer.
En.total, amb aquesta mesura es perderari una vintena de
places que diàriament són ocupades pels cotxes. Les motos que
ara aparcaran en aquesta banda de la plaça seran les que ocupen els dós laterals de la pujada al pont de Pedra i l'accés a la
plaça del Vi.
Netejar la imatge

. .

L'alcalde, Joaquim Nadal, ha
-explicat que el trasllat de l'aparcament de motocicletes.a
la plaça Catalunya es vól netejar la imatge de l'entrada al ba- .
rri vell. A més, el fet que s'aparquin les motocicletes, una
cinquantena aproximadament,
impedeix que dos vehicles puguin circular amb comoditat i
a la vegada per la pujada al pont
de Pedra.
A més, Nadal defensa que a
la plaça Catalunya cada vegada.hi ha més problemes circu-.
latoris a la banda d'aparcament

Lateral eliminat. En aquesta banda eis vehicles ja no podran aparcar-hi

que s'eliminarà. Segons l'alcalde,
molts vehicles aparquen en doble
filera i llavors els que'volen donar la volta a la plaça es troben que

tenerí dificultats per circular. L'Ajuntament considera que les motos ocupen menys espai i que el
trànsit serà més flü'it.

Barri vell sense cotxes
• La mesura que vol posar en.
pràctica l'Ajuntament a la plaça
Catalunya es complementarà
també prohibint tot l'aparcament de la plaça del Vi. Actualment, s'és encara permisiu
amb segons quins-estacionaments però a partir d'ara úni• cament es permetrà estacionar
momentàniament a tot l'àmbit
de la plaça per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega.
D'aquesta manera, l'Ajuntament vol aconseguir tenir «net»
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de cotxes el barri vell. Fa un parell d'anys va entrar en vigor les
restriccions de trànsit canviant
el sentit de la pujada a la Catedral des de Sant Pere i col·locant senyals de restricció a tOts
els accessos al nucli antic. A la
plaça del Vi, principal entrada
al barri vell, hi ha sovint controls de la policia i únicament
poden circular i aparcar en determinats espais els veins i re.sidents que tenen un distintiu
especial.
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Convoquen els premis
de la Federació Catalana
de Voluntariat Social
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El dia 21 d'agost, al Complex Esportiu GEiEG - Palau Sòcosta, es
celebrarà ehGran Prerpi d'Atletisme Ciutat de Girona, una competició d'alt nivell que comptarà amb la participació de primeres fir
gyres de l'atletisme a nivel·l.estatal i català,'com ho demostra el'fet
•que el doble medallista olímpic i mundial Ferrnín Cacho i el campió d'Europa dels 5.000 metres, Isaac Viciosa, ja han cursat la
seva inscripció en els 1.500 metres, prova en la qual també hi par-,
ticiparan Víctor Morenté, Corlos Esteso, Juan Cafíos Higuero i el lloretenc Josep Lf. Blanco. També participaran en el Gran Premi el
saltador de perxa Javier García Chico i el velocistq Vénancio José
Múrcia.

• OBREN EL CARRER VINAS I GRAUGERS- El carrer Viflas i Graugers

del barri de Santa Eugènia ja' ès troba obert a la circulació. Després
d'anys de no estar urbanitzat aquest carrer, situat al límit dels termes
municipals de Girona i Salt, ha millorat i facilitat les comunica-,
cions internes pel sector. Ddec .
PALAU

SANTA EUGÈNIA

La piscina acollirà
cursos per a la mainada

La biblioteca organitza
un taller de manualitats

D'De l'I al 30 de setembre, la
piscina coberta de Palau serà
l'escenari d'uns cursos d'iniciació i perfeccionament dirigits especialment a la mai-,
nada. Les sessions, que es faran en diferents horaris, estan
obertes a les participacions de
nens i nenes de més de 3 anys.
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D La biblioteca Salvador Allende del barri de Santa Eugèriia de
Girona ha organitzat per aquest
- mes un taller de manualitats. Les
classes es fan a partir de dos
quarts de sis de la tarda i s'érisénya als més petits com per fer
exernple un estel per poder ferla volar.

D La Federació Catalana de Voluntariat Social ha convocat la
cinquena edició dels prernis Joventut i Valors. Els interessats
per presentar els seus treballs tenen temps de fer-ho fins al proper 30 de setembre. El lliurament
s'ha de fer a la seu de la federació situada a l'hotel d'entitats del
. carrer de la Rutlla de Girona. Els
organitzadors demanen un treball creatiu, d'aplicació pràctica, sobre els valors ètics com ara
la solidaritat; la^justícia, la responsabilitat o la tolerància, entre'd'altres. A la convocatòria
s'explica també que els catalans
poden ser escrits tant en català
com en castellà i que poden ser
presentats tant per persones jurídiques com a físiques. El termini per presentar els treballs
davant la Federació de Voluntariat Sociales va iniciar el març
t,passat. Un cop recollits tots els
treballs i ponències presentades
un'jurat qualificador s'encarregar d'avaluar-los i s'anunciarà el
guanyador d'aquesta cinquena
edició. Els premis compten també amb la còl·laboració.i la participació de la Fundació Agrupació Mútua.

