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Dos joves denuncien
davant els Mossos
que van ser agredits
a la plaça de toros

Un veí de Girona
assalta una noia i li
roba els diners a
punta de navalla

D GIRONA- Dos dels joves que van
participar diumenge passat a la
manifestació antitaurina han
presentat denúncia davant la
comissaria dels Mossos d'Esquadra per les agressions que
van rebre. Segons consta en la
denúncia, els joves asseguren
que els cops van ser donats per
personal de la plaça de toros.
Per a diumenge vinent, onze
organitzacions i col·lectius cle
Girona han convocat una nova
manifestació davant les portes
de la plaça de toros per mostrar
el seu rebuig a les curses de
braus. La denúncia es basa en,
segons han explicat, les agres-'
sions físiques i verbals que van
rebre durant la concentració de
diumenge. DdeG

G GIRONA.- La Policia Autonòmica va detenir diumenge a la matinada un veí de Girona que havia assaltat una noia a punta de
navalla quan tornava càp al seu
domicili. Segons van informar
ahir éls Mossos d'Esquadra els
•fets van passar diumenge a la
nit quan el detingut, identificat
com Miquel C,A., de 32 anys,
va amenaçar la víctima i la va
obligar a entrar en un portal,
amb la intenció de robar-li els
diner que duia al moneder.L'agressor, que es cobria part
deia cara amb un jersei per evitar ser reconegut, va obligar la
noia a anar fins al fons de l'escala mentre l'amenaçava de
punxar-la amb l'arma que esgrimia. L'home va aconseguir
apoderar-se de tots els diners
que la noia portava al damunt
però, tot seguit, no va dubtar
en intentar fer diversos tocaments a la víctima, que va aconseguir desempellagar-se de l'assaltant à base d'empentes i
dient-li que es posaria a cridar. L'assaltant va decidir llavors fugir immediatament. La
víctima però va presentar denúncia dels fets i va descriure
l'assaltant.

_Més car. Les noves tarifes per aparcar en zona blava vanentrar en vigor ahir al matí.

APARCAR DURANT D U E S H O R E S COSTARÀ ARA 190 P E S S E T E S

Menta calcula que
captarà 4.600 clients
particulars i
empreses de Salt
D SALT.- L'operadora Menta Ca, ble i Televisió de Catalunya calcula que captarà uns 4.600
clients i empreses de Salt durant la seva implantació al municipi prevista per als propers^
mesos. La instal·lació del cable està ja pràcticament pactada amb l'Ajuntament i les obres
s'iíiiciaran en breu.
Menta proporcionarà diversos serveis a les llars i institucions de Salt com ara el programa Méntapacks que permetrà als usuaris contractar els
serveis com ara telefonia, Internet i televisió de forma combinada i en aquest cas pagar la
quota d'instal·lació d'un únic
servei. DdeG .

El preu de les zones blaves
dè Girona puja deu pessetes
DAVID CESPEDES

D Aparcar en zona blava a Girona és, des d'ahir, deu pessetes més
car. La concessionària dels parquímetres, l'empresa Giropark, va
fer efectiva ahir al matí l'increment
de les tarifes després de l'autorització que va rebre de l'Ajuntament
de Girona. Fa dos mesos que la
puja estava autoritzada però no
s'havia aplicat.
La tarifa horària per aparcar
dues hores, que és el màxim
permès, ha passat de 180 a 190 pessetes. El mateix increment s'ha
aplicat a la tarifa mínima que a partir d'ahir és de 45 pessetes per a 28

minuts d'estacionament. La con- 5.000 pessetes però aquesta sanció
cessionària del servei segueix man- es pot anul·lar al mornent dipositenint que cada fracció horària si- tant la multa i 1.000 pessetes a la
• gui de cinc pessetes. Els nous preus bústia que hi ha les màquines exes trobaven ja exposats ahir al matí penedores. L'increment de la tari-,
a les diferents màquines expene- fa ha entrat en vigor una setmadores de tiquets que hi ha à les na després que la concessionària
zones on l'empresa té la concessió. hagi perdut unes 25 places d'aparcament de pagament a un laLa sanció és la mateixa
teral de la plaça Catalunya. L'AEl preu que s'ha mantingut sen- juntament ha convertit aquesta
se cap modificació és el de les 1.000 banda en un pàrquing exclusiu per
pessetes que serveixen per neu- amòtocicletes.
tralitzar la multa que els vigilants
D'altra banda, la concessionària
col·loquen als cotxes que s'exce- està a l'espera de convertir alguns
deixen en el temps pagat per apar- carrers del sector de l'Eixample en
car o els que no col·loquen el co- zona blava després de haver guanrresponent tiquet. La multa,que yat el concurs convocat per l'As'imposa en aquests casos és de juntament de Girona.

. Localització en poques liores

. Amb les pistes facilitades, els
Mossos d'Esquadra van aconseguir localitzar el presumpte
assaltant la matinada de diumenge prop de l'estació de la
Renfe de Girona. L'home, que
compta amb diversos antecedents per fets sirriilars, va ser
detingut per la Policia Autonòmica com a presumpte autor
d'un delicte de robatori amb intimidació i va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona. j.M.B. ••

. NADAL CALCULA Q U E A FINAL D'ANY JA ES PODRÀ CIRCULAR PELS VIALS

DAVID CESPEDES

Urbanitzen nous carrers per
connectar Montillvli Puigvistós
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D L'oberutra de nous carrers permetrà connectar els barris de
'
t
^'i
Montilivi i Puigvistós sense necessitat de passar per l'avinguda
Montilivi. La comunicació interna entre els dos sectors es farà per
la zona de Font de l'Abella on les
màquines ja estan treballant des
de fa unes setmanes. Les obres,
que estaran acabades a final d'any,
se centraran els propers dies en el
convent de monges que hi ha a l'avinguda Montilivi.
Les obres afectaran una part del
pati i també comportaran que s'- "vS»"*""
hagi d'enderrocar una casa. Ac- '
Comunicació interna. Fins ara la connexió entre els barris no era possible.
tualment, la connexió entre Montilivi i Puigvistós acaba a la plaça
Ciutat de Figueres. Amb la con- vials eren un cul dé sac i queda- es poden executar amb normalitinuació del projecte, la plaça es ven tallats.
tat durant la tardor a final d'any
completarà amb una rotonda de
L'alcalde de Girona, Joaquim els veïns dels dos barris podran ja
distribució de trànsit.
Nadal, ha explicat que un cop ur- estrenar la comunicació interna.
El cost del projecte va a càrrec
Fins ara, aquests terrenys, de ti- banitzats els carrers es preveu que
tularitat privada, no estaven ur- es facin noves edificacions amb de l'Ajuntament de Girona i els
banitzats i això impossibilitava la caixes aïllades i de baixa alçada, propietaris dels terrenys que s'urcomunicació interna. Alguns dels Nadal ha insistit que si les obres banitzen.
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• POSEN AL DESCOBERT UN TRAIM DE LA IMURALLA. El tram de la muralla que és visible des del carrer del Portal Nou quedarà al descobert properament. Una empresa s'encarrega de repicar la paret perfet sortir la pedra que durant anys ha estat tapada i li fa el mateix tractament que es va dur a terme a la part del passeig fora rnuralles. DdeG
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Ensenyament té llicència
per retirar tres mòduls

Les obres a Sant Francesc
provoquen retencions

D El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha
obtingut la llicència d'obres
per retirar les cimentacions i
deixar en condicions el solar
de tres inòduls prefabricats
que s'havien instal·lat a l'exterior de l'institut Jaume Vicens Vives de Girona.

D La canalització de la xarxa del
cable que s'està portant a terme a l'avinguda Sant Francesc
provoca a diari~ retencions de
trànsit i llargues cues. Les màquines ocupen un dels carrils de
l'encreuament amb Jaume I això
originà que els cotxes tinguin di- ficultat per circular.

