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HAN OMPLERT DE CARTELLS ELS APARADORS I CONTINUARAN RECOLLINT SIGNATURES FINS EL DIA DEL PLE ORDINARI

Els botigueis porten aralcalde 461
firmes contra el canvi del carrer Major
Torramadè.es'Gomprometa rectificar si la modificació no m

la circulació al municipi

-
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. D Els botiguers del'carrer Major
, de Salt vaii presentar ahir a l'al-,
calde, JauineTorràmàdé, 461 firmes rebutjant el canvi de sentit decretat per l'equip, de govern de
CiU-ERC. Una delegació formada per una vintena dexomerciants
va ser l'encarregada d'entrégar les
signatures a l'Ajuntament i va
anunciar qüe-la recollida continuarà fins dilluns vinent, dia en
què se celebrarà el ple ordinari de
novembre. En aquesta sessió s'hi
debatrà una moció presentada pel
' grup municipal socialista que insta a rectificar el canvi per tornar
a convertir el carrer en üna via
d'entrada a Salt.
Els comerciants tenen previst assistir al ple, tal com ja van fer la
setmanapassada amb la sessió ex-.
traordinaria d'ordenances fiscals.
«Donarem el nostre suport al PSC
en la seva moció», van assenyalar
ahir, després d'explicar que aquests
dies s'estan reiinint amb la resta de
grups dè l'oposició per veure quina posició tenen respecte a l'afer.
Els botiguers tampoc tanquen la
porta a l'equip de govern, tot i que
afirmen que és «difícil» negociarhi «perquè no estan disposat's a
-canviar de nou el carrer». De fet
l'alcalde, Jaume Torramadé, va
parlar ahir per telèfon amb el
col·lectiu, sense que s'arribés a cap
acord.

vindicacions seguissin una via
menys combativa.
Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Torramadé, va reiterar ahir que
des de l'Ajuntament «donarem tot
el nostre suport als comerciants en
el què ens demanin». Torramadé
va assegurar que entén els seus temors però va reclamar «paciència»
per veure quin resultat tenen els
canvis dè circulació que va decretar la setmana passada. En aquest
sentit l'alcalde demoçratacristià es
va comprometre a «rectificar» si
d'aquí uns mesos es comprova que
el trànsit per Salt no ha millorat.
Torramadé va expücaf que de la
mateixa manera que els comerciants s'opósen als canvis «els veïns

del barri vell, de Sant Antoni i Sant
Dionís, estan molt satisfets».
L'Ajuntament té previst iniciar una
cairipanya de difusió del comerç
del carrer Major pròximament, a
banda de redactar un pla dinamitzador.
Els empresaris, en entrar a
l'Ajuntament de Salt, van trobar,
el regidor de Medi Ambient, Lluís
Tràfach, que precisameiit és propietari d'una botiga al carrer Ma-jor. Aquest va diaJogar una estona amb ells però tampoc van arribar a cap acord. Des de l'equip de
govern es considera que tot i l'oposició d'alguns comerciants, al carrer també hi ha botiguers que
aproven la decisió.

L'AJUNTAMENT JA LI HA CONCEDIT LA LLICENCIA D'OBRES

DENUNCIA LES DIFICULTATS DELS MINUSVALIDS

Adigsa millorarà els pisos
de Font de la Pólvora

Mifas fa campanya contra
éls cotxes mal aparcats

DdeG
GIROtvIA

D L'Ajuntament de Girona ha atorgat a l'empresa pública Adigsa la
llicència d'obres necessària per dur
a terme uns treballs de millora a
diferents edificis del barri de Font
de la Pólvora que estan sota la seva

titularitat. Els treballs afectaran diversos blocs dels carrers Noguer,
Acàcia, Font de la Pólvora i la plaça
Llimoner i consistiran a remodelar les façanes i la substitució de
diverses xemeneies. La llicència
d'obres tindrà validesa fins al no. vembre de l'any vinent, segons
l'acord de la comissió de govern.
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D Una campanya «simpàtica»
i amb una «mica d'humòr» recordarà als conductors que han
d'aparcar correctament i no
obstacviUtzar voreres i passos de
vianants per facilitar així el pas

de les persones que van en cadira
de rodes o tenen alguna dificultat
física. La campanya serà promoguda per Mifas, que ha editat uns
ftiUets «on amb sentit de l'humor»
es demana als conductors que tinguin en compte les dificultats que
sovint es troben les persones amb
cadira de rodes.
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D SALT.- L'Ajuntament de Salt té
previst difondre entre els veïns
l'ús de l'autobús nocturn que
funciona totes les nits dels caps
de setmana (divendres i dissabte) fins a finals d'any. L'alcalde, Jaume Torramadé, considera que alguns ciutadans no
coneixen el servei «perquè pen; sen que només el fèierri durant
lés.Fires de Giroria»^ per aquest
motiu ha assenyalat que es farà
üna nova campanya de difusió
del servei.
Torramadé s'ha mostrat satisfet amb el grau d'utilització
de l'autobúç nocturn però considera que encara es podria augmentar siels veïns coneguessin
més les seves possibilitats. La
iniciativa es mantindrà en període de provafinsafinalsd'any
i aleshores l'Ajuntament i la
companyia Teisa determinaran
si és rendible establir^la de manera regular.
En les passades fires tots els
joves de Salt van rebre al seu domicili un tiquet de descompte
en l'ús del servei de transport
nocturn. Ara l'equip de govern
plantejarà iniciatives similars
per tal de fomentar-ne la utilització entre aquest sector de
la p o b l a c i ó . DdeG

• Cartells de rebuig. Les botigues del carrer Major expressena l'aparador la seva oposició al canvi de sentit

ma d'esquela. La pancarta anuncia la venda dels establiments «per
là defunció del carrer Major» i _
dóna el núitiero de telèfon de
l'Ajuntament a aquells possibles
interessats a conèixer més sobre la
qüestió.
Els comerciants descarten fer
d'altres accions més contundents
còm ara tallar carrers o manifesCartells als aparadors
tar-se pel municipi en entendre
Paral·lelament a la recollida de que «no tenim per què anar a mofirmes, els comerciants del carrer lestar la resta de ciutadans». DiMajor han enganxat als apa:radors vendres passat els botiguers van
dels seus establiments diversos car- celebrar una reunió per determitells qüestionant la validesa del nar l'estratègia a seguir i malgrat
canvi. La novetat és que n'han cre- que alguns associats van proposar
at un de nou, que denuncia la mort. fer accions al carrer, la niajoria es
de les botigues del sector en for- va estimar més que les seves rei-

L'Ajuntament dé
Salt difondrà entre
els veïns l'ús de
l'autobús nocturn

Els comerciants del
Centre de Girona
obren divendres els
llums de Nadal
D GIRONA.- Els comerciants de
l'Associació El Centre de Girona tenen previst encendre divendres la il·luminació nadalenca. Diversos carrers com
Nou, Joan Maragall o Santa
Clara tenen des de fa dies les
bombetes col·locades a l'espera que s'encenguin. La iniciativa està patrocinada per la companyia Fecsa-Enher i, de fet,
abans de l'acte d'obertura dels
llums se signarà uil conveni entre aquesta i els comerciants.
L'any passat també es va programar un acte protocol·lari
d'èhcesa dels llums de Nadal,
una tradició que es vol anar
consolidant a la ciutat de Girona. L'obertura de les bombetes està prevista à partir de tres
quarts de sis de la tarda, segons
han informat fonts de FecsaEnher.
Els llums de Nadal són una
de les iniciatives que els comerciants del Centre han previst per atraure els clients. Pròximament donaran a conèixer
d'altres propostes. DdeG
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