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A CANVI LI CONSTRUIRIA AL GRUP UN CENTRE SOCIAL

La cadena NH vol fer
un hotel en un solar
propietat del GEíEG
centre social és un vell projecte del
GEiEG. Ja en la llarga etapa de l'expresident Salvador Martí es va inD La cadena hotelera NH ha man- tentar sense èxit fer aquest centre
tingut ja contactes amb el GEiEG social que estarà situat al costat de
per intentar aixecar un establiment l'Escola Municipal de Música. Ara,
hoteler en uns terrenys propietat aquesta qüestió es podria quedar
del Grup. Aquest solar es troba desencallada si finalment les dues
situat entre el carrer Barcelona i el parts arriben a un acord.
parc Central -al costat del pas eleUna altra possiblitat que té el
vat de la via del tren- i segons les. GEiEG és negociar una altre part
converses mantigudes, si s'arriba del terreny amb la societat Mifas
a un acord l'empresa hotelera po- per fer-hi un aparcament. Actualdria ocupar el terreny i, a canvi, ment, en una part del solar els cotassumiria la construcció d'un cen- xes hi aparquen desordenadament.
tre social.
Aquest any, l'Ajuntament de GiNH té actualment dues opcions rona també ha anunciat que en un
sobre la taula per implantar-se a la altre solar proper, on també els cotciutat de Girona. D'una banda, el xes l'ocupen i en fan servir l'aparterreny de l'antic escorxador que cament, serà urbanitzat.
hi havia a l'Avellaneda, a l'entraNH és la primera cadena hoteda de Girona, i d'una altra aquest lera que ha mostrat un interès molt
solar del GEiEG situat en un es- clar en obrir-se al mercat de la ciupai més cèntric. La creació d'aquest tat. L'alcalde de Girona, Joaquim
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Terrenys. Estan situats entre el carrer Barcelona i el parc Central de Girona

Nadal, va confirmar fa uns dies que
diverses empreses i grups hotelers estan sondejant el mercat immobiliari en busca de terrenys. Una
altra empresa que s'havia especulat que tenia un cert interès era Va-

llehermoso però, de moment,
aquesta immobiliària només tirarà
endavant la promoció d'uns habitatges al barri de Santa Eugènia.
Qui sí ho té confirmat és Anto-

nio Catalan que inaugurarà un hotel de cinc estrelles -el primer que
hi haurà a la ciutat- en uns terrenys
ubicats al sector de les Pedreres i
que ja han estat adquirits per l'exresponsable de NH.

ELS TREBALLADORS CONVOQUEN UNA VAGA PER DILLUNS

LAjuntament posposa la
privatització de la neteja
DdeG
I GIRONA

D L'Ajuntament de Girona ha posposat de moment la privatització
del servei de la neteja de les seves
oficines muiíicipals. L'alcalde, Joaquim Nadal, es va reunir ahir
amb el sindicat CCOO i es va arribar a un acord per ajornar, al-

menys temporalment, el pas de les
dones de la neteja a ima empresa
privada.
Els treballadors tenen previst celebrar avui una assemblea per tractar aquesta qüestió. De morhent,
és molt problable que dilluns vinent el personal de l'Ajuntament
vagi a la,vaga però aquesta mesurà no està encara confirmada.
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• MERCADONA INAUGURA UN NOU SUPERMERCAT- La cadena valenciana Mercadona té previst inaugurar el seu primer supermercat a la ciutat de Girona el proper dia 20. Aquest establiment ocupa un edifici comercial que actualment encara està en construcció i que
es troba situat al sector Güell, una de les zones de major creixenaent demogràfic de Girona. Durant els propers mesos, Mercadona té previst
. obrir dos supermercats més, un dins del complex" de cines Oscar i un
altre al barri de Sant Narcís. odeG
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