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EL PARE COLL SERÀ UN DELS PRIMERS A MILLORAR

HA ARRIBAT A UN ACORD AMB EL GEIEG PER APROFITAR UNS TERRENYS

Mifasfa un aparcament de 200 L'Ajuntament canviarà
places al costat del parc Central l'enllumenat de dotze
carrers de Sant Narcís
DAVID CÉSPEDES
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D L'empresa Minusvàlids Físics Associats (Mifas) de Girona ha començat ja les obres del nou aparcament que gestionarà al costat del
parc Central,'en un terreny situat
al costat de la Farinera Teixidor del
carrer Barcelona. Aquest serà el se'i. f
gon aparcament de superfície que
tindrà l'entitat a banda de totes les
zones blaves de la ciutat.
La construcció d'aquest pàr• : «•• ^
•*
quing ha estat possible per l'acord
a què han arribat Mifas i el GEiEG,
que és la propietària del solar. Des
de fa anys, el Grup busca finançament per poder fer un centre soUrbanització. Els treballs del pàrquing es van Iniciar ahir.
cial al costat de la Farinera Teixidor. De moment traurà rendibilitat a aquest solar mitjançant la 200 vehicles, en una zona on hi té en projecte urbanitzar un tecessió de l'explotació i gestió de ha força mancança d'aparcament. rreny situat darrere la gasolinera
l'aparcament i també ha tancat un
De moment, al costat del pas ele- de l'empresa Total i que des de fa
acord perquè la cadena NH hi faci vat de la via del tren existeixen dos temps s'utilitza com a aparcament
un establiment hoteler.
aparcaments privats. Un està si- improvisat. La voluntat municipal
El president de Mifas, Pere Tu- tuat al costat mateix de l'estació de és posar una mica d'ordre al sobert, ha explicat a aquest diari que la Renfe i l'altre, de dimensions lar i continuarà permetent que s'hi
si no surt cap contratemps les obres més petites, davant la plaça Poeta aparqui. A banda, millorarà tot
podrien estar acabades en el ter- Marquina. Precisament, aquest da- l'enllumenat del parc Central de
mini de quinze dies. Els treballs rrer havia estat gestionat fa uns Girona.
d'urbanització consistiran a apla- anys per l'empresa Mifas. ActualTubert ha reiterat que el desig
nar tot el terreny i asfaltar-lo ja que ment, Mifas també s'encarrega de de Mifas és que l'aparcament pu«ara es trobava tot plegat molt l'explotació de l'aparcament situat gui obrir-se al públic en uns quinabandonat i no reunia les condi- a l'hospital doctor Josep Trueta de ze dies coincidint amb les festes de
cions per fer les funcions d'apar- Girona.
. la Setmana Santa i preveient que
. cament». Inicialment, el pàrquing
Al costat mateix també del parc hi haurà un augment de visitants
tindrà capacitat per acoUir més de -Central, ^Ajuntament de Girona a la ciutat de Girona.
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D L'Ajuntament de Girona canviarà durant els propers mesos
l'enllumenat públic d'una dotzena de carrers del barri de Sant
Narcís. La renovació s'inclou
en el projecte de millora que es
portarà a terme durant els propers tres anys a la ciutat i que
suposarà una inversió econòmica superior als 300 milions
de pessetes. Els carrers que a
mitjan de l'estiu vinent estrenaran un nou enllumenat públic són Mare de Déu dels Àngels, Mare de Déu del Remei,
Francesc Artau, Ramon Muntaner, Pere Compte, Narcís
Monturiol, Progrés, passatge
Progrés, Antònia Adroher i Pascual i un tram de l'avinguda
Sant Narcís.
De moment, el primer carrer
que es beneficiarà d'aquesta
substitució serà el Pare CoU, entre l'avinguda de Sant Narcís i
la frontissa del Güell. El nou
enllumenat s'inclourà a les
obres de reforma urbana que
començaran aquesta setmana i
que serviran també per canviar
tota la imatge urbana d'aquest
vial. Inicialment, amb un pres-

supost de 70 milions, es faran voreres noves i s'eixamplaran mentre que la calçada, que continuarà
essent d'una sola direcció, serà més
estreta. Ahir es van començar els
cartells que anuncien l'inici immediat dels treballs d'urbanització en aquest carrer on hi ha el
col·legi de les Dominiques i que és
una de les principals vies d'enllaç
entre Sant Narcís i Santa Eugènia.
Pel que fa a la resta de carrers del
barri que veuran com progressivament es canvia el seu enllumenat, la intenció de l'Ajuntament de
Girona és que els treballs comencin a executar-se a mitjan del proper mes de maig i estiguin acabats
en dos mesos.
El projecte es va aprovar a la comissió de govern de la setmana
passada Ma inversió que s'ha calculat és de 26 milions de pessetes. Al llarg dels propers mesos,
l'Ajuntament de Girona tindrà enllestida també la renovació de l'enllumenat del passeig d'Olot, situat
precisament al voltant dels dotze
carrers que estrenaran la nova il·luminació.
El projecte consistirà a substituir els globus dels fanals per un
altre model molt més modern i que
dóna més llum al carrer.
DAVID CÉSPEDES

LES DONES DEL SERVEI MUNICIPAL VAN PASSAR AHIR A L'EMPRESA PRIVADA

El comitè de l'Ajuntament
que hi ha escoles que no es netegen
DAVID CÉSPEDES
I GIRONA

D El comitè d'einpresa de l'Ajuntament de Girona ha denunciat
que diverses escoles de la ciutat no
es netegen correctament i que hi
ha força mancances en aquest sentit. Ahir, coincidint amb el pas de
les dones que fins ara netejaven les
oficines de la plaça del Vi en una
empresa privada, el comitè va acusar l'equip de govern de no fer
complir les condicions de neteja
en alguiïs col·legis públics.
En aquest sentit, van denunciar
que en tots éls col·legis no es realitzen substitucions i que des de
l'Ajuntament de Girona es «recomana netejar per sobre» quan fal-

tà personal. Així mateix, van expressar que al col·legi Joan Bruguera hi ha «dotze hores fixades
per la neteja però ara s'ha passat
a nou i més d'un dia només se'n
fan quatre». Una situació similar
passa al col·legi de Taialà on, segons expressa el comitè d'empresa en un full que ahir es va repartir a les portes del mateix ajuntament, «s'ha passat d'un lloc de
treball a jornada completa amb només cinc hores de treball».
A l'escola Dalmau Carles s'han
suprimit tres hores de neteja, però
les males condicions del servei el
comitè les fa extensives a altres centres públics de la ciutat. «Als col·legis es netegen un cop a l'any els vidres i no es fan neteges a fons mai»

quan s'haurien de fer almenys tres
vegades al llarg del curs escolar.
Aquesta circumstància xoca amb
el fet que a «l'edifici consistorial
hem comprovat que pels 520 metres quadrats, l'empresa Cecle s.a.
contractava una persona 5 hores
i ara ha contractat per netejar-los
una nova persona però només amb
4 hores. A finals de febrer, que no
hi va haver ni una treballadora,.Cecle no va fer cap substitució». Precisament, aquesta empresa privada ha absorbit sis treballadores del
servei de neteja que fins ara formaven part de la plantilla municipal. De les onze persones que integraven el servei -dos a l'arxiu i
nou a l'edifici de la plaça del Vi-,
una ha passat a funcionària de la

primera planta, una ha estat recol·locada, una altra ha passat a
ordenança i la resta han estat traspassades per l'equip de govern a
l'empresa privada.
El comitè, que durant els darrers
mesos ha portat a terme diverses

accions de protesta,.ha explicat que
dues de les dones estan de baixa
per depressió i que totes elles estan molt «decebudes amb l'actitud que ha mostrat el PSC» i en especial de la decisió de l'alcalde, Joaquim Nadal,.
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