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Aproven el nou «skate
pari(» de Girona dos dies
després dels aldanills de
la plaça Constitució
L'Ajuntament preveu adjudicar les obres
en dues setmanes i començar-les a l'estiu
DAVID BRUGUÉ / Girona
• Dos dies després dels incidents de la plaça Constitució,
la comissió de govern de l'Ajuntament de Girona va aprovar dijous el projecte del nou parc per als skaters de la
ciutat, que es farà al parc Central. En quinze dies s'adjudicaran les obres, que es podrien fer aquest estiu.
La construcció del nou
skate park de Girona és
una de les reivindicacions
del grup de joves que a
diari es concentren a la
plaça de la Constitució de
la ciutat per practicar-hi
aquesta activitat. Afirmen
que a banda d'aquesta plaça dura, a la ciutat no hi
ha cap lloc adient i que
Yskate park que ja hi ha
al parc Central no satisfà
les seves necessitats. Ja fa
algun temps que l'Ajuntament s'havia compromès a tirar endavant un
nou equipament lúdic,
però no s'havia aprovat el
projecte. Dos dies després

dels polèmics incidents de
la plaça Constitució, en
què es va detenir una persona per presumpte tràfic
de drogues i per convidar
menors a fumar haixix, la
comissió de govern va
aprovar dijous el projecte
de Yskate park.
Segons va explicar ahir
l'alcalde, Joaquim Nadal,
d'aquí a quinze dies es preveu adjudicar les obres,
que tenen un cost de 14
milions. D'aquests, 8 són
per a l'equipament de suports perquè els patinin.
L'skate park substituirà el
que ja hi ha al parc Central
i en el lloc del vell s'hi
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instal·laran jocs infantils.
La nova zona lúdica estarà
al mateix parc Central en
la peça de terreny que hi
ha entre el carrer de la
Creu, el parc Central, el
final de l'aparcament que
Mifas està construint i l'E-

mili Grahit. Actualment,
aquesta peça de terreny
—darrere la gasolinera del
Parc Central— s'utilitza
d'aparcament.
Les obres podrien començar aquest estiu i s'hi
preveu fer dos espais cla-

rament diferenciats. D'una banda, la zona arbrada
amb el terra de sauló. De
l'altra, un espai central on
hi haurà els ginys per patinar i el sotavies, que s'asfaltarà i també serà usat
pels skaters. Tota la zona
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que ara s'utilitza de pàrquing provisional serà tancada al trànsit. El recinte
estarà protegit per una
tanca de fusta i es farà una
nova vorera al tram de la
prolongació del carrer de
la Creu.

Fins el 3 0 d e j u n y d e 2 0 0 1

Una col·lecció completa
Per tan sòls 10.000 ptes d'entradai la resta
en 10 terminis sense i n t e r e s s o ^ partir de novembre de 2 0 0 1

Versió
Sofà 3 places cm 196
Sofà 2 places cm 158
Butaca cm 100

Pell
1 6 0 . 0 0 0 ptes.
1 3 9 . 0 0 0 ptes.
1 0 9 . 0 0 0 ptes.

També disposem de la versió modular, relax I llit
820088/314S55J

Punt, El, 2001-06-23, p. 16.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

1 1 7 . 0 0 0 ptes.
101.000 ptes.
6 9 . 0 0 0 ptes.

GIRONA
Ctra. Nacional II km 719 - 17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel. 972 170092 - Fax 972 171604

