COMARQUES

EL PUNT I Dimarts, 3 de juliol del 2001

Girona té des d'ahir
300 noves places
d'aparcament, al
parc Central

üBO^fflMffir
Zona de protecció
dels marges del Ter

1. La roca foradada; 2. L'illa de la pilastra; 3. El bagant d'en Domènec; 4. Cami de les Tribanes; 5. Les
defenses del l\^arquès; 6. La gorga d'en Rossell; 7. La taula rodona; 8. L'Argelaguet; 9. Camí de Sant
Gregori; 10. Barraca del secretan; 11. Camí d'Amer; 12. Pont Vell; 13. Pas de les Cases Noves; 14. La
gorga de les acàcies; 15. La barraca d'en Genura; 16. Els ulls d'en Barrera; 17. Camí de les fonts;
18. Pont dels Comuns; 19. Safareig d'en Jocaloves; 20. Comuns Vells; 21.
'^
Gorga de la Carolina; 22. Bassa dels ànecs; 23. Rocòdrom; 24. La
presa de la Maçana; 25. Pla de les alzines; 26. Camí vora Ter; 27.
La resclosa del Ter; 28. La Roca; 29. Cervell del gat; 30. Gorga
/
de i'illa; 31. Les basses; 32. Camp de l'illa; 33. La gorga
/-, f/'i/(.
d'en Quirze; 34. Aiguamolls del Veïnat; 35. Gorga de
l'om; 36. Camí vell de Bescanó; 37. Pla de les eres;
8. Torre de Sant DIonIs; 39. Ulls d'en Botifarra;
40. Central del molí; 41. Pont del molí; 42.
Pont del rec; 43. Antic camí de les Guixeres;
44. Font d'en Forinelüs; 45. Safareig
d'en Barretina; 46. Ulls de can
Pous; 47. Camí dels molins
de Salt; 48. Camí del
Perelló;
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• Girona. Girona té des
d'ahir 3Ó0 places més
d'aparcament, de pagament, després que es vainaugurar el nou pàrquing del parc Central,
al solar del GEiEG situat entre el carrer de la
Creu i el passeig d'Olot.
L'aparcament, gestionat per Tadifi —^una
empresa de Mifas que
dóna ocupació als disminuïts—, està obert
des de les 7 del matí fins
a 11 de la nit. Els socis
del GEiEG i els de Mifas hi tenen im descompte del 10%./EL
PUNT

49. Pas d'en Prats; 50. Camí Cases Noves; 51. Bassa de les cigonyes; 52. Pins; 53. Camí de
mas Devesa; 54. Mas Devesa; 55. Les Tribanes; 56. Hortes mas Riera; 57. Mas Ribot; 58.
Quintana mas Ribot; 59. Pas de la Capelleta; 60. Central de Montfullà; 61. Riera Mus; 62.
Camí de Can Genura; 63. La Sauleda
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Principals vials

Fins rúltim camí de les Deveses de Salt
En fan un mapa marcant-hi camins i llocs representatius per orientar els bombers en les emergències
M. ÀNGELS PAGÈS / Salt

• L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament
de Salt, amb l'ajut de veins, ha dissenyat el
primer mapa topogràfic de les Deveses, en
què s'hi destaquen els principals camins i una
«És difícil perdre's a les
Deveses, però sí que és
compUcat orientar-s'hi, i
això caUa solucionar-ho,
sobretot per als bombers,
perquè per a ells guanyar
cinc minuts és molt important.» Així justifica el regidor de Medi Ambient,
Lluís Tràfach, la importància del plànol topogràfic
que s'ha fet sobre les Deveses amb la col·laboració
de veïns coneixedors de la
zona —Ramon Torramadé, Jaume Bosch i Xavier
Margenat—. S'hi desta-

cinquantena de llocs representatius. Es tracta
sobretot d'una eina per orientar els bombers
quan hi han d'actuar per alguna emergència,
ja que l'entramat de camins dificulta la ràpida
orientació per les Deveses. El plànol es com-

quen els principals camins
d'accés: el que antigament
conduïa a Bescanó, el dels
aiguamolls, el del Mig, el

de Baix i el de les Fonts, i
una cinquantena de llocs
representatius, com són el
safareig d'en Jocalves (on

plementarà amb ressenyes històriques dels indrets, per mcentivar les escoles a fer-hi rutes.
D'altra banda, s'han instal·lat tanques per restringir l'accés a les Deveses i s'ha contractat
un vigilant per eradicar-hi les bretolades.

antigament les dones feien
la bugada) i el pas d'en Prat
(l'antiga via de comimicació entre Salt i Sant Gre-

Per posar fi a les bretolades
M.A.P.

• Per evitar bretolades i també per
eradicar mals usos de les Deveses
—com abocaments il·legals— l'Ajuntament ha pres dues noves mesures
a la zona. D'una banda s'hi han instal·lat quatre tanques per impedir l'accés rodat més enllà del pàrquing del
pla de Socs: al camí de les Fonts, al

de baix, al del Parelló i al pàrquing
del pla de Socs. De l'altra, s'ha contractat un vigilant, que a banda de
les tasques de vigilància assumirà també les de manteniment ja que les brigades municipals no donen l'abast, segons diu el regidor de Medi Ambient.
Les principals destrosses detectades
afecten les papereres i el mirador.

gori, un cop superat el riu).
El mapa, ara en període
d'exposició pública, s'enviarà als bombers perquè
el tinguin a mà per quan
hagin d'intervenir en algun
foc a la zona, i també a les
escoles. I és que, segons explica Tràfach, es vol aprofitar aquest plànol per incentivar les escoles a fer itineraris per les Deveses.
Com a complement, més
endavant s'hi instal·laran
panells informatius amb
ressenyes històriques dels
llocs representatius.

La campanya de rebaixes s'inicia amb una àmplia
oferta i força moviment a la majoria de comerços
S.C. / M.C. / Girona
• Les rebaixes d'estiu van
arrencar ahir amb optimisme per part del sector.
No es van produir aglomeracions a la majoria de
comerços gironins, però la
campanya va començar
amb força moviment. A
l'Hipercor de Girona, les
rebaixes no comencen fins
divendres, ja que —segons
va explicar un portaveu

del centre— es vol fer
coincidir l'inici de la campanya amb el cap de setmana.
Els descomptes varien
segons els establiments.
En la majoria s'inicien de
manera modesta i es van
incrementant a mesura
que avança la campanya,
mentre que en alguns comerços ja hi ha rètols que
informen del 50 per cent

de descompte.
Les associacions de comerciants inicien aquesta
campanya amb optimisme
i amb l'esperança de recuperar vendes, que
aquest any s'han alentit
per un refredament general de l'economia. Als establiments hi ha un ampli
estoc, per triar i remenar,
un fet que permet al consumidor poder fer una se-
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lecció més acurada dels
productes i, en molts casos,
poder trobar aquella peça
o calçat que ja tenia ullat
des de feia dies.
Per garantir els drets
dels consumidors i dels establiments, la direcció general de Comerç de la Generalitat inspeccionarà les
promocions que es fan i
el seu termini de vigència.
L'Organització de Consu-

midors i Usuaris de Catalunya insisteix que els
consumidors exigeixin que
els productes portin marcats els preus anterior i actual, que els entreguin la
factura de la compra, que
es comprovi que els productes mantenen la qualitat, i que els consumidors
facin valer els seus drets,
inclòs el de pagar amb
targeta.

CiU reparteix fulls
per Girona per
explicar la moció
que presentarà avui
• Girona. El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Girona, a l'oposició, va començar a
repartir ahir per les cases de la ciutat fullets en
els quals explica la moció que aquesta nit presentarà al ple, jimtament amb ERC, reclamant la redacció d'una
ordenança que reguli la
instal·lació d'antenes
de mòbil. Hi recorda
que fa im any ja va presentar una proposta similar que l'equip de govern socialista va rebutjar i que el 7 de juny passat va entrar en vigor un
decret de la Generalitat
per regular-ne la instal·lació./D.B.

Aguacil, reelegit
secretari general
decomei:".,
hostaleria'i
turisme de CCOO
• Girona. Eladio Aguacil, de Lloret, va ser reelegit ahir secretari general de comerç, hostaleria i t u r i s m e de
CCOO de les comarques gironines, durant
la II conferència del sindicat intercomarcal que
es va fer a Girona. Durant l'etapa d'Aguacil,
que fa uns 4 anys que
ocupa el càrrec, s'ha
aconseguit un notable
increment d'afiliats. A
l'acte d'ahir es va fer un
balanç del treball fet i es
van plantejar propostes
de treball per fer el proper període./M.C.

