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ASSEGUREN QUE HI HAURIA MÉS PLACES D'ESTACIONAMENT QUE AL PARQUING QUE HI HAVIA AL CARRER DE LA CREU

CiU demana habilitar el solar d*un
pavelló militar com a aparcament
La portaveu, Zoila Riera, critica que el PSC no posi solucions «realistes» a l'Eixample
DAVID CÉSPEDES

J. BADENES
GIRONA

D El grup municipal de CiU de Girona ha demanat l'equip de govern
que habiliti el solar d'un dels pavellons de les Casernes com a aparcament provisional. Els regidors
nacionalistes consideren que
aquesta opció seria la millor per
solucionar els problemes que
s'han generat després que s'hagi eliminat el que hi havia a la cruïlla
del carrer Migdia amb la travessia
de la Creu.
La portaveu municipal de CiU,
Zoila Riera, va assenyalar que, «s'ha
creat un problema als veïns i comerciants de la zona, ja que no hi
ha suficients places d'estacionament». La representant nacionalista va explicar que «si l'equip de
govern veu ara la necessitat de crear aparcaments en aquest sector,
hauria de pensar en propostes més
realistes que no aixecar els carrers
i fer aparcaments soterrats».
La portaveu del grup de l'oposició considera que «el govern hauria de tenir més previsió en aquest
casos i plantejar solucions ràpides ifòcils».Segons Riera, «posar
l'aparcament al solar del pavelló
militar seria molt ràpid, ja que fins
i tot es pot fer servir sense que hagin enderrocat la part de l'entrada a les Casernes». La regidora nacionalista va afegir que es podria
cedir la gestió a Mifas o a algun dels
col·lectius cívics i posar a l'actual
entrada una caseta per cobrar.
Laí representant de CiU va afirmar que «l'aparcament podria utilitzar-se força temps, ja que üna ve-

Un grup d'animació
obre demà a la tarda
la Festa Major de
Germans Sàbat
n GIRONA.- Un grup d'animació
obrirà demà a les set de là tarda les celebracions de Germans
Sàbat. Posteriorment, a les 11
de la nit es farà una festa juvenil a la plaça de Germans Sàbat.
Entre les novetats d'aquesta edició hi ha la presentació de l'obra represénatda pel grup de teatre Pocapena.som, que està
format per veïns del barri. L'actuació està programada divendres a 2/4 de 10 del vespre a la
mateixa plaça de Germans Sàbat. També s'ha previst fer una
representació a Fontajau. Una
altra de les noves activitats serà
el primer Mercat de l'Intercanvi que es farà diumenge a partir de les nou del matí i durant
tot el dia. odeG

Ràdio Salt organitza
dissabte la festa
anual al passeig
Ciutat de Girona

gada s'enderroqui l'edifici que fa
d'entrada encara es podria utilitzar durant anys». A més va indicar
que si es volgués millorar la zona
només caldria asfaltar la superfície.
El problema de l'aparcament a
l'Eixample de Girona ha sorgit després que s'hagi començat a edificar la nova seu de la Caixa de Girona, en un solar que es va utilitzar, durant uns anys com a
aparcament. Ara, els comerciants

i veïns del carrer Migdia han reclamat que es doni una solució per
tenir més places, ja que aquestes
han quedat reduïdes de manera important. L'equip de govern de Girona va informar els veïns que tenia previst fer estacionaments soterrats en alguns carrers del sector.
Zoila Riera considera que «l'aparcament en el solar del pavelló
militar seria molt més ampli que
el que hi havia abans i per tant, hi
cabrien molts més cotxes». A iriés.

la representant municipal va recordar que «tant Iniciativa com
CiU ja vam denimciar que ens preocupava la falta d'aparcament en
aquest sector, quan es van adjudicar les obres».
Les Casernes d'Emili Grahit han
estat reformades recentment i la
Delegació de Defensa a Girona s'ha
quedat només en,un dels edificis.
El pavelló militar va ser enderrocat a principis d'any i ara només
queda un solar..

D GIRONA.- Dissabte vinent, 15 de
juny, Ràdio Salt i Market's Viatges faran la seva festa al passeig ciutat de Girona. La festa,
que estarà conduïda per Pili
Fernàndez comptarà amb les
actuacions d'Adam Torres, Border Line, Cristina Cati el Grup
Voramar. Així mateix, també
actuarà l'Hermandad Rodera,
Josmar, Kimbedeball, Miquel
Costabella i Narcís Panosa. Es
preveu que hi participin Nitrós,
Retneg, Rudy Ventura, The
Black Rose i grups de fiïnky.
La festa s'iniciarà a les 4 de
la tarda i s'allargarà fins a les 9
del vespre. Com a fi de festa es
sortejarà un creuer pel Mediterrani entre els oients. DdeG

EL COL·LECTIU RECLAMA QUE TRACTI DE BUSCAR MILLORES A TRAVES DEL DIÀLEG

Neu al juny
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questa primavera no
à ^ està boja. És una primavera com han de
ser les primaveres. Més que
boja, esbojarrada. Estern
acostumats - c o m passa en
moltes begudes i aliments- a
les estacions ligths. I no és
això. La primavera ataca els
poetes precisament per això.
Perquè és incontrolable i incontrolada. Com la inspiració. O sigui, que de boja,
gens. Gens ni mica.
Però tot té un límit. Que
el 8 de juny, a tretze dies - o
catorze que mai no se sap- de
l'entrada de l'estiu, nevi és,
probablement, fer-ne un gra
massa. I que uns dies abans
s'hagués produït el fet que les
precipitacions de pluja hagin
estat les més copioses de feia
molts anys, també.
Diumenge mateix, des de
Girona, es podien veure les
muntanyes nevades. A la verdor dels parcs i jardins s'afegia la blancor de la neu. Un
contrast que no veiem feia

molt de temps. Un contrast
al·lucinant, que ens ha ofert la
naturalesa gratuïtament.
Feia alguns anys que no acabava de completar-se el cicle de
la naturalesa. Es trencava -quasi sempre- per la falta d'aigua.
Aquesta vegada no ha estat així.
Ha plogut el suficient, que no
sabem si ha estat el necessari. La
paraula necessari no s'ha d'utilitzar mai quan es tracta d'aigua. És cert que els pantans mostren una imatge més positiva
que fa uns dies, quan el fantasma de la sequera ens feia tremolar.
L'aigua és fonamental en la
nostra vida. Fins i tot el cos
humà és aigua en un tant per
cent molt elevat. I la neu - q u a n
es fon— és aigua. Una riquesa
que no s'ha de menysprear, que
és un regal que ens ha donat la
naturalesa.
Que nevi el mes de juny és més
que una situació atípica. És un
miracle. Un miracle que hem de
saber aprofitar, cosa que jo no
sé si sabrem fer.
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El Gremi de Marxants acusa
Gàzquez de fer «bufonades»
J. BADENES
I GIRONA

D L'Associació Gremial de Marxants i Firaires de Girona i Província ha criticat l'actitud del
president de l'Associació de
Marxants de les Comarques Gironines, Francesc Gàzquez, i
l'ha acusat de fer «bufonades».,
El Gremi de Marxants, que està
presidit per Manel Cano, assenyala que la resta de col·lectius de firarires són «més partidaris d'aconseguir acords i millores per al mercat a través del
diàleg». A continuació, en
aquest sentit, Cano remarca
que «el Gremi de Marxants té
un bon diàleg amb l'Ajuntament de Girona» i al seu parer
«fa el treball que se li demana
correctament».
En un escrit, l'associació gremial considera que el col·lectiu
de Gàzquez «no és l'única associació de marxants gironina,
sinó que n'hi ha d'altres que
igualment representen bona
part dels que assisteixen als

Protesta. Gàzquez va amenaçar de fer vaga de fam davant l'Ajuntament

mercats de Girona».
En aquest sentit, es reitera que
el'treball s'ha de fer dialogant «i
no a través de bufonades com les
que ara anuncia el senyor Gàzquez».
L'associació gremial assegura
que «ja sabem tots que la Riba del
Ter no és el lloc adequat». Tan-

mateix afegeixen que l'alcaldessa
de Girona, Anna Pagans, «s'ha trobat amb el pastís». Afirmen que «a
la reunió mantinguda pel Gremi
amb Seguretat Ciutadana s'ha
complert el tracte pactat». El
col·lectiu diu que «ara ja tenim vigilància» i que a la propera reunió
es demanarà reforçar-la.

