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El solar de l'antigá Comexi a Sant
Narcís es converteix en una plaça,
pisos i una residència per a disminuïts
El centre de MifasÜaTósfát més de dos milions d'euros i obrirà a l'abril
D.B. / Girona
• Una plaça pública gran amb jocs
per a la mainada i bancs, pisos de
nova construcció i una residència
de^ Mifas per a 28 persones amb

discapacitàts físiques greus. Això és
en el que s'ha convertit l'antic solar"
de Comexi al barri de Sant Narcís,
després que l'empresa es traslladés
a Riudellots i la nau fos enderro-

cada. La residència s'està acabant
de construir i es preveu que entrarà
en.funcionament el mes d'abril vinent. La inversió ha superat els 2,1
milions d'euros.

En trasUadar-se a Riudellots, l'antiga seu central
de Comexi al barri de Sant
Narcís es va convertir en
un gran solar en el qual
l'Ajuntament va apostar
per augmentar l'edificabilitat permesa a canvi que
els promotors es facin càrrec de la construcció de
la plaça pública, segons ha
explicat l'alcaldessa, Anna
Pagans. Les obres gairebé
han acabat i la plaça està
a punt de ser oberta al
públic.
Pagans ha destacat el valor de l'operació, sobretot
des del punt de vista urbanístic, ja que aquest és,
després de l'Assumpció,
un dels espais públics més
grans d'un barri que no
en té. «És important perquè trenca el tipus de blocs
que hi ha a la zona i suposa
una important millora»,'va
declarar. A la plaça s'hi
han instal·lat jocs infantils,
una font, bancs i un mobiliari que recorda l'estil
de la Vila Olímpica de
Barcelona.
Els edificis s'han construït en forma d'U i hi ha
habitatges i la residència
de Mifas. El president de
l'entitat, Pere Tubert, ha
informat que l'obra de
construcció està gairebé finalitzada i que s'espera
que a finals de mes estigui
tot a punt per començar
a instal·lar-se. La inauguració es preveu per finals
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Asfaltaran i arreglaran els serveis del
carrer Esperanto de Girona
• Girona; L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, s'ha
compromès a portar a terme obres de pavimentació
i de condicionament de les canonades dels serveis
al carrer Esperanto, un cop han finalitzat els treballs
de prolongació del carrer Emili Grahit fins a la
Creueta. Aquest carrer no ha estat mai asfaltat
i els treballs que s'han fet a l'entorn l'han malmès.
Per aquest mateix motiu, ja s'han refet les voreres
del carrer Ullastret que donen accés al pati de
l'antic col·legi Pericot, on actualment hi ha una
zona verda. / D.B.

La CUP exigeix contundencia en el cas
de l'abocament tòxic al riu Onyar
• Girona. La Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
de Girona ha condemnat l'abocament de residus
tòxics al riu Onyar la nit de cap d'any i qualifica
els fets d'ate'mptat molt greu. Per aquest motiu,
demana contundencia a localitzar els responsables
i en la condemna que se'ls pugui aplicar. La CUP
també denuncia la passivitat general que, al seu
parer, hi ha hagut en relació amb el tema, sobretot
la de les forces polítiques «que no s'han implicat
prou en el cas». La formació està creant una comissió de seguiment sobre temes ambientals a
Girona./D.B.

Un centenar de persones, a la
bicicletada de Reis de Mou-te en Bici
• Girona. Gairebé un centenar de persones van participar diumenge en la bicicletada de Reis, que
havia organitzat el col·lectiu Mou-te en Bici. L'objectiu de l'acte era que els nens i nenes estrenessin
les bicicletes que els havien dut els Reis passejant-se
pels carrers de la ciutat. La comitiva va sortir
del costat del parc Central i, entre altres indrets,
va passar pel pont de Pedra. / EL PUNT
La plaça que s'ha construït a l'antic solar de Comexi al barri de Sant Narcís. / JORDI SOLER.

del mes d'abril. En total
s'ofereixen 28 places en 26
habitacions, ja que dues
són dobles i la. resta in-^
dividuals, per a persones
amb discapacitàts físiques
grans, que superin el 65%.
Tubert ha informat que ja
hi ha llista d'espera, ja que
aquest serà el segon centre
d'aquestes característiques que hi ha a les comarques gironines, després del de nou places que
l'entitat ja fa funcionar a
Girona. La residència
consta d'una planta baixa,

un entresol i tres plantes,
on els interns reben atenció les 24 hores. El pressupost supera els 2,1 milions de pessetes i per al
finançament s'ha disposat
d'ajuts de la Generalitat
i l'Estat espanyol [veure
peça]. Tubert va fer una
crida a empresaris i institucions perquè facin
aportacions econòmiques.
Es demana una quantitat
de 5.500 euros i, a canvi,
Mifas fa publicitat i assigna
el nom del donant a una
habitació.

LES DADES DEL CENTRE

Capacitat

•28 habitacions, de les
quals dues són dobles.
•2.103.542,37 euros.
Finançament

•A càrrec de Mifas i
d'aportacions
d'institucions i
empreses. S'han rebut
subvencions de la
Generalitat (504.850
euros) i l'Estat
(721.214 euros).

Les obres de la carretera de Riudarenes
s'endarrereixen pel trasllat dels serveis
• Riudarenes. La dificultat per fer el trasllat dels
serveis ha endarrerit l'inici de les obres per arreglar
la carretera C-63 a l'altura de Riudarenes, segons
va informar el delegat del govern de la Generalitat,
Carles Llorens. Els treballs van ser adjudicats el
30 de setembre a l'empresa Aglomerats Girona
i el contracte es va signar el 30 de novembre.
«La millora es començarà immediatament un cop
se solucionin les dificultats per traslladar tots els
serveis però cal debcar molt clar que l'empresa
ja hi està treballant», va manifestar LLorens. L'estat
de la carretera, plena de sots i esquerdes a l'asfalt,
ha provocat quebces de l'Ajuntament i veïns./A.P.

Condemnen l'home que va agredir el regidor de
Trànsit de Girona perquè no li retirava una multa
^ FIDEL BALES/Girona
• La secció penal de l'Audiència de Girona ha condemnat de manera ferma
Ricardo García Basilio per
haver agredit el regidor de
Trànsit de l'Ajuntament
de Girona, Josep Brugada,
perquè no li va voler retirar
una sanció de trànsit que
-li havien imposat agents
de la policia local.
Els fets van passar el 29
de setembre del 2000 quan

García va anar al despatx
del regidor a reclamar perquè li havien imposat una
multa de trànsit. En un moment de la conversa, segons la sentència, García
es va alterar i quan va ser
convidat a sortir del despatx, va reaccionar donant
un cop de puny a la cara
del regidor que va anar
seguit d'un altre al pit i
de diversos cops que van
tardar quinze dies a cu-'

rar-se. García va ser condemnat inicialment pel
jutjat penal número 4 de
Girona a un any i sis mesos
de presó per delicte d'atemptat, del qual és reincident, i a una multa de
135 euros per una falta de
lesions, a més d'indemnitzar el regidor amb 346 euros per les lesions que li
va causar i a abonar-li l'import de. les ulleres que li
va trencar amb el cop de
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puny.
La secció penal de l'Audiència, en una sentència
de la qual ha estat ponent
la magistrada Fàtima Ramírez, atenent el recurs
presentat per l'acusat li ha
aplicat un atenuant per
trastorn de la personalitat
que li va fer perdre el control dels seus impulsos, i
la condemna per l'atemptat ha quedat reduïda a
un any de presó.

• El carrer Merlets de Girona, amb paviment.
El carrer Merlets de Girona, que fins ara no estava
pavimentat, ha estat reformat i s'hi ha fet una capa
de formigó i murs laterals, i s'hi ha posat il·luminació. Les obres han costat uns 180.300 euros i milloren la connexió de la zona de les Pedreres i la
UdG, segons l'alcaldessa, Anna Pagans. / Foto: i.s.

