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Girona Salt Sarrià
L’AJUNTAMENT DE GIRONA TÉ LA PROPOSTA SOBRE LA TAULA PERO HO VA RETARDAR PER LES ELECCIONS

Una empresa s’interessa per posar
un bingo als cinemes Catalunya
Alguns veïns de la zona d’Emili Grahit ja han mostrat la seva disconformitat al projecte
MARC MARTÍ

DAVID CÉSPEDES
GIRONA

Una empresa s’ha interessat per
instal.lar un bingo als antics cinemes Catalunya del carrer Emili
Grahit de Girona. La proposta ja
ha estat plantejada a l’Ajuntament,
que s’ho està pensant, i de moment
no ha donat cap resposta. El tema
el té en estudi des de fa unes setmanes i l’equip de govern socialista ha preferit deixar passar les
eleccions abans de prendre qualsevol decissió al respecte.
De moment, però, alguns veïns
ja s’han assabentat del projecte i
han mostrat la seva disconformitat. Un dels arguments que esgrimeixen per oposar-se a la instal.lació del bingo i una possible sala de
jocs, és que no hi ha aparcament
a prop i temen que això pugui destorbar la seva tranquil·litat. L’aparcament públic més proper que hi
haurà en aquest sector de l’Eixample serà el que està previst que
es condicioni en els terrenys de les
antigues casernes militars. En
aquest sentit, la previsió municipal és que pugui entrar en funcionament el mes de juliol vinent.
Paralel·lament està previst que comencin les obres de l’aparcament
subterrani del carrer de la Creu, a
pocs metres del bingo projectat.
Sales tancades

Els antics cinemes Catalunya són
propietati del grup Agustí i van
tancar les seves portes coincidint
amb l’obertura del complexe de
multicines Òscar al sector de Fontajau. Molts gironins recorden com
fa vint anys, l’obertura dels Catalunya va significar una autèntica
revolució a la ciutat. Van ser els
primers cinemes on hi havia fins
a tres sales -una d’elles, de més petites dimensions amb l’entrada per
la Travessera de la Creu- i durant
anys van ser un signe de modernitat.
La nova moda de fer grans sales dins de complexos comercials
i fer multicinemes va portar a l’empresa d’Agustí a tancar aquestes
sales i també l’històric cinema
Ultònia. Als cinemes Catalunya va

Destrosses. Durant els darrers mesos, les sales dels antics cinemes Catalunya han estat objecte de bretolades.

ANTICS PROJECTES

L’aventura del bingo
L’arribada de la democràcia a
l’Estat espanyol va portar també l’obertura de sales de bingo i
jocs. Fins aquell moment, els jocs
amb diners estaven prohibits i
Girona la fal.lera d’obrir bingos
no va arribar fins a principis de
la dècada dels anys vuitanta. Precisament, un antic cinema de Girona també va reconvertir-se en
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ser on per exemple es va estrenar
la primera part de la mítica Guerra de las Galaxias i amb els anys
va ser tot un referent i va acollir
nombroses sessions d’estrena.
Des de la inauguració del complexe dels Òscar -marca que també Agustí ha exportat a d’altres
punts de l’Estat on hi té interes-

un bingo. Va ser el que el club
de futbol Girona va obrir a la
Gran Via on abans hi havia una
sala de cinema. Va tenir diferents
èpoques i va passar per diferents
visicituds. El bingo més conegut va ser el del pont de la Barca que durant molts anys va tenir una excel.lent acollida i es va
convertir en una sala de renom.
sos empresarials- les sales del Catalunya estan tancades. En alguna ocasió ha estat objecte de bretolades i assalts. Fa només uns mesos, i en poques setmanes de
diferència, uns desconeguts van
poder accedir a l’interior de les sales del carrer Emili Grahit i la Travessera de la Creu i van ocasionar

El Girona FC va tornar a intentar l’aventura amb l’obertura
d’un local d’aquestes característiques en un dels baixos del camp
de Montilivi. Aquest mateix local es va reconvertir anys després
en un local de copes i posteriorment en una sala de jocs. A Salt,
durant un temps també va estar
en funcionament una sala.
diverses destrosses en el local. Es
van pintar les parets, es van rebentar alguns elements del local i
es van destrossar les butaques que
encara hi havia a la sala. Això va
motivar que la propietat hagués de
prendre més mesures per evitar
aquests assalts que, de moment,
no s’han tornat a repetir.

Les Ribes del Ter
acullen la XVII
jornada de Recreació
i Esports de Girona
GIRONA.- El pavelló de Fontajau
i el Parc de les Ribes del Ter
s'omplirà avui d'escolars en la
XVII Jornada de Reacració Esport. En aquesta jornada organitzada per l’Ajuntament de
Girona, e spodran trobar activitats de lliure accés, com inflables o esports d'aventura, així
com altres activiatts esportives que s'han coordinat amb les
entats de la ciutat.
Per particpar a les activitats
dels col·lectius de lleure calia
inscrpció prèvia. La jornada es
desnevoluparà entre les deu del
matí i de les dues del migdia i
entre les quatre de la tarda i les
vuit del vespre.
Amb aquesta activitat e stancarà el dotzé cicle de la Primavera Esportiva que s'ha celebrat
a Girona i que ha inclós activitats com les segones jornades
d'inciació al piragüisme o el tercer campionat de funky i hiphop. També es va incloure en
aquesta programació la 40ena
Pujada als Àngels o la IX Mitja Marató «Ciutat de Girona i
el X Campus i els jornades 3x3
de bàsquet. DdeG

La consellera Rigau
inaugurarà a Girona
una nova residència
per a discapacitats
GIRONA.- La consellera de Benestar i Familia, Irene Rigau,
inaugurarà demà una nova residència per discapacitats físics
a Girona. Rigau visitarà el nou
centre de l'Associació Mifas
demà al migdia.
El Departament de benestar
va fer una aportació econòmica de 504.850 euros per aquesta residència que està ubicada
en una parcel·la dels terrenys de
l'antiga Comexi.
El nou centre servirà per poder atendre 28 persones. Segon
va informar Pere Tubert, president de Mifas, l'obertura de la
residència coincideix també
amb l'aniversari de l'associació.
La residència està ubicada a
la plaça d'Empúries, entre els
carrers Valladolid i Bilbao, i ocpurà un dels immobles contruïts recentment al sector. DdeG
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LLOGUER DE VEHICLES INDUSTRIALS
◗ LLOGUER DE CAMIONETS GRUA AMB
CISTELLA SENSE CONDUCTOR DE 12, 14,
17 i 20 METRES D’ALÇADA DE TREBALL
◗ LLOGUER DE CAMIONS FRIGORÍFICS
DE 3.500 Kg PMA SENSE CONDUCTOR
C/ Veïnat del Güell, núm. 2 - 17181 AIGUAVIVA (Girona)
Mòbil 609 32 11 85

Per al vostre casament, escolliu els millors serveis
http://www.superboda.com

