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MOBILITAT

CELEBRACIONS

Comencen a eliminar la zona blava a Marquès
de Camps per fer-hi una parada d’autobús

900 inscrits a la festa
de Mifas a Fontajau

Alumnes de quatre escoles simulen avui l’ocupació que representen diferents vehicles
T.Carreras, Girona

L’Ajuntament de Girona pràcticament ha enllestit els canvis
que han de possibilitar el canvi
de lloc de la parada d’autobús situada a la plaça Marquès de
Camps. La nova parada, que entrarà en funcionament aquest dilluns, estarà ubicada al vial est
de la plaça, on fins ara hi havia
una zona blava. Es tracta d’un
espai on, a més, molts cotxes
aparcaven en doble fila per anar
a fer encàrrecs. Amb el canvi de
vorera s’elimina aquesta zona
d’aparcament per mitjà d’una filera de pilones. Només es mantenen dos espais per aparcar
motocicletes als laterals de la
vorera.
El canvi de la parada d’autobús provocarà també que l’autobús modifiqui el seu traçat. A
partir de l‘entrada en funcionament de la nova parada, l’autobús canviarà el recorregut i entrarà a la plaça Marquès de
Camps pel carrer Álvarez de
Castro. Aquest carrer té cotxes
aparcats constantment al vial
que permet el gir en direcció a
la plaça. Les línies afectades per
aquest canvi seran la 3, 4, 5 i 7.
Actualment l’entrada a la
plaça per aquest vial està tallada com una actuació més de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que porta a terme
l’Ajuntament, com també succeeix en una part de la plaça Catalunya.
Dins de la programació d’activitats, avui a la tarda s’ha previst una simulació d’ocupació de
la via que provoquen diferents
mitjans de transpor t. Uns 200
nens de quatre col·legis gironins (Annexa, Verd, Migdia i
Bruguera) aniran simulant estar a l’interior d’algun vehicle i
es comprovarà quants metres
quadrats ocupen. Se simularà
anar dins cotxes, autobusos, bicicletes i a peu. La intenció és
comprovar quin mitjà necessita
més espai per mobilitzar els ma-

FIRES DE SANT NARCÍS

Creu Roja ha cobert
17 hores diàries
Creu Roja a Girona ha organitzat, amb motiu de les Fires
i Festes de Sant Narcís, un
dispositiu preventiu per atendre les necessitats sanitàries
de 24 actes que s’han portat a
terme a Girona durant les Fires. S’ha realitzat una mitja de
17 hores diàries de cobertura
sanitària, amb 170 voluntaris,
25 ambulàncies i diversos
vehicles de transport de diferents oficines.

TAPI CARRERAS

MARQUÈS DE CAMPS. Les tasques per canviar de lloc la parada de bus de les línies 3,4, 5 i 7 estan quasi enllestides.

TAPI CARRERAS

REGALS. Mou-te en Bici va regalar uns 300 llums gratuïtament.

teixos nens. L’acció es portarà a
terme al tram del carrer Joan
Maragall, entre la Gran Via de
Jaume I i el carrer Pompeu Fa-

bra, motiu pel qual el trànsit i l’aparcament quedarà restringit.
L’activitat està organitzada per
l’Associació Naturalista i la Pla-

taforma Mou-te en Bici. Precisament, aquesta entitat va regalar gratuïtament dimecres a la
nit uns 300 llums a totes les persones que es van apropar amb
una bicicleta a un dels dos punts
informatius que van instal·lar a
la ciutat. Cap a les nou del vespre, una trentena de persones
va fer una bicicletada popular
pel centre de Girona en un recorregut urbà.
La darrera de les activitats incloses dins el programa de la
Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura serà una caminada
popular des de la plaça Catalunya (passant pel llit del riu Onyar) fins a Montilivi, Palau i el
parc del Migdia. La sortida s’ha
previst a les nou del matí de diumenge i la caminada l’organitza
la Federació d’Associacions de
Veïns de Girona.

INFRAESTRUCTURES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’OCUC reitera la seva oposició
frontal al pas soterrat del TAV

Unes jornades serviran per
deliberar sobre la participança

Considera imprescindible mantenir el viaducte

El Centre Cívic de Sant Narcís enceta els actes

DdeG, Girona

La delegació de Girona de l’Organització
de Consumidors
(OCUC) i Usuaris de Catalunya
ha reiterat la seva oposició al pas
soterrat del Tren d’Alta Velocitat
(TAV) per Girona.
L’Organització alerta del perill
que pot suposar la circulació de
trens de mercaderies per sota la
ciutat, sobretot l’afectació en el
pas per sota l’església de Sant Feliu i recorda que portar l’estació
dins la ciutat sols afavoreix «els
especuladors immobiliaris i complica encara més el trànsit». A
més, afirma que la línia serà «insuficient» en un període de deu a
quinze anys i afirma que aquesta
situació està avalada pel Pla Di-

Unes 900 persones ja s’han
inscrit a la celebració del 25
aniversari de Mifas que es
farà demà al pavelló de Fontajau. Hi haurà un dinar i l’actuació de La Vella Dixieland i
L’Hotel Cochambre. Entre els
assistents hi haurà el president de Mifas, Pere Tubert,
l’alcaldessa, Anna Pagans, els
consellers Joaquim Nadal i
Marina Geli i el president de
la Diputació, Carles Pàramo.

rector ferroviari de la Generalitat
de Catalunya.
Per tots aquests motius la delegació de l’OCUC a Girona demana que es torni al projecte anterior, amb un ample de via europeu, amb l’estació a l’aeroport i
connectant-se a la ciutat amb un
metro lleuger o un tramvia. A
més, aposten per mantenir el viaducte perquè és «permeable i insustituïble» com a part del «sistema de transport metropolità ferroviari, racional i sostenible que
connecti els pobles de la perifèria».
Com a conclusió, la delegació
de l‘OCUC de Girona diu que el
pas soterrat del TAV «no és una
oportunitat urbanística, sinó un
error històric».
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DdeG, Girona

L’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Girona ha convocat,
pels dies 13 de novembre i 18 de
desembre, les primeres jornades de Participació Ciutadana
per tal de portar a terme el procés deliberatiu sobre les Institucions de la Participança i de la
Gestió de Conflictes de l’Ajuntament de Girona. Les sessions
són obertes per a tots els ciutadans i se celebraran al Centre
Cívic Sant Narcís.
La inauguració de les jornades, a les 10 del matí, serà a càrrec de l’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, i del tinent d’alcalde i regidor de Participació i

Relacions Ciutadanes, Francesc
Ferrer. Després de la inauguració de les jornades hi haurà el
debat deliberatiu «Problemes i
reptes de la participació» i presentació de resultats amb el mètode SPI de l’empresa Delibera.
Després d’un esmorzar, el republicà Francesc Ferrer presentarà les figures de la Participança i es farà el debat deliberatiu sobre aquestes institucions.
El calendari per definir les
Institucions de Participança es
va iniciar el setembre amb la definició de la proposta a nivell municipal. L’Ajuntament està disposat a explicar-les a les entitats
que ho demanin.

PUBLICACIONS

Martí Ventura Jazz
actua a Sarrià de Dalt
El grup editor de la revista
Parlem de Sarrià ha organitzat un concert per a demà de
Martí Ventura Jazz amb motiu de la publicació del número 50 de la revista. Començarà a dos quarts de deu de la
nit al teatre del Centre cultural parroquial de Sarrià de
Dalt. Avui al vespre s’ha previst la inauguració d’una exposició a la sala Patronat amb
les portades de les revistes.

MEDI AMBIENT

Limnos inicia el cicle
de xerrades de l’Ateneu
L’Ateneu, el Grup Juvenil,
Cultural i Naturalista de Girona, ha organitzat per aquest
novembre i desembre un cicle de set conferències on es
tractaran els espais naturals
més emblemàtics de les comarques gironines. Aquest
cicle s’inaugura avui (20.00h)
al local de l’Ateneu (al carrer
Ciutadans), amb una ponència sobre la gestió del PEIN
de Banyoles, a càrrec de Carles Feo, de l’entitat Limnos.

CELEBRACIONS

Salt celebra la XVIII
Festa de l’esport
Salt organitza avui la festa de
l‘esport on es premiarà: Paula Creu i Gerd Serrasolses
com a millors espor tites de
promoció; Soledad Martínez
com a millor veterana; quatre
noies del Gimnàstic Club
com a millor equip; al mateix
club per la tasca d’entitat; Carme Garcia, Marina Romero i
Miquel Mar tínez com a millors esportistes; i una menció especial a Rafael Cusí.

