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Girona Salt

EQUIPAMENTS

POLÍTICA

Obre l’aparcament de pagament del Parc
Hospitalari però els cotxes aparquen a fora

Ciutadans pel
Canvi organitza
dos debats sobre
la Constitució
Europea

El preu és de 0,05 euros cada tres minuts i quinze segons durant les tres primeres hores

DdeG, Girona

gar 9 euros i si es té en horari
nocturn (de deu de la nit a vuit
del matí) el preu és de tres euros.
Sense canvis en el trànsit

TAPI CARRERAS

BARRERA OBERTA. L’aparcament, obert des de dilluns, aplica un curiós sistema de tarifes fraccionades.
Tapi Carreras, Salt

L’aparcament de pagament del
Parc Hospitalari Martí i Julià de
Salt va posar-se en funcionament aquest dilluns amb un curiós sistema de pagament i amb
escàs èxit entre els usuaris de
l’equipament sanitari que prefereixen deixar el seu vehicle als
laterals del vial sud, que són gratuïts. Tot i que l’hospital Santa
Caterina va inasugurar-se el 15
de setembre, la posada en funcioment de l’aparcament s’ha
hagut de retardar perquè a l’em-

plaçament marcat ni hi arribava
la llum i les barreres d’accés a
l’aparcament no podien moure’s.
L’empresa Giropark, concessionària de l’aparcament municipal cobra per fraccions de
temps als seus clients, però amb
uns temps força curiosos. A les
tres primeres hores, s’han de
pagar 0,05 euros per cada tres
minuts i quinze segons que es
tingui el cotxe aparcat. Una
hora significa 0,90 euros. A partir de las tercera hora, la fracció

EL NAS DE LA BRUIXA

E

CIRC CRIC és abans que tot un
bonic palíndrom: es pot llegir
de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta amb idèntic resultat,
com un joc de paraules, o com
l’atzar de la vida, que quasi són
la mateixa cosa. Miró, Brossa
i Fàbregas en foren fundadors.
«Cric» és, a més, onomatopeia
de petit i d’entranyable, de cigala i de grill, d’eina i de treball.
I no enganya: en aquest circ, els
protagonistes són pocs, però de
bona qualitat humana i artísti-

La manca de
llum ha retardat
l’entrada en
funcionament
de l’equipament
■

PARTICIPACIÓ

Ferrer presenta als
militants d’ERC les
eines municipals
de participança
DdeG, Girona

El regidor de Par ticipació
Ciutadana de Girona, Francesc Ferrer (ERC), presenta
als militants republicans les
eines de participança i gestió
de conflictes avui, a les vuit
del vespre, a la seu de Caixa
de Girona. Ferrer, que estarà
acompanyat de la regidora
d’Atenció al Ciutadà, Cristina
Alsina, ofereix la possibilitat
de donar a conèixer aquestes
eines de participació a totes
les entitats que ho sol·licitin.

CULTURA
Jordi Vilamitjana

Circ Cric
n els darrers
dos mesos,
han passat
per Girona tres
circs: el Wonderland, el Raluy i el
Cric. Els dos primers són ja veterans a la ciutat
i fa anys que hi pernocten: el
primer, amb animals; el segon,
amb l’aurèola i el bouquet del
circ clàssic. La novetat ha estat
enguany el Circ Cric. El pallasso sense fronteres, Tortell Poltrona, va instal·lar la carpa al
bell mig de la plaça de toros de
Santa Eugènia per Fires.

canvia: els 0,05 euros s’apliquen
cada cinc minuts i, per tant, cada
hora equival a 0,60 euros.
També hi ha altres tarifes especials. Si es té el cotxe a l’aparcament tot un dia, s’ha de pa-

Precisament el Parc Hospitalari va ser objecte de debat en el
darrer plenari. ICV-IpS reclamava diverses millores en els
accessos a l’equipament ICVIpS considera que la majoria de
cotxes es dirigeixen al Parc
Hospitalari per l’avinguda de la
Pau (vial sud) i creu que s’hauria de permetre que arribessin
a la porta del centre pel carrer
Doctor Castany, que és d’un sol
sentit. Actualment només es
permet l’accés des de l’avinguda dels Països Catalans. El portaveu d’ICV-IpS, Ramon Muñoz,
va explicar que s’estalviaria a la
gent de fer una volta per arribar
a l’entrada i recorda que, en ocasions, hi ha situacions d’urgència.
L’alcalde, Jaume Torramadé,
va explicar que en cas d’urgències ja es permet l’accés pel carrer doctor Castany, encara que
sigui en direcció prohibida. Va
recordar que al ser d’un sentit,
si es permetés l’entrada pels dos
costats podria haver-hi un caos
circulatori. A més va esmentar
que molts usuaris són de fora de
Salt i arriben a la població per
l’avinguda dels Països Catalans
i va recordar que amb la urbanització del Mas Masó s’hi ha
previst un gran vial que permetrà uns accesos molt més
adients. ICV va va recordar
però, que la urbanització s’allargarà durant almenys un any.

La plataforma Ciutadans pel
Canvi ha organitzat dos debats sobre la constitució Europea. El primer tindrà lloc
aquest dilluns al col·legi de
Periodistes a dos quar ts de
vuit del vespre. Hi haurà una
exposició a càrrec de l’economista i politòleg Xavier Ferrer, mentre que la moderació
del debat anirà a càrrec del
membre de Ciutadans pel
Canvi Carlos de Mendoza. En
el segon, a l’edifici Mercadal
de la UdG (el dia 29 a dos
quarts de vuit, hi intervindran
dos experts en dret internacional i s’ha previst la presència de representants dels cinc
partits polítics locals per celebrar un debat públic.

ca; la vida bohèmia i alegre hi
és present com a manual de super vivència; i el compromís
amb el somriure de tots els
nens del món és l’únic objectiu.
Jaume Mateu Bullich, Tortell
Poltrona, és al punt de la cinquantena i gaudeix d’una maduresa artística i personal molt
importants. Les tres intervencions de pallasso que fa a cada
representació són de categoria
(les cadires, el «Shespi» i el micro). Al final, a més, es converteix en un deliciós transgressor
amb el reegae que tanca l’actuació («No som res, nothing,
nada...Ai, ai, ai, ai...») Ignoro si
el número de l’home forçut i la
fràgil ballarina al·ludeix a gratcient a l’Alegria que passa de
Rusiñol, però en té tota la traça:
els artistes semblen en Cop de
Puny i la Zaira! Evidentment, el
Circ Cric és cultura i en destil·la
pels quatre costats. Els gironins ho hem agraït perquè ha
estat una de les alegries de les
Fires. Dissortadament pot trigar a tornar per culpa de l’Ajuntament i la manca de planificació!
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El GEiEG i la Caixa Penedès
segellen un conveni de col·laboració
Inauguren «La innocència d’una mirada» el dimarts vinent
DdeG, Girona

El GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí) i Caixa Penedès han signat un conveni de
col·laboració que farà que l’entitat d’estalvis que permetrà diferents avantatges entre els clients
i socis d’ambues entitats. Caixa
Penedès oferirà productes i serveis financers als associats del
GEiEG entre ells, el desenvolupament del procés de creació de
la tarjeta Affinity. A canvi, el
GEiEG promourà l’entitat financera d’estalvis amb publicitat a
les instal·lacions esportives (Sant
Narcís, Sant Ponç i Palau) i als
mitjans impresos del club gironí
(revista mensual i als fullets informatius, entre altres).
La signatura del conveni va
anar a càrec del president del
GEiEG, Joan Escuder Lladó, i del
cap de zona de Caixa Penedès,
Antonio Garrido Bellido.
L’acord també permet que mitjançant el departament d’Obra
Social de Caixa Penedès el

ACORD. Joan Escuder i Antonio Garrido després de signar el conveni.

GEiEG coorganitzarà algun esdeveniment cultural (exposició,
concert...) que es difondrà per
ambdues entitats.
En aquest sentit, les dues entitats preveuen inaugurar aquest
dimarts vinent, a les vuit del vespre, l’exposició «La innocència

d’una mirada» a la Casa de Cultura.
L’autor Jordi Llorens i Estapé
afirma que ha volgut «fer un homenatge als petits éssers que sempre, per tot arreu, han estat els qui
m’han acompanyat i m’han donat
la mà anés on anés».

