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El mal temps fa la guitza durant tot el dia
als visitants de l’exposició de flors de Girona
La pluja va fer minvar el nombre de públic però també va permetre veure sense aglomeracions els muntatges
DAVID BRUGUÉ / Girona

J La

pluja que va caure ahir amb intensitat
durant gairebé tot el dia a Girona va esguerrar
més d’una i de dues excursions a l’exposició
de flors. Si bé pels carrers del Barri Vell

J La Generalitat ha deci-

Un grup de visitants a l’exposició de flors, equipats amb impermeables, ahir al matí. / MANEL LLADÓ.

flors i violes X DAVID MARCA

Exposicionitis

na va sancionar ahir més de
60 conductors que havien
aparcat els vehicles a les voreres de la carretera que
passa per davant l’hospital
Josep Trueta. Ahir s’acabava el període d’informació,
que ha durat deu dies i que
es va concedir arran de la
inauguració de l’aparcament de pagament tou que

l’empresa Tadifi, del grup
Mifas, ha posat en marxa
amb la concessió municipal. El pàrquing disposa de
més de 200 places. D’aquí
a deu dies més, els conductors que continuïn aparcant
als laterals no només hauran de fer efectiu el pagament de la multa (60 euros),
sinó que hauran d’anar a
buscar el vehicle al dipòsit,
ja que la grua els retirarà.

902 362 909
Solucions en Transport i
Logística des de Girona

Serveis: exprés, paqueteria industrial,
grupatge i càrregues completes arreu del
món. Terrestre, aeri i marítim.
Nacional-Internacional.
Tel. 972 405 399 - Fax 972 235 528
A/e: comercial@giexpres.com

Punt, El, 2005-05-18, p. 5.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

112069/664753J

LA DEVESA
Últims habitatges +
pàrquing, fins a 4
habitacions. Acabats
d’altíssima qualitat.

J Girona.

La demanda
més gran que l’oferta
prevista en cinc de les
activitats que s’han organitzat aquest estiu a
la ciutat de Girona ha
obligat l’Ajuntament de
la ciutat sortejar les places disponibles. Concretament, les activitats
per a les quals ha calgut
el sorteig són el casal esportiu de Palau, el campus de bàsquet de Santa
Eugènia, el casal teatral
d’El Galliner, el casal de
Taialà i el casal del
col·legi Montfalgars. La
llista d’admesos en la
totalitat de les 2.060
places que s’ofereixen
en total es pot consultar
a través de la web
www.ajuntament.gi. A
més, també s’han tornat
a obrir les inscripcions
a les activitats que no es
van omplir durant el període de preinscripció. / D.B.

Aproven el projecte
d’enderrocs a can
Po Vell, a les hortes
de Santa Eugènia
J Girona. La junta de govern de Girona ha aprovat el projecte d’enderrocs parcials de la masia de can Po Vell, a les
hortes de Santa Eugènia. Aquesta edificació
serà la futura seu de
l’Escola Taller, que és la
que s’encarregarà de la
restauració. El projecte
preveu enderrocs selectius abans de poder
afrontar la recuperació
del mas. La rehabilitació de la masia està inclosa en el pla especial
de les hortes de Santa
Eugènia, actualment en
exposició pública. / D.B.
872646/632674i

Mudances i Guardamobles
Nacionals i Internacionals

DEL TER
Jardins
Piscines
Desbrossaments
Picar pedra
Moviment de terres
Rebaix...

L’únic canvi el trobareu en
el nom i no en el tracte
867157/665688B

EFE / Girona

No és pas veritat. Res era millor abans.
Potser els rostits? Ara tota la ciutat vibra
amb una mena de festa major. Tots els
gironins la fan seva i en parlen amb sentit
de propietat. «Vindreu a veure-la?»,
diuen com si fos un nounat. Un orgull
encomanadís i ben entès s’ha instal·lat
a Girona. Haurien de venir els prínceps.
Ja toca!

dit ajornar una setmana l’inici dels enderrocs dels
edificis del carrer Joan
Maragall afectat per les
obres de reconversió de
l’antic hospital de Santa
Caterina en la seu central
del govern a Girona. La
decisió s’ha pres per evitar
la coincidència dels enderrocs amb la multitudinària setmana de les flors. El
tram del carrer Joan Maragall afectat per les obres
és un dels més cèntrics de
la ciutat, també és un dels
més utilitzats per molts visitants com a ruta d’accés
al Barri Vell. Per evitar excessives molèsties als vianants s’ha apostat per ajornar fins a la setmana entrant els enderrocs. De fet,
la demolició d’espais a
l’antic complex sanitari ja
va començar fa unes setmanes a la part de magatzems, calderes i serveis interiors. Aquestes dependències es van desmuntar
a mà per reciclar tot el que
es podia i després es van
enderrocar. La mateixa
operació es vol fer amb els
edificis afectats —l’antiga
Penya Doble Set o el bar
Las Jarras— del carrer
Joan Maragall: primer
desmuntar-los i després
demolir-los.
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s millor? És pitjor? És diferent? Tothom hi diu la seva. «Hi havia més
flors l’any passat», diu l’entesa. Potser
sí, tot i que no és una qüestió de quantitat.
Ha augmentat visiblement la professió
i ha disminuït la vocació. Es nota. És
la inexorable cursa del temps: el civisme
va de baixa. «Abans l’exposició era millor», diu un romàntic amb cabells blancs.

874100/658198

É

Aparcar a la carretera de
davant del Trueta deixa d’estar
permès i multen 60 cotxes
J La policia local de Giro-

els muntatges sense les aglomeracions que
hi ha hagut durant el cap de setmana. D’altra
banda, la Generalitat ha ajornat una setmana
els enderrocs al Santa Caterina per la coincidència amb l’exposició de flors.

Les flors fan
ajornar els
enderrocs del
Santa Caterina

873362/658054i

Al Barri Vell ahir, més que
veure-s’hi una contínua
desfilada de flors, el que es
veia era un continu passar
d’impermeables, paraigües
i altres estris per protegir-se de la pluja. Des de
bon matí, l’aigua va estar
fent la guitza i el nombre
de visitants va ser sensiblement inferior al que hi sol
haver els dies feiners d’altres edicions en què ha fet
bon temps. De tota manera, hi havia qui veia avantatges en el mal temps. Una
veïna de Lloret de Mar explicava que s’havia decidit
a visitar la mostra floral
precisament pel mal
temps: «El cap de setmana
era impossible venir a veure l’exposició perquè només hi ha rius de gent. Avui
en canvi [ahir per al lector]
ho pots veure gairebé tot
sense problemes», afirmava convenientment equipada per intentar mullar-se
com menys millor. Però a
l’altre extrem també hi havia aquells a qui la pluja havia esguerrat els plans: diferents escoles de la ciutat
que tenien projectada alguna sortida pel Barri Vell
van haver de suspendre
l’activitat a causa del mal
temps. Per avui, i si la meteorologia ho permet, s’ha
previst una dansa teatre lligada a l’exposició de Dones
d’aigua del Museu d’Història que anirà a càrrec dels
alumnes d’expressió corporal de l’institut Santiago
Sobrequés, per diferents
espais del Barri Vell.

s’hi veia atrevits que no estaven disposats
a perdre’s el circuit floral per culpa del xàfec,
el cert és que de gent, n’hi va haver menys
del que és habitual per un dia com el d’ahir.
Això sí, els que hi van anar van poder veure

Han de sortejar
les places en cinc
activitats d’estiu
de Girona

Pressupost sense
compromís
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