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RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ
AL CARRER EMILI GRAHIT

VIA PÚBLICA

En motiu de la construcció de l’aparcament subterrani
del carrer Emili Grahit, durant la segona quinzena de juliol i el mes d’agost, es construirà una rampa d’accés que
ocuparà el subsòl del carrer. Per aquest motiu es restringirà la circulació a dos carrils, un per a cada sentit. Aquesta restricció finalitzarà el 26 d’agost.
________
Amb motiu de les obres d'ampliació del pont de la carretera de Santa Coloma sobre el riu Güell i unes rases
per instal·lar serveis, és necessari tancar a la circulació el
carril de circulació sentit centre ciutat. Els vehicles es
desviaran a la rotonda de Salt cap als carrers Salt i Alacant. El tram del carrer Alacant afectat pel desviament
serà de sentit únic. Aquest canvi de circulació està previst que duri fins al 5 d'agost.
Més informació www.ajuntament.gi

TAULELL
D’ANUNCIS

CONVOCATÒRIA DE BEQUES
DE LA FUNDACIÓ JOAN BRUGUERA
PER AL CURS 2006-2007.
Presentació de sol·licituds fins al 13 de novembre

OFICINA
DEFENSORA
DEL CIUTADÀ

Del 7 d’agost al 4 de setembre
aquesta oficina estarà tancada

CENTRES
CÍVICS

SANTA EUGÈNIA
CLASSES D'ESCACS, a càrrec d'ANDRÉS
RODRÍGUEZ
Dissabte 5 d’agost, a les 10 del matí
PLA DE PALAU
SCRABBLE
Dissabte 5 d’agost, a les 11 del matí

CENTRE
BONASTRUC
ÇA PORTA

EXPOSICIONS TEMPORALS
LES PORTES DE LA MEMÒRIA
Visita teatralitzada pel barri jueu de Girona.
Dijous, divendres i dissabte, fins al 15 de setembre
SI ÉS PROPIETARI
I VOL LLOGAR EL SEU HABITATGE,
HO POT FER AMB SEGURETAT I GARANTIES
LI OFERIM:
Assessorament i tramitació del contracte
Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta
Assegurança de caució gratuïta
Inventari inicial del continent i del contingut de
l’habitatge
Selecció del llogater
Seguiment de contracte i del pagament del lloguer

OFICINA
MUNICIPAL
D’HABITATGE

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER
OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE
c/ Pou Rodó, 4 - 17004 Girona
Tel.: 972 01 02 02 / 972 21 30 50
A/e.: omh@ajgirona.org
http://www.ajuntament.gi/omh/

OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

✆ 972 41 90 10
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

TRÀNSIT

Dos conductors fugen després
de provocar accidents al centre
La col·laboració ciutadana permet localitzar un dels fugitius
J.Bes/T.Carreras, Girona.

Dos conductors han intentat fugir en només deu dies després
de provocar un accident al centre de Girona. En un dels casos
el conductor ja ha estat identificat i denunciat, però en l’altre no
se l’ha pogut localitzar.
El més recent es va produir
ahir mateix al voltant de les cinc
de la tarda a l’encreuament de la
Gran Via Jaume I amb el carrer
Bacià però la policia no va poder
detenir el causant de l’accident.
Les primeres investigacions de
la Policia Municipal van determinar que un cotxe Volkswagen
Golf de color blanc va realitzar
una maniobra antireglamentària
en girar cap a l’esquerra quan
sortia del carrer Bacià. En el mateix moment s’acostava per la
Gran Via una motocicleta Daelin
Daystar vermella, el conductor
de la qual va caure i va quedar ferit lleu.
Segons els municipals, el motorista s’hauria vist sorprès per
la maniobra prohibida del cotxe,
s’hauria desequilibrat, va caure
a un metre del cotxe i tot seguit
hi va impactar. Malgrat que el
conductor del Volkswagen Golf
hauria notat el cop, va fugir sense auxiliar la víctima i a última
hora d’ahir la Policia Municipal
el buscava perquè ja disposava
de la matrícula.
Una patrulla dels Mossos
d’Esquadra que casualment circulava a prop de l’encreuament
quan va passar l’accident va veure els fets però no es va poder parar perquè era un vehicle de trasllats penitenciaris. Tot i això, van
avisar a la central de la policia ca-
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ATÈS. Els serveis sanitaris van traslladar el ferit d’ahir a l’hospital Trueta.

talana i a una patrulla que va arribar alhora que els municipals.
El motorista ferit, J.Q.M., de
49 anys i veí de Girona, va haver
de ser traslladat a l’hospital Josep Trueta on va ser atès de diverses contusions, però ja va poder ser donat d’alta al vespre, segons fonts del centre. Testimonis presencials van assegurar
que les dues ambulàncies que
van atendre’l van tardar entre 20
i 30 minuts, una estona que van
qualificar d’«excessiva».
Un repartidor de pizzes afectat

El segon incident es va produir la nit del 24 de juliol, a la
cruïlla entre els carrers Migdia
i Bisbe Lorenzana, i va deixar ferit un repartidor de Pizza World.
L’accident es va produir quan faltaven deu minuts per les dotze
de la nit, després que el repartidor, que anava amb un ciclomotor, no pogués evitar un Seat
Marbella, amb matrícula de Bar-

celona que circulava en sentit
contrari, segons han confirmat
fonts de la Policia Municipal. El
cotxe va tirar en línia recta des
del carrer Ultònia cap al carrer
Migdia, en lloc de girar cal al carrer Lorenzana.
El repartidor de pizzes va esquivar el vehicle però va acabar
per terra amb diverses contusions per tot el cos i va necessitar atenció mèdica. Una testimoni va ser a temps d’apuntar-se
la matrícula del vehicle i la va facilitar a la policia.
Aquella mateixa nit, el repartidor va poder tornar a casa seva,
però avui en dia encara no ha tornat a treballar. De fet, fa deu dies
que està de baixa, segons van
confirmar ahir des de l’establiment pel qual treballa. El conductor del turisme, resident a Girona, ha estat denunciat administrativament per les infraccions comeses, segons va informar ahir la Policia Municipal.

VIA PÚBLICA

Giropark habilita 208 noves places
d’aparcament com a zona blava
L’empresa instal·larà la setmana vinent les màquines dels rebuts
Jordi Bes, Girona.

L’empresa Giropark SA va pintar
ahir tres vials de Girona per habilitar-los els pròxims dies com
a zones blaves. Als carrers s’hi
crearan un total de 208 estacionaments de rotació, que se sumaran als 527 ja existents. Giropark, el cent per cent del capital
del qual és de la Fundació Mifas,
va guanyar de nou al juny el concurs públic per a la gestió dels
aparcaments de superfície i de
pagament per a cinc anys més.
Dins del plec de condicions
del concurs es preveia que l’empresa que el guanyés ha d’habilitar quatre carrers de la ciutat
com a zona blava. La travessia
del Carril –84 aparcaments–, la
plaça Poeta Marquina –76– i l’avinguda Francesc Ciurana –48–
ja es van pintar ahir al matí però
no s’hi van instal·lar les màquines que expedeixen rebuts.
Alguns conductors i usuaris
es preguntaven quan entrarien
en funcionament en veure els
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FRANCESC CIURANA. És una de les noves zones blaves de Girona.

vials marcats en blau. Giropark
preveu que fins a mitjan setmana que ve no hi podrà instal·lar
les màquines, tres al carrer Francesc Ciurana i set a la plaça Poeta Marquina.
Tot i que es preveia que pintessin el tram del carrer Joan
Maragall entre el carrer la Creu

i la plaça de Ferran el Catòlic, no
s’habilitarà com a zona blava fins
que es repintin altres estacionaments de rotació a partir de setembre. Tampoc es va pintar el
carrer Santa Eugènia entre la
plaça Marquès de Camps i la travessia del Carril perquè segueixen les obres de reurbanització.
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