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Girona, Salt i Sarrià
CULTURA

MEDI AMBIENT

Salt treu a concurs la reforma de la Coma
Cros per traslladar-hi el Museu de l’Aigua

Feliu creu que ha
actuat bé en
tallar els arbres
de la Creu amb
l’acord dels veïns

L’Ajuntament destinarà 400.000 euros i les obres a l’antiga factoria s’allargaran 9 mesos

DdeG, Girona.

oficines de l’Ateneu Popular,
aquestes s’ubicaran al primer
pis. En aquest sector ja estan en
ús la zona de magatzem i taller.

J.B.M, Salt.

L’Ajuntament de Salt ha tret a
concurs les obres de reforma de
la Coma Cros per poder-hi traslladar el Museu de l’Aigua. El
projecte compta amb un pressupost de sortida de 408.954,57 euros. Un cop s’adjudiquin les
obres i es faci l’acta de replantejament, els treballs s’han d’allargar un màxim de nou mesos. L’anunci va ser publicat ahir al Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC). La tramitació farà retardar el projecte que es volia posar en marxa al juny vinent.
La nau Kropotkin és una de
les zones més reformades de
l’antiga factoria de la Coma Cros.
En l’actualitat ja s’hi troba en

A la nau
Kropotkin, ja s’hi va
obrir la biblioteca
i s’instal·laran
nous equipaments

Final del projecte municipal

■

MARC MARTÍ

OBRES. L’antiga factoria seguirà amb les reformes durant l’any vinent.

marxa la biblioteca. En aquesta
part de l’edifici també s’ubicarà
el Museu de l’Aigua a partir d’aquest any i es disposarà de l’es-

pai ja adequat per acollir el futur
Centre d’Arts Escèniques.
El consistori de Salt també ha
fet les obres per construir-hi les

El projecte també preveu una
inter venció en el segon pis. Les
obres permetran construir una
sala polivalent que es podria fer
servir d’auditori i de sala d’actes.
Aquesta par t de l’equipament
posarà el punt final a la part dissenyada per l’arquitecte municipal Ramon Artal.
Posteriorment s’hauran de
fer més actuacions per equipar
la Coma Cros amb un bar restaurant. Aquesta antiga fàbrica
tèxtil ha d’acabar convertint-se
d’aquí a uns anys en un gran
equipament cultural on hi haurà
estudis universitaris, el centre
d’ar ts escèniques, locals d’assaig per a grups de música, un
viver d’empreses, un auditori,
sales de conferències, sales polivalents i sales d’exposicions,
entre d’altres.

COMERÇ

Els comerciants de Salt donaran hores
gratuïtes als clients a les zones blaves
Acn/DdeG, Salt.

La Federació de Comerciants de
Salt va signar ahir un conveni
amb l’empresa Giropark, la qual
té la concessió dels pàrquings de
la zona blava, per oferir hores gratuïtes d’aparcament als seus
clients. L’Ajuntament va negar
que la iniciativa s’hagi promogut
perquè el centre comercial Espai
Gironès ha afectat negativament
el petit comerç de la vila.

El regidor de Medi Ambient de
Girona, Ponç Feliu, va respondre ahir a les crítiques de l’oposició i va assegurar que
«l'actuació que s'ha fet al carrer
de la Creu ha estat molt encertada». En aquest carrers s’han
tallat els arbres que havien provocat queixes per les males
olors. Ponç Feliu va advertir
que «no es pot fer d'un dia per
l'altre, sinó que és necessari que
hi hagi prou elements per fer-ho,
solucions tècniques posteriors i,
sobretot l'acord general dels
veïns, que ens va ser transmès
per part de l'AV de l'Eixample fa
uns dos anys», va advertir. Va
explicar que en vint anys les
queixes han anat en augment
segons s’han fet gran els arbres.
El regidor va recordar que
en diferents reunions entre
veïns del carrer i membres de
l'AV van acordar fer en 3 anys,
una substitució dels 25 arbres
femelles que provocaven
molèsties.

La presidenta de la Federació de
Comerciants de Salt, Fina Ferrès,
i el conseller delegat de Giropark,
Pere Tubert, van signar l’acord
de col·laboració per distribuir una
nova targeta d’aparcament que
permetrà als clients dels comerços associats a la federació
aparcar sense càrrec a la zona blava de tota la vila. La Federació repartirà entre els seus associats
2.000 targetes cada any. De fet, la

DdeG

ACORD. Fina Ferrés, amb el conseller delegat de Giropark, Pere Tubert, dreta.

presidenta ha explicat aquest
matí que l’entitat ja ha començat
a distribuir-les entre els diferents
botiguers del municipi.
Les targetes aniran carregades
amb 30 minuts de pàrquing gratuït, acumulables fins a una hora
i mitja, afegint l’import restant en
metàl·lic a les mateixes màquines
expenedores de tiquets. El temps
de pàrquing acumulat a la targeta també es podrà fraccionar en
diferents dies. El 60% del cost d’aquesta iniciativa anirà a càrrec del
comerciant, i la resta està subvencionat per la Federació per l’acord signat amb una durada de 5
anys.

SA

cova

Restaurant
HOTEL

Cap d’Any 2006-2007
Els tres primers aperitius:

Delicat graten de garoïnes i gamba amb pa amb tomàquet
Ostra amb gavardina de mango, espuma de Joncària moscat i agredolç de cebetes
Esponjós sushi de peixos al te verd

El segon aperitiu:
Vieira amb gralla de verdures, festucs, llima i vainilla
————————
Construcció de foie, ous de reig i ànec confitat amb vermelles tonalitats de fruites
————————
Llobregant calent i fred amb amanida de tomàquet, trompetes i algues
Colomí en textures
————————
El dolç detonant
————————
Cafè + Aigües minerals

Celler:

F E M R E V E I L LO N C O M C A DA A N Y
MENÚS ESPECIALS PER AQUESTES FESTES - MOLTES FELICITATS I FELIÇ ANY NOU
INFORMACIÓ: HOTEL PRESIDENT

•

TEL. 972 50 17 00

•

Diari de Girona, 2006-12-23, p. 22.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

FAX 972 50 19 97

•

FIGUERES

Blanc: Raimat Chardonay - Negres: La Vicalanda Rioja Reserva
i Legaris Ribera del Duero Criança
Cava: Jaume de Codorniu

Preu per persona: 150 € (Iva no inclòs)
C/ Sant Sebastià, 31 / Av. Onze de Setembre, 70 - 17250 Platja d’Aro (Girona)
Tel.: 972 82 57 70 - Fax: 972 82 65 02
Web: www.nmsuites.com - a/e: nm-suites@nm-suites.com

