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HORARI ESPECIAL NADAL 2007
Avui, dilluns 31 de desembre
l’horari de l’OIAC de la plaça del Vi
serà de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
Les oficines OIAC Més a Prop estaran tancades.

HORARI ESPECIAL NADAL 2007
Avui, 31 de desembre i dissabte 5 de gener
l’horari de l’Oficina Municipal de Turisme
serà de les 8 del matí a les 6 de la tarda.

J.M.BARTOMEU

TOTALMENT PLENS. Tots els aparcaments de l’aeroport gironí van quedar plens ahir.

HORARI ESPECIAL NADAL 2007
Avui, dilluns 31 de desembre
La Caseta de la Devesa romandrà tancada.

PASSABARRET JOGLARS
a càrrec de Tandarica Orkestar
Avui, dilluns 31 de desembre
a les 12 del migdia
Itinerari: plaça Sant Feliu, passeig Canalejas,
plaça Independència, Argenteria i Punt de Trobada
EL GRAN TIÓ DE GIRONA
Dimecres 2 i dijous 3 de gener
a les 5 de la tarda, donada de menjar al tió
i a 2/4 de 7 de la tarda cagada del tió
a la plaça Salvador Espriu
JOCS GEGANTS
Dijous, 3 de gener
d’11 del matí a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda
a la plaça Assumpció
LUDOTECA MÒBIL
Dijous, 3 de gener
d’11 del matí a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda
a la plaça Pere Calders
LUDOTECA INFANTIL DE NADAL
Zona comercial “El Centre” (a l’escola Eiximenis)
Zona comercial l’Eixample (al Col·legi Verd)
Dies 2, 3 i 4 de gener
de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
CAMPANYA BUS COMERÇ
Vine amb bus. Comerç de Girona
Es repartiran bitllets de bus gratuïts
entre els clients dels establiments comercials

J.M.BARTOMEU

INDICADORS. Els vehicles es van haver de desviar a un estacionament alternatiu.

AEROPORT DE GIRONA

Els aparcaments es tornen a
omplir pel pont de Cap d’Any
Es van desviar els vehicles a l’estacionament de Cimalsa

SERVEI
MUNICIPAL
D’ESPORTS
MEDI AMBIENT
I SOSTENIBILITAT

3a SANT SILVESTRE DE GIRONA
EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3
Avui, dilluns 31 de desembre
a les 6 de la tarda
Sortida i arribada: Pavelló Municipal Girona – Fontajau
Més informació a www.ajuntament.gi/esports

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Amb motiu de la celebració de Cap d’Any,
la recollida nocturna d’escombraries
d’avui 31 de desembre s’avançarà a les 3 de la tarda.
Preguem que dipositeu les escombraries
abans de les 3 de la tarda i eviteu deixar-les al carrer
després d’haver passat el servei.
DEIXALLERIA MÒBIL
Dies 3, 4 i 5 de gener
A la plaça Sant Domènec, al Barri Vell
A l’avinguda Lluís Pericot, al barri de Montilivi
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J.M.Bartomeu, Vilobí d’Onyar

La totalitat dels aparcaments
de l’aeroport de Girona, es van
omplir de gom a gom durant
aquest passat cap de setmana,
a causa de la gran quantitat de
vehicles que hi havia estacionats. La capacitat total dels
aparcaments, tant de superfície com els de plantes, sumen
2.500 places.
A primera hora del matí d’ahir, diumenge, ja es va haver de
posar el rètol de «complet» als
aparcamets d’AENA, davant
mateix de la terminal, mentre
els empleats de l’empresa que
els gestiona anaven desviant
els cotxes que arribaven cap a
l’estacionament de Cimalsa,
davant mateix de l’hotel Vilobí
Parc, que està gestionat per Mifas. Tot i la seva capacitat de
800 llocs, aquest aparcament
gairebé va quedar ple a mitja
tarda.
Segons els mateixos treba-

lladors dels aparcamemts el fet
que s’omplissin totes les places
«es pel llarg pont de Cap d’Any.
Ha viatjat molta gent i, a més,
a causa de les obres que s’estan
fent falta molt d’espai per als cotxes».
Menys espai i més trànsit

Els treballs de les noves oficines del Bloc Tècnic, a més
dels altres ser veis que s’estan
edificant, han fet que, dels
aparcaments de davant mateix
de la terminal s’hagin hagut
d’eliminar poc més de 300
llocs. Això, pel que han explicat els treballadors de l’empresa que gestiona les places de
pàrquing, «en dies com aquests
de ponts o jornades especials ens
fa anar de bòlit».
Així mateix Diari de Girona va poder comprovar que
també ahir es trobava ple un estacionament privat que hi ha a
l’entrada de la carretera de l’ae-

roport gironí, cosa que va dificultar a molts passatgers el poder accedir a la terminal, mitjançant els ser veis que ofereix
aquesta empresa.
D’altra banda, durant ahir,
diumenge, el trànsit de passatgers i avions per les pistes de
Vilobí va ser força superior al
d’altres caps de setmana, a causa de l’arribada de més d’un miler d’esquiadors anglesos, que
iniciaven les seves vacances a
la neu, i a la sortida de mil esquiadors més que retornaven
al seu país. Durant tota la jornada hi va haver 46 vols d’arribada i 41 de sortida, però en ser
jornada festiva ni AENA ni les
diferents companyies aèries
van poder facilitar el nombre
total de passatgers.
Es preveu que, amb el retorn de molts viatgers,per pasar el Cap d’Any a casa, la situació dels aparcaments es normalitzi durant el dia d’avui.

