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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Girona obre el primer aparcament al
barri de Sant Narcís per les obres del TAV
 L’equipament permet estacionar 97 vehicles que han de suplir els llocs perduts pels treballs al carrer Josep M. Gironella
MARC MARTÍ

GIRONA | JESÚS BADENES

L’Ajuntament de Girona i Adivan
obrir ahir un dels aparcaments
provisionals per a vehicles al barri de Sant Narcís, amb una capacitat de  places. Aquest estacionament s’ha habilitat en un solar
situat a la confluència de l’avinguda de Sant Narcís amb el carrer
d’Antoni Gaudí La mesura permetrà oferir alternatives d’estacionament als ciutadans de Girona durant les obres de construcció
de la línia d’alta velocitat. Aquest
mateix espai –que formava part de
les instal·lacions de l’antiga Campsa– està destinat a ser una zona verda, un cop estiguin acabades les
obres del TAV.
La posada en servei de l’aparcament s’ha dut a terme en dues
fases, la primera de les quals va
permetre habilitar el mes de setembre passat un total de  places. Els treballs d’adequació de la
segona fase han permès ampliar el
recinte d’estacionament fins assolir
la capacitat total de  places, 
per a vehicles i  per a motocicletes. Per a la seva entrada en funcionament, s’ha portat a terme
un condicionament del terreny,
l’asfaltatge del solar amb una capa
de paviment aglomerat i la senyalització de les places. Els accessos a l’aparcament es realitzen mitjançant dues entrades habilitades des de l’avinguda de Sant
Narcís.
La regidora de Mobilitat, Isabel
Salamaña (PSC), va explicar que
encara està pendent del Govern
central l’aprovació d’un segon
gran estacionament al mateix sector. Segons Salamaña, encara han
de rebre l’autorització del Govern
central perquè es pugui enderrocar una antiga fàbrica del carrer
Oviedo i es pugui habilitar l’estacionament. Sobre plànols, els tèc-
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Treballs acabats
Els treballs d'adequació de la segona
fase han permès ampliar el recinte
d'estacionament fins assolir la capacitat total de 97 places, 79 per a vehicles i 18 per a motocicletes.



COTXES

Pendent del Govern central
encara han de rebre l’autorització del
Govern central perquè es pugui enderrocar una antiga fàbrica del carrer
Oviedo i es pugui habilitar un nou
estacionament de 110 places.



El preu pels viatgers de Renfe
Mifas i l’Ajuntament ja han posat enmarxa la tarifa per als passatgers
que estacionin en l’ aparcament del
carrer de la Creu, que per tota una
jornada pagaran sis euros.

L’estacionament s’ubica entre l’avinguda Sant Narcís i el carrer Antoni Gaudí.
MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

Girona tanca l’acord amb
Mifas per impulsar un nou
espai entre el passeig d’Olot i
la carretera de Barcelona

Adif habilitarà estacionaments en dos solars més per suplir les que es perden a Josep M. Gironella.

L’indret, cobert de matolls,
s’haurà d’arranjar en les
properes setmanes i també
s’aplicarà la tarifa rebaixada

es cobrirà la demanda de places
que havia provocat les obres en el
sector del carrer Josep Maria Gironella.

nics municipals han calculat que
es podrien crear al voltant de 
places. De moment la regidora
no ha pogut posar una data per habilitar aquest segon espai. Amb l’obertura d’aquests dos aparcaments

Aparcar a sis euros
L’Ajuntament també va anunciar
ahir que ja s’ha posat en marxa la
campanya de preu asequible per
de l’estacionament de Mifas al
carrer de la Creu. Salamaña va
informar que «els passatgers que

estacionin en aquest aparcament
durant tota la jornada podran pagar només sis euros si presenten el
tiquet de viatge». La regidora va explicar que «hem calculat que no hi
ha més d’una dotzena de persones
que aparcava regularment a la
plaça d’Espanya, però els havíem
de donar solució».
A més, la responsable de Mobilitat va explicar que s’ha acabat
de tancar l’acord amb Mifas, l’en-

de la fundació Ramon
Noguera creen bijuteria
per vendre aquest Nadal
GIRONA | ACN/DdG

Un centenar de disminuïts psíquics que participen al taller ocupacional de la Fundació Ramon
Noguera han creat aquest Nadal un
«regal amb valor afegit», segons l'ha
definit la directora del centre, Pepita Rosich. Els discapacitats elaboren bijuteria artesanal per vendre durant aquestes festes a preus
assequibles. «Es tracta d'una nova
col·lecció de complements de
moda que es podrà adquirir a les
nostres botigues i en fires d’artesania», va remarcar Rosich. La
Fundació Ramon Noguera, entitat

sense ànim de lucre, té cura de 
persones del Gironès que pateixen
algun tipus de disminució psíquica. Gestiona habitatges, un centre
de dia, tallers ocupacionals i un
centre destinat a infants.
Des del taller ocupacional de
Montilivi, diversos usuaris de la
Fundació pinten peces de fusta, enfilen bijuteria o preparen bosses
amb retalls de roba. La iniciativa,
en què prenen part el centenar de
disminuïts psíquics que acull el taller, s'emmarca dins el projecte
«Nadal solidari». Des d'aquest lloc
cada dia es creen anells, collarets,
arracades i braçalets que es vendran durant les festes.
La directora gerent, Pepita Rosich, va concretar que es tracta de
«regals amb un alt valor afegit,
perquè tot el disseny i el procés d'elaboració el realitzen els usuaris de
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la Fundació de manera artesanal».
Els discapacitats combinen els
processos de muntatge amb els de
modelatge, i el resultat són peces
de bijuteria que es vendran a preus que oscil·len entre els cinc i els
dotze euros. Per adquirir-los, es pot
anar al mateix taller ocupacional,
al centre de treball que la Fundació Ramon Noguera té a Mas Xirgu o bé comprar-los per Internet a
l'adreça www.lafundacio.net, i rebre les peces a casa per correu.
A més, les peces també sortiran
al carrer. Serà durant els dies  i 
de desembre, quan els usuaris de
la Fundació Ramon Noguera muntaran una parada al mercat artesanal del pont de Pedra i hi vendran les creacions. «També, d'altra
banda, anirem a quatre instituts gironins per mostrar-los els nostres
productes», va precisar Rosich.

titat que gestiona l’estacionament
del carrer de la Creu, per impulsar
un nou espai a la cantonada del
passeig d’Olot amb la carretera de
Barcelona, en un solar municipal
al costat de l’Escola de Música.
Aquest nou indret, actualment
cobert de matolls, s’haurà d’arranjar en les properes setmanes.
En aquest espai també s’aplicarà la
tarifa rebaixada de sis euros per als
passatgers del tren.
ANIOL RESCLOSA

Joies artesanals amb valor afegit
 Els disminuïts psíquics

MARC MARTÍ

Els discapacitats treballen a Montilivi i vendran les peces per Nadal.

Actualment, la Fundació Ramon Noguera té cura de  persones que pateixen algun tipus de
disminució psíquica de Girona
ciutat i del Gironès. D'aquests, 
són adults i estan en algun dels habitatges que gestiona la Fundació,
al centre de dia o participen als ta-

llers ocupacionals. D'altra banda,
també hi ha brigades que fan tasques mediambientals, segons precisa la gerent. La Fundació també
té cura de  infants d'entre  i 
anys al centre de desenvolupament infantil i d'atenció precoç
del Gironès.

