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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Salt prepara dues noves zones blaves a
Marquès de Camps i a Francesc Macià
 Són 69 places, que ja s’estan pintant i que entraran en funcionament la setmana vinent

JOFRE FERRER

SALT | DdG

L’Ajuntament de Salt posarà en
funcionament dues noves zones
blaves en els propers dies. Concretament, seran 69 places d’aparcament que s’habilitaran en
dos espais difernts: una al costat del
nou Centre d’Atenció Primària i l’altra en un tram del carrer Francesc
Macià. Ahir al matí van començar
els treballs per pintar-les i es preveu que entrin en funcionament la
setmana que ve.
Al Passeig Marquès de Camps,
entre l’escola El Pla i el centre sanitari, s’habilitaran 34 places d’estacionament de zona blava. La
posada en funcionament d’aquestes places respon a una demanda dels responsables i els
usuaris del mateix Centre d’Atenció Primària per la manca d’aparcament i de rotació que hi havia a
l’entorn del centre. Molts dels
usuaris de centre sanitari hi van
amb cotxe i tenen problemes per
estacionar el vehicle a prop de l’equipament.
Una situació similar es produïa
al carrer Francesc Macià, en el
tram comprès entre els carrers
Pep Ventura i Folch i Torres. En
aquest cas, la demanda provenia
dels comerciants que hi ha a la
zona, que consideren que si hi ha
rotació de vehicles, els seus clients
podran aparcar més fàcilment i no

Quatre operaris pintant les zones blaves i repintant les places per a minusvàlids.

La implantació és
conseqüència de la petició
dels responsables i els usuaris
del CAP i dels comerciants

hauran d’anar a un altre punt a fer
les compres. No obstant, molts
cops, els veïns solen rebutjar aquest

sistema de pagament per aparcar
al carrer. En aquest carrer, hi haurà ara 35 places de zona blava.
En els dos casos, els treballs s’aproﬁten per repintar i millorar la
senyalització d’aparcaments per a
minusvàlids.
Aquestes dues noves zones blaves estan contemplades en el contracte entre l’Ajuntament de Salt i

l’empresa Giropark, encarregada
de la gestió de les zones d’estacionament amb horari limitat al municipi.
El contracte entre les dues parts
estableix els carrers on es poden
habilitar aparcaments en zona
blava i, amb aquestes 69, es completen les 283 previstes a tot el municipi.

L’Ajuntament havia
anunciat que podria obrir
per al curs 2010-2011,
però no serà possible
GIRONA | T.CARRERAS

Les obres per fer l’escola bressol
al sector Güell-Devesa no començaran ﬁns pocs abans de l’estiu.
Serà entre els mesos de maig i de
juny. Quan es va anunciar la ubicació deﬁnitiva del futur equipament, a la plaça Mela Mutermilch,
es va indicar que la intenció era poder-la posar en funcionament al
curs 2010-2011. En aquells moments, el mes de febrer de l’any
2009, es va explicar que seria la sisena escola bressol municipal de la
ciutat. Des d’aleshores, però, hi ha
hagut diversos retards i ara ja s’indica que serà la setena, perquè
abans entrarà en funcionament la
de Montilivi.
El projecte l’està redactant un
arquitecte municipal,que al mateix
temps ha de compaginar-ho amb
altres projectes, segons va concretar ahir l’alcaldessa, Anna Pagans.
L’objectiu és que estigui acabat el
mesvinent.Llavorsnoméscaldràlicitar l’obra i adjudicar-la.

Els treballs per construir l’ediﬁci
duraran aproximadament un any i
mig. L’obertura de l’equipament
podria produir-se a meitat del curs
2011-12, tal com ja es va produir
amb l’escola bressol de Sant Narcís.
L’equipament, amb una superfíciedede837metresquadratsconstruïts, serà per a nens de un a dos
anys i tindrà 74 places. Tindrà cinc
aules i altres espais com un pati,
menjador, cuina, dormitoris, i despatxosivestuarisperalseducadors.
Tindrà un «sostre verd», un detall
queAnnaPagansvadestacar,tenint
en compte que estarà envoltat de
blocs de pisos molt alts. Per a la
construcció de l’equipament, l’Ajuntamentdisposad’unasubvenció
de la Generalitat de 5.900 euros
per cada plaça ofertada, segons va
assenyalar ahir la regidora d’Educació,NúriaTerés.Aixòrepresentarà
un impuls econòmic d’uns 436 euros. A més, anualment es rebrà
1.800 euros per cada alumne, que
representarà un injecció d’uns
133.000 euros.
L’alcaldessa va voler deixar clar
també que els diners per construir
l’escola bressol, amb un cost d’1,2
milions d’euros, «hi són» i apareixen al pressupost de l’any 2009.
«No han desaparegut», indicava
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Pagans per respondre a l’acusació
del portaveu de CiU, Carles Puigdemont, qui dies enrera temia pel
futur de l’equipament perquè no hi
apareixia cap inversió en el pressupost per al 2010.
Mentre el projecte s’ha anat redactant a nivell municipal, s’ha hagutd’accelerarlatramitacióilesobres de l’escola bressol de Montilivi,
que està ﬁnançada per l’Estat espanyol per mitjà del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL) a condició
del compliment d’un seguit de terminis. El pressupost era de prop
d’1,6 milions d’euros.
Iniciament el compromís era tenir-la enllestida abans d’acabar el
2009. Però el Govern central va
concedir una pròrroga que s’esgotael31demarç.Elretard,segonsl’equip de govern s’ha centrat en les
prospeccions extres que s’han fet
per al sistema de refrigeració, que
seràpermitjàdegeotèrmia.Llavors
noméss’hauràdemoblarijapodria
acollir un casalet d’estiu (que substituirà el de l’escola bressol de GermansSàbat,jaquel’equipamentestarà en obres per millorar-ne l’accessibilitat). L’equipament ja entrarà dins l’oferta de la preinscripció del maig de les escoles bressol.
L’alcaldessa de Girona, va revelar

Reunió informativa
veïnal a Sant Narcís



L’Associació de Veïns de
Sant Narcís no ha oblidat la
«imposició» de zones blaves al
barri per part de l’equip de govern
de Girona. Després de presentar
2.719 signatures de rebuig i de
deixar passar un temps tot esperant una resposta per part d’algun
representant municipal, novament es preparen per noves accions de protesta. La indignació
veïnal va començar, sobretot, després que les obres del TAV hagin
fet perdre multitud de places per
aparcar.
Fruit d’aquell moviment de rebuig
també es van crear diversos grups
a la xarxa social Facebook contra
les zones blaves al barri de Sant
Narcís.
Els responsables de l’associació
de veïns, que presideix Martí Carreras, consideren que ja ha passat
prou temps i han convocat una
reunió informativa per fer balanç
de la situació actual, fer propostes
de futur i prendre decisions. La
trobada es farà al Centre Cívic del
barri el 28 de gener, a les nou del
vespre.
En la reunió es parlarà de les
zona blaves, a petició de les associacions de comerciants del barri.
Però també s’esmentarà la possible implantació de la zona verda.
Seria el primer barri on podria entrar en funcionament aquest sistema i que té per objectiu garantir
places per als residents, ja l’aparcament seria a preu reduït per als
veïns del sector. GIRONA | T.C.C.

ANIOL RESCLOSA

Les obres de l’escola bressol de la
Devesa començaran abans de l’estiu
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L’escola bressol de Montilivi s’acabarà al març i es dirà L’Olivera.

La zonificació total, per al curs 2011-12


Un cop entrin en funcionament les dues escoles bressol en procés
constructiu l’Olivera de Montilivi i la de la Devesa, Girona tindrà nou
escoles bressol públiques. A banda de les citades n’hi ha cinc més de municipals: Germans Sàbat, Font de la Pólvora, Pont Major, Sant Narcís i Palau. I
hi ha dues llars d'infants de la Generalitat de Catalunya: El Tarlà (Can Gibert
del Pla) i Sant Ramon Nonat (Montjuïc). En base a això, la regidora d’Educació, Núria Terés, va anticipar que per al curs 2011-2012 ja seguiran la mateixa zonificació que per als CEIP i per als IES. Terés va destacar que Girona
és un dels municipis catalans que més places ofereix per nens de zero a
tres anys respecte nens d’aquesta franja d’edat que hi viuen. GIRONAS | T.C.C.

ahir quin serà el nom de l’equipament: L’Olivera. El nom s’ha decidit després de la proposta feta pels
educadors. Tindrà 74 places per a
nens d’un i dos anys. Disposarà de

cinc aules, una sala polivalent, pati,
cuina,menjador,dormitorisiespais
peraltreballdelseducadors.Tindrà
una superfície construïda de 1.025
metres quadrats.

