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Es presenta a
Torroella un estudi
sobre la segregació
del'Estartit
TORROELLA DE MONTGRÍ
NOU DIARI

L'Ajuntament de Torroella
de Montgrí ha convocat
aquest vespre un acte públic
per presentar l'estudi econòmic sobre la viabilitat i
l'oportunitat de la segregació
de l'Estartit del municipi de
Torroella de Montgrí.
L'acte serà presentat pels
autors de l'estudi, Joan Trullén i Ferran Navinés, i el
clourà el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Joaquim Nadal.
L'Ajuntament de Torroella
considera "d'extrema importància" celebrar aquest
acte en aquests moments, ja
que el consistori s'ha de pronunciar sobre la segregació
de l'Estartit duran el pròxim
mes de juny". Durant l'exposició al públic, entre el dia 11
de gener i el 22 de març, el
pronunciament de l'Ajuntament de Torroella es basarà
en aquest estudi, en els informes que realitzen els serveis
tècnics i jurídics municipals,
i en la documentació acumulada en l'expedient. L'estudi
que es presentarà avui, a dos
quarts de deu del vespre,
s'ha realitzat en virtut d'un
conveni entre l'Ajuntament,
la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de
Girona.
Pel consistori, "a ningú pot
escapar la trascendència de
les conclusions d'aquesta
anànalisi econòmica de viabilitat de la segregació, elaborada amb les màximes garanties científiques".
SOCIETAT

Comencen a Girona
les III Jornades sobre
Acolliment Familiar
GIRONA
NOU DIARI

Les III Jornades sobre Acolliment Familiar se celebraran
divendres i dissabte que ve a
la Fontana d'Or de Girona.
Organitzades per l'Associació de Famüies Acollidores i
Adoptives, aquestes jornades
pretenen "donar una visió
dinàmica de l'acolliment que
serveixi per concretar un nou
model d'intervenció educativa a les famílies, treballadors socials i població en
general".
Segons els organitzadors,
aquesta iniciativa té com a
principal objectiu aconseguir
que "la població de les comarques gironines prengui
consciència i, que al mateix
temps, col·labori en la resolució dels problemes de moltes f a m í l i e s . T a m b é ha de
comptar amb professionals
preparats per ajudar-los".

El centre de Girona tindrà
menys aparcaments lliures
L'avinguda Sant Francesc i la plaça de l'Hospital seran zona blava
GIRONA
ALBERT SOLER

El centre de Girona tindrà
menys zones de lliure aparcament, amb l'augment de les zones blaves que preveu efectuar
l'Ajuntament aproximadament
el mes de setembre.
Tot i que l'augment del nombre de zones blaves no serà espectacular -de les 314 places actuals es passarà a 331-, alguns
llocs, on actualment els vehicles
estan aparcant en bateria, es
convertiran en aparcaments en
filera.
Passar del sistema d'estacionament en bateria al sistema
d'aparcament en filera suposa
una important disminució del
total de places d'aparcament en
zona blava. Malgrat tot, aquest
tipus d'aparcament augmentarà
de disset places; això vol dir que
s'ocuparan com a zones blaves
alguns espais que fins ara eren
de lliure estacionament.
Les zones del centre de Girona, on s'aparquen vehicles en
bateria i que l'Ajuntament farà
que s'hi aparqui en filera, són les
de la part oest de la plaça de l'Ind e p e n d è n c i a - l a oposada al
pont de Sant Agustí-; el tram final de l'avinguda Sant Francesc
-actualment en un costat s'aparca en bateria i a l'altre en filera-,
i un tros de la plaça Calvet i Rubalcaba.
Per altra banda, les places que
ara són de lliure estacionament i
que passaran a ser de pagament
són la resta de l'avinguda Sant
Francesc: des de Jaume I fins a
l'actual blava, on s'aparcarà en
filera, i el tram final de plaça de
l'Hospital, des de la porta de
l'hospital fins a Jaume I, on el
sistema serà també el de filera.

En Línia'S,
En Bateria
Així quedaran les places
^
d'aparcament en zona blava
del centre de Girona

Les zones on s'ha de pagar i
que seran lliures a partir del setembre, estan en una part de la
plaça Calvet i Rubalcaba, i en un
tram de Jaume I que va des de
l'esmentada plaça fins la cruïlla
amb Joan Maragall.
Francesc Francisco, regidor de
Via Pública i Seguretat Ciutadana, va manifestar que amb
aquesta reestructuració s'aconseguiria eixamplar i fer més fluïts
alguns carrers, com l'avinguda
Sant Francesc, la plaça de la Independència o la plaça del Mercat, que amb el sistema d'aparcament en bateria, quedaven estrets.
El regidor va indicar que no
creia que hi hagués, a causa
d'aquestes mesures cap tipus de
polèmica. "Pensem que es tracta
de parts de la ciutat que ja estan
consolidades, des de fa molt

temps com a zona blava i, per
tant, no hi haurà problemes
d'acceptació", va dir.
La tarifa s'incremnentarà en
deu pesssetes per cada hora
d'aparcament.
Nova concessió
La redistribució de les zones blaves del centre de Girona coincidirà amb el final de la concessió
a l'empresa Parcosa.
Tots els requisits de publicació, exposició pública, presentació d'ofertes i adjudicació, són la
principal causa perquè les novetats en els aparcaments no es
posin en f u n c i o n a m e n t fins
aproximadament el mes de setembre. Parcosa havia aconseguit la concessió dels aparcaments de sistema pàrquing-horari del centre de Girona l'any

1988.
El regidor d'ERC Enric Llauger, l'únic que no va votar a favor de la proposta en el ple de
dimarts, va indicar que el seu
grup preferia que l'avinguda
Sant Francesc continués igual i
que la plaça Catalunya fos zona
blava: "Es mantindria millor
l'equilibri, i seria millor per als
veïns de la zona", va explicar el
regidor republicà.
Enric Llauger va c o m e n t a r
que les concessions d'explotació
dels aparcaments en zona blava
"sempre acaben afavorint les
mateixes persones". El regidor
també es va lamentar del fet que
l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona no acceptés,
en el ple de dimarts passat, la
seva proposta de convertir la
part central de la plaça Catalunya en zona blava.

Les confraries de pescadors podran demanar
crèdits subvencionats per la Generalitat
GIRONA
M.TERESA GARCIA CAMPOS

Les confraries de pescadors podran demanar préstecs subvencionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat, segons va anunciar
ahir a Girona el titular d'aquest
Departament, Francesc Xavier
Marimon.
Amb aquesta actuació, que
encara s'ha de formalitzar en alguna entitat bancària, el Departament pretén que les confraries
de pescadors puguin afrontar els

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 13/5/1993. Page 4

pagaments retardats dels seus
compradors.
Fa pocs dies el Departament
va signar un conveni amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per oferir als empresaris
del sector de la fruita fresca catalana una línia de crèdits similar
a la que ara es vol oferir al sector
del peix blau. El sector de la fruita ha patit durants els últims
anys les conseqüències adverses
de la climatologia. La Generalitat subvencionarà fins a cinc
punts el cost dels crèdits que es

demanin.
La Generalitat també ha engegat dues campanyes de publicitat destinades a incrementar el
consum de la fruita dolça i el
peix blau del país per part dels
catalans. Segons Francesc Xavier
Marimon, el consum dels productes propis és molt més important que les mesures proteccionistes: "S'ha d'aconseguir diferenciar els nostres productes i
crear entre la població la necessitat de consumir-los, perquè és
així com es sosté l'economia".

Francesc Xavier Marimon

