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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 8 D’AGOST DEL 2011

TRANSPORTS

AFECTACIONS A LA CIRCULACIÓ
Avui, 8 d’agost, i demà, dia 9, de 0 a 24 hores
es prohibirà estacionar als aparcaments
de Joaquim Vayreda, a causa de
les tasques de senyalització del pàrquing
Més informació: www.girona.cat

Volen fomentar l’ús de cotxe
compartit entre empleats
del polígon de Riudellots
a És una de les propostes principals del pla de millora de la mobilitat també a
l’aeroport i a CIM la Selva a Un 80% dels treballadors van sols a la feina en cotxe

GIRONA EMPRÈN
CURSOS FORMA’T
Presentacions de productes i serveis
Dimarts 9 i dijous 11 d’agost, de 4 de la tarda a 8 del vespre
Disseny d’un estudi de mercat
Dimecres 10 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia
Més informació: www.girona.cat/gironaempren/formacions
MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT
VISITES DRAMATITZADES NOCTURNES
Coneix la història de Girona. L’Institut Vell
Dimarts 9, 16, 23 i 30 d’agost, a les 10 de la nit
VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI
DEL JARDÍ D’INFÀNCIA
“Bombes de Girona”
Dijous 11 d’agost, a les 6 de la tarda
Més informació: www.girona.cat/museuciutat
PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
VISITES GUIADES TEATRALITZADES
Napoleó tenia més de 100 soldats
Divendres 12, 19 i 26 d’agost, a les 8 del vespre
VISITES GUIADES ESTIU 2011
Les llegendes de Girona
Dissabte 13 d’agost, a les 8 del vespre
Més informació: Punt de Benvinguda
Tel. 972 21 16 78
PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
VISITES GUIADES TEATRALITZADES
“Napoleó tenia més de 100 soldats”
Divendres 5 i 12 d’agost, a les 8 del vespre
Més informació: Punt de Benvinguda
Tel. 972 21 16 78
CENTRE D’INICIATIVES LOCALS
INICIAR-SE A LES NOVES
TECNOLOGIES A PARTIR DELS 65
Bàsic PC
Del 17 d’agost al 7 de setembre,
de 7 de la tarda a 8 del vespre

Oriol Mas
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Reduir la dependència del
vehicle privat i millorar els
sistemes de mobilitat a la
zona del polígon industrial
de Riudellots, l’aeroport
de Girona i el CIM la Selva
és un dels objectius que
s’ha proposat la Mesa de
Mobilitat. Per això han redactat un estudi en què, a
través d’enquestes amb
els treballadors d’aquest
àmbit, es demostra que un
80% dels treballadors van
a la feina en vehicle privat i
d’ús individual. La majoria
dels treballadors dels tres
espais desconeixen l’oferta de transport públic, tot i
que només un 30% de les
empreses opinen que
aquesta oferta no és l’adequada. En canvi, un 55%
dels treballadors del polígon que van sols en cotxe, i
un 76% en el cas de l’aeroport i el CIM, estarien disposats a compartir vehicle
si els companys de viatge
resideixen a prop de casa
seva. Per això, un dels objectius que s’ha marcat la
Mesa és promoure el cotxe
compartit, una mesura
que es concretarà més endavant a mesura que la vagin perfilant els tècnics.
Altres propostes que
van sortir de la primera reunió de la Mesa és crear

El polígon industrial de Riudellots és un dels punts centrals de l’estudi ■ IMMA BOLET
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treballadors són els que es
calcula que hi ha entre el polígon de Riudellots, l’aeroport
de Girona i el CIM la Selva.

una figura, el gestor de
Mobilitat del polígon, i
també millorar la informació a l’usuari pel que fa a les
possibilitats que aquest té
per anar a la feina amb
transport públic. Senyalitzar i millorar les parades
d’autobús és una altra pro-

—————————————————————————————————

El febrer d’aquest any és
quan va començar la recollida
d’informació i les enquestes
de l’estudi.

posta. Finalment, també
es planteja crear itineraris
per a bicicletes i vianants,
ja que prop del 15% dels
treballadors estarien disposats a utilitzar-los. Actualment només ho fan un
2%, a Riudellots, i un1%, al
CIM. ■

La zona que
s’estudia té 178
empreses
—————————————————————————————————

Al març del 2008, els redactors de l’estudi van detectar
178 empreses en tot l’àmbit,
amb cap a 4.300 treballadors. El polígon de Riudellots
és, amb molta diferència, el
que genera més activitat: 139
empreses i 3.400 treballadors. Tot seguit hi ha l’aeroport de Girona, amb 27 empreses associades i 700 treballadors, i en l’última posició, el CIM la Selva, amb 200
treballadors i 12 empreses.

Més informació i inscripcions: Tel. 972 104 316
ESCOLA MUNICIPAL D’ART

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

El Celler de Can Roca
compleix 25 anys

PREINSCRIPCIONS CURS 2011-2012
Inscripcions a matèries soltes
de programes formatius o a l’Aula Oberta

EL PUNT

TALLERS DEL CURS 2011-2012
Obert el període de matriculació
El calendari de matriculació és fins a l’11 de setembre
Més informació: www.girona.cat/ccm

Més informació: www.girona.cat/emm

333020-1034135J

GASTRONOMIA

GIRONA

El restaurant El Celler de
Can Roca compleix aquest
mes 25 anys en un “moment dolç” i de “somnis
complerts”, no debades es
troba en el segon lloc de la
llista dels millors restau-
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rants del món, segons asseguren els germans Roca.
Joan, el cuiner; Josep, el
sommelier, i Jordi, el pastisser, asseguren que no
estan obsessionats per arribar al número u de la famosa llista de la revista
Restaurant, tot i que reconeixen que seria “molt bo-

nic”, segons Joan, i “més
que bonic, genial”, segons
el petit dels tres germans,
Jordi.
Ara que El Bulli ha tancat les portes com a restaurant, els Roca diuen que no
tenen més responsabilitat
que abans; “la mateixa”,
encara que sí que reconei-

xen una mica de tristesa
per haver perdut el “referent indiscutible de la gastronomia mundial” i un fenomen que consideren “irrepetible”. Per ells no es
tracta de substituir ningú
ni de comparar-se amb
ningú, sinó de fer el que els
agrada mantenint aquests
valors de “tradició, d’arrel,
de família, de rigor, transmissió generacional, d’esforç” i, sobretot, de “recerca de sabors i avantguarda”. Cadascun dels tres
germans aporta l’equilibri
necessari per a l’èxit. ■

