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● Girona. El Banc de Sang i Teixits de Girona i l’As-
sociació de Donants de Sang convoquen tots els gi-
ronins a la marató que tindrà lloc el 22 de desembre a
la plaça de Miquel Santaló de la ciutat, a partir de les
deu del matí i durant dotze hores. Es tracta d’una ini-
ciativa que pretén captar donants nous, sensibilitzar
sobre la necessitat de tenir el costum de donar sang,
així com cobrir la baixa de donacions que hi ha els
dies festius de Nadal. La reserva de bosses és ara de
500 unitats, que garanteix el subministrament per
una setmana i mitja. La marató s’emmarca en una
campanya estesa a tot el territori català i aplega col-
laboradors de la ciutat com ara la Clínica de Girona,
comerços, associacions de veïns i administracions
públiques. En l’última edició de la marató a les co-
marques gironines hi va haver 333 donacions. / I.R.

GIRONA
Organitzen una marató de donacions de sang
per garantir reserves i captar donants nous

Feia mesos que el govern
havia manifestat la volun-
tat de convertir en aparca-
ment gratuït unes naus
abandonades a tocar del
carrer d’Oviedo i l’avin-
guda de Sant Narcís, però
aquesta setmana i després
de les queixes veïnals per
la implantació de les zones
blaves al barri han comen-
çat les obres d’execució.
Ahir una retroexcavadora
recollia tota la runa gene-
rada per l’enderroc de les
naus. La responsable de
Via Pública i Mobilitat,
Isabel Salamaña, va expli-
car la voluntat que l’apar-
cament entri en funciona-
ment amb molta rapidesa,
«encara que sigui de ma-
nera provisional durant les
festes de Nadal, i acabar el
projecte i l’asfaltatge des-
prés».

L’accés al nou aparca-
ment es farà des de l’avin-
guda de Sant Narcís i es
calcula que hi cabran unes
vuitanta places per a vehi-
cles. Aquest pàrquing arri-
barà després de les queixes
dels veïns, que van recollir
més de 2.600 firmes en
contra de la implantació de
les zones blaves al barri.
Salamaña ha admès que el
TAV ha fet perdre més de
400 places al barri, però
recorda que s’ha fet un
aparcament d’una vuitan-
tena de places a tocar de la
nova seu de l’Agència Tri-
butària, i ara el nou pàr-
quing, que es preveu que

entri en funcionament
d’aquí a pocs dies.

Tensió al govern
La implantació de les zo-
nes blaves també ha gene-
rat tensió a l’interior del
govern. El grup d’ERC re-

coneix que l’àrea de Mobi-
litat ha incomplert el com-
promís d’implantar les zo-
nes blaves quan es tin-
guessin nous pàrquings
gratuïts. Reconeixen els
beneficis que representa
per als comerciants i apos-

ten per buscar una via con-
sensuada que beneficiï els
interessos dels veïns, així
com les necessitats dels
comerciants. A més, con-
sideren que amb més dià-
leg s’hauria evitat el con-
flicte veïnal.

Enderroquen unes naus per fer un
aparcament de 80 places gratuïtes
al barri de Sant Narcís de Girona

Els treballs arriben després de la polèmica per la implantació de les zones blaves

● L’Ajuntament de Girona ha co-
mençat les obres per crear un aparca-
ment gratuït per a 80 vehicles al barri
de Sant Narcís de Girona. Concreta-

● Al passatge de la Farinera Teixidor
de Girona s’estan acabant els treballs
de muntatge de l’anomenada tunelado-
ra vertical, que s’ha d’encarregar de fer
els pous de compensació que serviran
per controlar els assentaments del ter-
reny que pugui provocar el pas de la tu-
neladora Gerunda i per injectar formi-
gó sota els habitatges per garantir més
seguretat als edificis. Aquesta setmana
s’estaven instal·lant les primeres dove-
lles que recobriran aquest pou, que ar-

DANI VILÀ / Girona

ribarà a 17 metres de profunditat, i
s’han fet les primeres proves de funcio-
nament. Es preveu que a partir de l’11
de gener la màquina comenci a execu-
tar el pou gràcies al braç mecànic
d’aquest complex giny que treballa de
manera submergida. Aquests pous de
compensació també s’hauran de fer en
els mesos vinents als carrers Bernat
Boades, Francesc Rogés i Ramon Tur-
ró, tots al sector Güell Devesa, que
obligarà a fer talls de trànsit al sector.

ment, aquests dies s’estan enderrocant
les naus on es farà aquest nou aparca-
ment. Els treballs s’han començat
pocs dies després de les queixes ve-
ïnals per la implantació d’un centenar

de places de zones blaves al barri. Es
vol que l’actuació sigui ràpida i, enca-
ra que sigui de manera provisional,
que l’aparcament entri en funciona-
ment aquestes festes de Nadal.

La tuneladora vertical, a punt
Una imatge de la tuneladora vertical que farà els pous al sector del Güell. / LL. SERRAT

● Monells. El Consorci de les Gavarres, el Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat i l’editorial
Gavarres van presentar ahir un documental en DVD

que recull el patrimoni humà i natural
de les Gavarres, i que ha elaborat Jau-
me Sañé. El treball es basa en el testi-
moni de la gent del massís, i es repar-
tirà amb el nou número de la revista
Gavarres, que se centrarà en desgrà-

cies naturals. El director territorial de Medi Am-
bient, Emili Santos; el president del Consorci, Josep
Espadalé, i el director editorial de Gavarres, Àngel
Madrià, van destacar el treball en xarxa que permetrà
difondre el DVD i els valors del massís. / O.M.

MONELLS
Un documental en DVD recull el patrimoni
humà i natural del massís de les Gavarres

● Girona. Fira de Girona va obrir ahir les portes de la
pista de gel, que enguany ha deixat la plaça de la Cons-
titució per situar-se a l’interior del palau firal. El ma-
teix recinte acull una zona de tallers diversos per a in-
fants, així com un restaurant de König. / EL PUNT

GIRONA
Obren la pista de gel al Palau de Fires


