|

32 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014

GIRONA

Vuit projectes per millorar
la zona esportiva de Quart

Cornellà, ratificat
com a president
de Pimec Girona

a Es crearan dues zones d’aparcament per desembussar els carrers de l’entorn, es faran dues
pistes de pàdel i un parc de patinatge a També es canviarà la meitat de la coberta del pavelló

El govern de Quart actuarà a la zona esportiva per
deixar-la “acabada”, segons explica l’alcalde,
Lluís Lloret (CiU). Les actuacions són la reforma íntegra dels vestuaris del
camp de futbol, la construcció de dues pistes de
pàdel, la reforma de la meitat de la coberta del pavelló, la construcció d’una
pista de patinatge, dos
aparcaments, una passera
i canviar el sistema de piscina de clor a aigua salada.
Una part de la coberta
del pavelló es canvia perquè des que es va estrenar,
el 2011 (s’havia ensorrat
per la nevada del març del
2010) s’hi fan condensacions i hi ha goteres, fet
sancionat per la lliga EBA
de bàsquet. Ho pagaran els
responsables de l’obra i,
per tant, no tindrà cap
cost per al municipi.
L’1 d’agost està previst
que comenci la reforma
dels vestidors del camp de
futbol. El projecte tenia un
preu de sortida que superava els 200.000 euros.
Fins a 110.000 euros es
pagaran amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis (Puosc). L’obra interferirà en l’inici de la
temporada. No s’ha fet
abans per no interferir en
el casal d’estiu, que s’acaba al juliol, i que econòmicament és una injecció important per al club. S’in-
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Pimec Girona ha dut a terme
el primer comitè executiu
després de les eleccions de la
patronal, que va aprovar per
unanimitat la configuració de
la resta d’òrgans de govern de
l’entitat. Pere Cornellà ha estat ratificat com a president
de Pimec Girona i assenyala
que entre els seus principals
objectius hi ha “seguir defensant els interessos i valors de
les pimes i els autònoms davant les administracions i la
resta d’agents socials”. ■ I.B.
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La primera promoció de mediadors en assumptes civils,
empresarials i mercantils de
Catalunya s’ha format a Girona en el primer curs que ha
organitzat el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics i Industrials de Catalunya (Ccetic) i que vol cobrir la mancança detectada en experts tècnics en el camp de la mediació. Els participants al curs
han quedat acreditats per incorporar-se al cens de mediadors de Catalunya. ■ I.B.
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tentarà, però, que l’obra
estigui acabada abans dels
tres mesos previstos per a
l’execució per reduir l’impacte.
Entre l’aparcament actual del camp de futbol i la
piscina, s’hi faran dues
pistes de pàdel, amb possibilitat de fer-n’hi una altra.
L’explotació d’aquest nou
equipament serà a través
de concessió amb una em-

presa privada. A l’octubre
es preveu també reurbanitzar l’esplanada davant
l’entrada principal del pavelló per fer-hi un parc de
patinatge i una zona
d’aparcament. També es
farà un aparcament a darrere el local social, al lloc
on ara hi ha dues pistes de
petanca, que es mantindran, tot i que s’usen poc.
Una passera salvarà l’es-

pai entre aquesta nova zona d’aparcament i l’aparcament ja existent del pavelló. En darrer terme,
s’ha canviat el sistema de
la piscina municipal, que
des de fa unes setmana ja
no té clor, sinó que és d’aigua salada. Es tracta d’una
inversió de 18.000 euros,
que ha d’aportar, per una
banda, més seguretat en el
bany –l’estiu passat va ha-

ver-hi algun problema
d’excés de clor que va provocar irritacions a alguns
usuaris– i un estalvi en el
manteniment. L’alcalde
diu que aquestes inversions persegueixen un doble objectiu: “Oferir nous
equipaments que els veïns
demanaven i, d’altra banda, desembussar de cotxes els carrers propers a la
zona esportiva.” ■

Girona assumeix
el servei gratuït
de Wi-Fi
L’Ajuntament de Girona va assumir des d’ahir el servei gratuït de Wi-Fi, Girona Free Wi-Fi,
als espais púbics, que va entrar
en servei a finals del 2011, després que es concedís la gestió
del servei a Gowex, mitjançant
un concurs obert i que regulava aquest tipus de xarxes. Amb
el nou servei Girona disposa de
166 punts. Amb tot, els usuaris
que utilitzaven la xarxa Gowex
també cal que es registrin.
■ REDACCIÓ

Contractaran vint-i-dos
desocupats al Gironès
Joan Trillas
GIRONA

Vint-i-dues persones desocupades de la comarca
del Gironès, que perceben
la renda mínima d’inserció (RMI), es beneficiaran
del projecte Treball i Formació 2014, després que
el ple del Consell Comarcal
del Gironès el va aprovar

per unanimitat en el darrer ple.
El projecte té dos objectius clau: afavorir l’experiència laboral, mitjançant la contractació
d’aquestes 22 persones
–durant un període de sis
mesos i a jornada completa– i la formació, que serà
transversal, i amb una durada de 25 hores.

Els projectes han estat
presentats per deu municipis del Gironès: Aiguaviva, Bordils, Canet d’Adri,
Cassà de la Selva, Celrà,
Llagostera, Salt, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis.
Aquesta actuació comportarà una inversió de
180.929 euros, dels quals,
175.420 seran subvencionats pel Servei d’Ocu-

pació de Catalunya.
Les intervencions que
es preveuen van de la neteja i el manteniment dels
espais públics a Salt a les
tasques de manteniment
de l’entorn natural i urbà
de Bordils, els treballs de
jardineria i manteniment
en general per donar suport a la brigada municipal de Cassà de la Selva i la
contractació de peons de
suport i manteniment a
Flaçà i Aiguaviva, i per a la
brigada d’obres i serveis de
Llagostera, on se’n preveuen contractar quatre.
També es destinaran a la
preservació del mobiliari

urbà, com en diverses actuacions en espais urbans
i equipaments públics,
com ara a Celrà, Sant Gregori, Canet d’Adri, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis.
El projecte s’emmarca
en l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit
la prestació o subsidi, inscrites com a demandants
de feina no ocupades, en el
marc del programa Treball i Formació promogut
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya del 25 de juliol
del 2013 i prorrogat amb
data del 31 de març del
2014. ■
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Producció
integrada als
Carrefour
Divuit centres Carrefour de
Catalunya entre els quals hi
ha els de Girona i Figueres
han iniciat per quart any consecutiu la campanya promocional de producció integrada.
L’objectiu de la campanya és
donar a conèixer als consumidors els beneficis dels productes de producció integrada. En la campanya hi participen sis empreses certificades
entre les quals hi ha Giropoma, SL. ■ I.B.

