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■El barri de Vista Alegre - Carme viu un cap de setmana  ple
d'activitats per a tots els públics: festival de dansa, campionat
de botifarra i de petanca, jocs infantils, batucada i cercavila,
i com que coincideix amb la revetlla de Sant Joan, recollida
de la Flama del Canigó, espectacle de foc amb els Dimonis
del Ter i encesa de la foguera de Sant Joan, sopar de revetlla
i ball amb el grup Els hits de la teva vida, entre d’altres.

Cap de setmana ple d’activitats
al parc de Vista Alegre

ANIOL RESCLOSA

■El barri gironí de Fontajau ha programat multitud d'ac-
tivitats per a tots els públics en motiu de la seva festa major:
cercavila amb caixa de trons, ball de nit amb Gerunda, festa
jove amb l'orquestra Mitjanit, jocs de cucanya, festa de l'es-
cuma i de globus d'aigua, campionat de botifarra, concurs
de dibuix i pintura, gelatada popular, espectacle de circ i
un mercat d'intercanvi, entre d’altres.

Fontajau viu la festa Major amb
activitats per a tots els públics

ANIOL RESCLOSA

■La zona exterior de l’Estació Espai Jove va acollir aquesta
setmana la primera edició del Rodamons Fest, un festival
pensat per a persones que hagin viscut o vulguin viure ex-
periències a l’estranger. Entre d’altres, hi havia un espai de
networking i cohesió i, a continuació, diferents activitats
culturals, de dansa, de teatre i de ioga. Una actuació mu-
sical d’El Cigarrito de Después va cloure la jornada.

El parc Central acull amb èxit el
festival Rodamons Fest

TAPI CARRERAS

TAPI CARRERAS GIRONA

■Els veïns fa anys que ho dema-
nen i, inalment, serà una realitat.
La recta de Campdorà tindrà un
radar que controlarà la velocitat
dels vehicles. L’Ajuntament de Gi-
rona feia diversos anys que ho re-
clamava a la Generalitat, qui té la
propietat de la carretera, i inal-
ment la petició s’ha desencallat.
Ho ha conimat l’alcaldessa de Gi-
rona, Marta Madrenas, que ha ex-
plicat que va portar la demanda
veïnal al Departament d’Interior,
i en concret al conseller Miquel
Buch.

Amb el vistiplau del Govern ca-
talà, ara s’estan accelerant els trà-
mits necessaris per tal de col·lo-
car, més aviat que tard, aquest
aparell. Com que no hi ha acci-
dents, en el seu moment es va des-
cartar construir-hi una rotonda o
posar-hi semàfors i es va apostar
per aquest radar. Des de feia me-
sos, però, la tramitació estava pa-
rallitzada.

Des de fa temps els residents als
dos costats de la carretera alerten
de l’alta velocitat dels vehicles que
hi passen. Legalment, el màxim
permès són els  quilòmetres per
hora, però asseguren que molts
no respecten aquesta limitació.
Això els diiculta incorporar-se a
la via o introduir-se en un dels dos
laterals. La carretera és una de les
entrades -o sortides- de Girona
pel nord-oest de la ciutat. 

El radar serà el primer aparell
ix al terme municipal de Girona.
Actualment hi ha un altre radar a
la ciutat però es tracta d’una ins-
tal·lació rotativa que es va can-
viant de lloc periòdicament. Hi ha
tres caixes col·locades en tres
punts però el conductor no sap
mai si a l’interior hi ha l’aparell o

si està en una de les altres caixes.
Les caixes estan al pont de Fonta-
jau, a l’avinguda Lluís Pericot i a la
carretera Barcelona. Als tres llocs,
la velocitat màxima permesa és de
o quilòmetres per hora.

També hi ha una instal·lació
ixa als semàfors de la cruïlla dels
carrers Barcelona i Emili Grahit.
Aquests, però, no controlen la ve-
locitat sinó el respecte cap a les fa-
ses semafòriques. L’aparell enre-
gistra aquells vehicles que passen
el semàfor en vermell. Una altra
instal·lació que controla el pas
dels vehicles està situada en un la-
teral de la plaça Catalunya, on es
vigila qui entra al Barri Vell, ja que
l’accés està restringit i només es
permet a veïns i  comerciants au-
toritzats i a serveis públics i emer-

gències. Les sancions s’apliquen
a partir del quart pas indegut per
trimestre.

A més a més, el consistori està
treballant en la implantació d’una
xarxa de càmeres lectores de ma-
trícules, que serviran per contro-
lar el pas de vehicles, per exemple,
en urbanitzacions o a les entrades
i sortides de la ciutat. En cas d’al-
gun fet delictiu, es poden revisar
les imatges per detectar vehicles
sospitosos. A més, si les càmeres
estan connectades al llistat de ve-
hicles en cerca, pot saltar un avís
a la Policia Municipal només pel
pas del cotxe o la motocicleta. En
alguns barris ja hi ha càmeres de
videovigilància i es van col·locar
arran de la petició dels veïns en el
pressupostos participats.

Desencallen la col·locació d’un
radar a la recta de Campdorà
L’Ajuntament fa temps que ho demana a la Generalitat, que gestiona la via, i finalment hi ha acord

La recta de Campdorà tindrà un
radar fix. FOTO: ANIOL RESCLOSA

La velocitat
màxima és de
setanta
quilòmetres per
hora però els
residents afirmen
que sovint se
supera aquesta
limitació

ACN SARRIÀ DE TER

■ Els grups de l'oposició de Sarrià
de Ter han reclamat que l'actual
alcalde, Narcís Fajula, torni a pro-
metre el càrrec ja que no ho va fer
de manera correcta. Poble Actiu,
Junts per Sarrià i PSC asseguren
que Fajula només va prometre
com a regidor del ple, però no pas
com a alcalde. 

Els tres partits recorden que,
segons marca la llei, la promesa
com a regidor «no pot suplir» la de
batlle. Per això exigeixen que, o bé
en el proper ple del cartipàs o en
un d'extraordinari, prometi el
 càrrec com a alcalde tal com mar-
ca la LOREG (Llei Orgànica del
Règim Electoral General). 

En un comunicat, els tres grups
assenyalen que volen que es «re-
pari l'error» per gaudir «d'una
bona salut i cultura administrati-
va».

L'oposició de
Sarrià demana
que Fajula torni a
prometre el
càrrec d'alcalde 

DDG GIRONA

■L’Associació de Veïns i Veïnes del
Barri Vell de Girona i la demarcació
de Girona del col·legi d’Arquitectes
de Catalunya  ha organitzat per a
dimarts una Taula de Debat del Ba-
rri Vell ( hores) per parlar sobre
el futur d’aquest espai de la ciutat. 

Per a l’Associació de Veïns, la
possibilitat d’endegar un debat so-
bre el pla d’usos d’equipaments del
barri és una oportunitat «indestria-
ble que haurà de permetre decidir,
opinar i col·laborar en la construc-
ció del futur del lloc». 

Organitzen una
taula de debat per
parlar del futur del
Barri Vell de Girona


