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AULA DE CUINA  DE 
PALAU-SACOSTA.  
L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el 

regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament 

de Girona, Lluís Martí; i la regidora dels barris de 

Palau Sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu, Mª 

Àngels Planas, han visitat la nova cuina, acompanyats de representants de l’Associació de 

Veïns del barri. "És una d'aquelles obres que el govern ens agrada especialment fer, 

perquè és un suport directe a les activitats veïnals i ajuda a cohesionar el barri. Tots estem 

molt satisfets de com ha quedat, i un cop passin les restriccions per la COVID-19 estem 

segurs que s'aprofitarà molt per a tota mena d'activitats i cursos", afirma el regidor Lluís 

Martí.  

https://web.girona.cat/comunicacio/noticies?id=10386905 

MOBILITAT REDUÏDA, MÉS 

ZONES D’APARCAMENT. 

Habilitades dues places d’aparcament a prop del CAP, en el carrer Tuyet i Santamaria,  

per facilitar l’accés, en un punt de difícil aparcament. 

Segons l’ordenança municipal de circulació de Girona, Article 21, apartat n. 2 : “Si a prop 

de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet 

l’estacionament en aquells llocs on no es destorbi la circulació de conformitat amb 

l’establert en la normativa sectorial. En el cas d’estacionar a les zones de càrrega i 

descàrrega, el període de temps màxim d’estacionament del vehicle és de 60 minuts” 

 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1364.html 
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Feina feta. Arranjaments i millores del 

nostre barri. 

 Carrer Astúries,  tres bancs de fusta reparats i pintats. 

 

 

Bústia avisos del dia 13 de febrer   Reparat i pintat dia 28 de febrer  

 Desbrossament del bosc  a la zona  de les escales de 

vianants entre el carrer dels Sarriera i Ros de Palau 

 

 

 

Parcs i Jardins ha fet una intervenció en aquest espai de bosc, amb uns procediments de  

poda baixa a les zones més properes a les cases i un repàs del sotabosc.  

Feina per fer. Hem de  mantenir i si podem, millorar el 

nostres entorns. 

Informes passats els nostres regidors:  
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 Pas de vianants, zona verda carrer Pica d’Estats i Mas 

Abella 

 

 

 

Aquesta setmana hem fet arribar a Parcs i Jardins de la ciutat, aquestes fotos. Ens sembla 

que no calen comentaris, més enllà del que ens diuen els veïns de la zona: “aquest pas no 

està fet per la gent gran”, nosaltres hi afegim: aquest pas s’ha de refer de nou, només les 

escales a tocar a mas Abella, estan en condicions per passar-hi”.  

 Zona verda al voltant del supermercat Novavenda. 

  

 

 

 

 

 

Cada dia alguns alumnes del col·legi les Alzines tenen la seva hora d'esbarjo en aquest 

entorn i els caps de setmana venen altres persones a fer un tomb en aquests espais. 

Aquest és el resultat. Un punt com aquest, que pel cap baix, si mouen més de cent 

persones diàriament necessita, que cada dia hi passin els serveis de neteja. Aquests 

pròxims dies, insistirem als servei de neteja municipal i el mateix temps, contactarem amb 

l’empresa del supermercat i l’escola, per demanar, que col·laborin de manera més activa, 

en el manteniment del conjunt de zona verda. 
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 La bústia d’avisos, una bona eina, que tothom pot fer 

servir. 

Entre tots, som els ulls de la nostra ciutat. Ajudem a millorar el nostre entorn.  Fer i enviar un avis, 

és molt fàcil, es pot fer des del mateix mòbil. Explicar què veus, i on ho veus. És molt senzill i eficaç. 

fes una foto i envia, amb un clic.  

https://www.girona.cat/avisos2/extern/nou  

Els problemes de sempre, què hi podem 

fer?.  

 Espais bruts al voltant dels contenidors  

 

 

 

El civisme i la seva degradació. Una bossa a terra, una bossa trencada, unes herbes que creixen 

arran dels contenidors i que no se sap qui és el responsable de tenir-ho net, uns mobles deixats a 

terra, etc. Què hi podem fer? 

 Bústia d’avisos.  

 Avisar a la deixalleria (telèfon 972 244 400) 

 Posar, nosaltres, la bossa en el contenidor 

 També ens pot ajudar el personal de l’oficina d’informació i atenció ciutadana. Telèfon 

 972 419 010 

 Per altres situacions, envia un correu i unes fotos a: avpalau-sacosta@avpalau-sacosta.cat 

 

  

   



 Butlletí de Palau-sacosta  
    Març 2021   

            pàg. 5 
 

 

 Cuidem el nostre entorn. 

 
Fer les coses bé i amb actitud cívica és senzill, el gos s’ha de portar lligat i hem de disposar d’una 

bossa, per recollir les defecacions. Els gossos s’han de portar lligats sempre, també a les zones 

verdes i boscos, que aquí a Palau-sacosta en tenim molts d’aquests espais. La nostra campanya de 

conscienciació ens ha portat a fer aquest cartell, que per iniciativa de molts veïns ja està penjat a 

zones com Mas Jardí, Mas Prunell i d’altres espais. Tots podem col·laborar per tenir els espais més 

nets, tu també!. El cartell té un cost de cinc euros. 

Campanya municipal “En zivic a Girona” 

https://www2.girona.cat/ca/zivic 

AGENDA 

La Cuina de Palau, abril, maig i juny 

Cursos de cuina: 

Pastisseria creativa amb Fondant, sense gluten. Cuina internacional sense gluten. Cuinem la 

primavera. Cuinem l’estiu.  

https://avpalau-sacosta.cat/2021/02/la-cuina-de-palau/  

  

 



 Butlletí de Palau-sacosta  
    Març 2021   

            pàg. 6 
 

 

Cursos:  

 Zumba: dimarts i dijous 18,30 h a 19,30 h 

Pilates: dilluns 17 h a 18 h i dimecres 17,30 h a 18,30 h. 

Activitat física i terapèutica: dilluns i divendres 18,30 h a 19,30 h 

https://avpalau-sacosta.cat/2020/09/activitats-2020-2021-palau-sacosta/                                                        

Per inscripcions enviar un correu a:   avpalau-sacosta@avpalau-sacosta.cat  

 

 

 

 

 


