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Els botigueres fíguerencs/disposats a pagar el tíquet ais clíents

Els parquímetres han agilitat
els aparcaments a la Rambla
ps limitat per a l'aparcament pero
la tarifa és de 50 pessetes la primara hora, i s'incrementa en cinc
pessetes mes les següents.
•
Els períodes de pagament els
dies laborables son da nou del
matí a dues de la tarda i de quatre
de la tarda a vuit del vespre. La
resta del dia i eis festius, J'estacionament és gratuít. De tota manara, és molt fácil veure la zona de la
Rambla amb molts de llocs Itiures
en aqüestes horés, possiblerhent
peí fet que ésdesconégui aquesta
reglamentació.

J.M°BERNILSV.
Figueres.— Des de dilluns passat -funcionen de forma definitiva
els parquímetres que TAjuntament
de Figueres, a través de l'empresa
municipal de servéis, Fisersa, ha
disposat al centre de la ciutat en
aplicació del programa SARE
(Sectors, d'Aparcament Regulat).
El dia 17 de novembre els parquímetres van entrar en. funcionament, pero durant la primera setmana, malgrat, que existía una
limitació liorária en l'estacionament de la Rambla, la máquina
retornava els diners ais automobiiistes. Es tractava de posar-hó en
práctica experimentaíment a fi
d'explicar el seu funcionament. •
Des del dia 24,. pero, els aparells
ja funcionen normalment i aleshores per aparcar á la. Rambla i al
Teatre Municipal del Jardí —les
dues zones regulades, -de moment, pels parquímetres— ja s'hiade pagar-, a mes d'existir un límit
d'estacionament que en .el primer
cas és de dues hores.
De mdment, {'experiencia sembla d e l tot positiva. La geni s'ha
acostumat i, en general, es respecten forca els horaris Jimitats. A
mes, tot aixo ha provocat una agilitat enorme en les places d'aparcament existents á la Rambla, fihs
a| punt que a determinadas hores
és molt fácil trobar-ne alguna, la
qual facilita enormement les gestions breus que, al mateix temps,
poden ser regulades pels parquímetres fins a fraccions de cinc
mjnuts cadascuna.
Aquest fet també ha estat observat pels botiguers de la zona.

Obtenció del tiquet

El c i u t á d á , dé m o m e n t , ha rebut bé la r e g u l a d o deis a p a r c a m e n t s
del centre de Figueres m i t j a n c a n t p a r q u í m e t r e s . (Foto
PUÉRTOLAS).
qualitaf ambiental de l'aparcaque ja s'estan mbvent per tal d'arribar a un acord amb Fisersa i , m e n t en superficie» albora que
«s'acohseguirá un a u g m e n t de
poder distribuir una mena de tarla capacitat d'estacionament. i
ges d'abonament o bé que els maun m a j o r grau de vigilancia, la
teixos comerciants poguessin paqual cosa redundará en un nivell
gar totalment o parcial l'import del
menor d'il.legalitat i una major
parquínrietre mentre eís clíents
seguretat en aquelles zones a
efectúen les seves compres.
les quals s'apjiqui».
Objectius iniciáis
De moment son dos els seCtors
regulats amb els parquímetres. A
L'Ajuntament de Figueres, en el
la Rambla el temps máxim d'estamoment que va encarregar a Fisercionametit és de dues hores, casa la posta en marxa deis parqudascuna de les quals té un preu de
ímetres, va considerar que aques50 pessetes que es poden abonar
ta nova regulado de l'aparcament
fraccipnadament en cas dé necesen el centre de la ciutat —fins ara • sitar menys temps.
amb. zona blava— millóraria «la
Al cinema Járdí no existeix tem-

La máquina expenedora de tíquets admet monedes de 5, 25, 50
i 100 pessetes. A mesura ¿lue es
van introduint les monedes, un
displáy visualitzador s'anirá aCtuaü t z a n t f i n s a 100 pessetes; a la
Rambla. Quan apareix el temps
d'estacionament desitjat, es prem
un botó i surt el tiquet que s'ha de
posar en un lloc ben visible de
i'aütomóbil.
El tiquet també es pot obtenir
abonant al seu import mitjahcant
targeta de crédit i amb els abonarrients que Fisersa-ha posat en circulació i que es venen des de 100
fins a 1.000 pessetes.
Treballadors de Mifas, mitjancant un convani establart entre
aquesta organització i Fisersa,
s'encarreguen de la gastió i vigilancia deis parquímetres. Els minusválids esdevindran, auxiliars de
la policía local i podran aplicar sán' cions ais infractors. :

L'Escalal
Castelló
d'Empúries
s'adKereixena
la
Mancomunítat
del'AIt
Empordá
L'Escala/Castelló d'Emp ú r i e s . - Al llarg d'aquest
mes de novembre s'ha produít la definitiva adhesió
deis ajuntaments de l'Escala
i Castelló d'Empúries a la
Mancomunitat de l'AIt Empordá. El setembre pássat
ho va fer el de Roses.
A m b aqüestes tres irícorporacions, la Mancomunitat
ja disposa, deis municípis
más importants de la comarca. Fins aleshorésnomés Figueres, la Jonquera i Llanpá
—conjuntament amb aitres
de menor importancia- la
configuraven, el que. havia
sorprés en considerar que
els seus objectius es podrien
veure frenáts davant absén^
des tan remarcables.
Figueres, conjuntament
amb Roses, l'Escala i Castelló, teñen, com a objectiu
comú la construgció de l'abocador controlat d'eseombraries que definitiva ment
s'emplacará al terme municipal de Pedret i Marzá.
De mqment, l'acord adoptat país dos ajúritaments
d'adherirrse a la Mancomunitat ja ha aparagut püblicat
al Butlletí Oficial dé la Provincia i ara ha de passar un
terminl d'un mes en períodé
d'éxposició al públic per si
áigú vol formular alguritipus
d'al.legaeíó.

Durant la primera quinzena de desembre

Curset per formar socorristes
a l'Hospital de Hgueres

El programa deis cursos intenta
abrapar el máxirn de supósits i aspectes en qué es poden trobarels
socorristes. Cadascun deis temes
estará explicat per diversos doetors especialistes en la materia. Els
títols que avancem pretenen oferir
una visió general dé la temática i
Sitios de Gerona, Los, 1986-11-28, p. 14.

A. Riera rep el premi
Mapire de periodisme
J.M«B.V.
Figueres.— Ahir al migdia
tingué lloc al saló Dalí de l'hotel
Duran de Figueres Tacte de
IliUramént del pramí de perio-'
disme que l'empresa d'assegurances Mapfre, amb col.laborad o amb la Ganeralitat, va
convocar coincidint amb la
Setmana de la prudencia.
El fet que el llíürament del
prémi es realitzés a Figueres
fou motivat perqué el jurat el
va concedir a l'article «Ésser
prudents», püblicat a les pagines del. setmánarl comarcal
«L'Emp.ordá», l'autor del qual
era un deis seus redactors, Albért Riera.

MIQUEL PLANAS

Figueres.— Durant les dues primeres sétmanes del proper mes de
desembre, hl haurá el Curset de
f o r m a c i ó per a socorristes organitzat per la Creu Roja EspanyolaAssembléa de Figueres, en col.la:b o r a c í ó a m b l ' H o s p i t a l . de
Figueres. Les classes s'impartiran
a l'aula de docencia de l'Hospital
de Figueres els dies 1, 2, 3, 5, 9,
10, 12 i 15 de desembre a les 8.30
del vespre.
- Aquesta iniciativa respon a la
necessitat per part: de Ja gent
d'una conscienciació i preparado
correctos deis socorristes^ en car
sos urgents, a f í d e poder prendre
les ijiesures más adeqüádes per
solucionar el problema, siguí un
accident o una malaltia sobtada.
La réalització d'aquests cursets
garariteix que lá persona que els
ha fet gaudeixi deis suficients coneixetnénts í recursos per poder
prendre unes decisions en casos:
d'urgéncia.

Per un artideá «UEmpordá»

L'Hospital dé Figueres será la seu d'aquest curset.
partlcularitats del curset. Es comenpará él día 1 de desembre parlánt'del concepte de transport sanitari i de les perspectives de
f utur. A continuado es prepararan
els socorristes per a un reconeixement del malait en estat crític i
l'actuació que cal prendre. En els
dies següents s'especifiquen^asos
concrets, com actuar davant un
malait traumatitzat de carácter
greu (i malalts politraumatitzats),
davant un malait de, carácter no
greu, també com actuar en un
part fora de l'hospítal, com fer la

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

reanimació cardiorespiratória o
corh actuar davant u n malait cremat o electrocutat.
Per acabar, davant Íes emergencias marines i dé la immersió. En
Gonjurit, la preparació deis socorristes per al reconeixennant i la
rápida i correcta actuado davant
situacions en qué la decisió T la
rapidesa son vitáis per salvar una
vida. Uhs coneixements qué, amb
la prevenció, haurien d'estar a l'ar
bast de tóts éls dutadanS/ P e r ^
inf ormació o inscripció,. télefóneu
ais tels. 50 1400 o 50 56 0 1 .

, A l'acte h¡ assistiren el delegat de la Genaralitat a Girona,
Xavier Soy, al sots-director general de Prevenció dlncendis,
Antoni Renat, i éls máxims dirigents de Mapfre a Catalunya,
Ramón Jovaí i Josap M^ Hurtado, a mes de Francesc Calvet, tinent d'alcalde d'ensanyament i cultura de l'Ajuntament
de Figueres, i deis caps de las
torces de seguretat. a la ciutat.
Després de l|egir-se el veredicte del jurat, Antoni Renau
va remarcar el fet que el prami
estigués Iligat amb la celebració de la Setmana de la prudencia que des de fa un parall
;d'ánys promou la Géneralitat.

Assenyalá que « r o b j e c t i u que
busquem és una reflexió deis
ciutadans sobre la prudencia» i s'aprofitá l'ócasió per démanar iniciatives a fi que la
campanya tingues continuYtat
en el futur.
El director de Mapfre, Josep
M^ Hurtado, va felicitar l'autor
de l'article, tot assenyalant que
«estic m o l t content perqué el~
premi no ha caigut a cap mitjá i n f o r m a t i u de Barcelona».
Finalment va cloure l'acte
Xavier Soy que també va felicitar a l'autor premiat i a la revista «L'Empordá», així com a
l'empresa patrocinadora de la
distinció, i considera que «ha
estat un encert organitzar la
S e t m a n a de la p r u d e n c i a ,
que a m b la d'enguany form e n les dues que s'han celebrat. Calen campahyes d'aquest tipus per sensibilitzar
el ciutadá i calen, t a m b é , iniciatives c o m la de M a p f r e
per fer-la mes gran».
El guardonat, Albert Riera,
va agrair el premi —cent mil'
pessetes en metál.lic— i el fet
d'haver-lo concedit a un articla
püblicat a la premsa comarcal.
Albert Riera, de 23 anys d'edat, és Ilicenciat en historia i
col.labora en el setmanari comarcal «L'Empordá» des de fa
un parell d'anys,

