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El pàrquing serà gratuït a partir del dia 1 3 de jufiol

PETITA I DEUCADA

L'Ajuntament reconeix el seu error
i recupera l'ús públic de la Copa
GIRONA (De la nostra Redacció,
per P. Wladrenys).— L'ajuntament ha revocíat la concessió de
l'aparcament de pagament situat enfront del firal de Bestiar, per la qual cosa a partir del proper dia 13 dS juliol es desmuntarà la caseta del control i es permetrà l'entrada lliure a tots els
vehicles. Aquesta decisió s'ha
pres d'acord amb l'empresa titular de la concessió, que cobrà
dos milions tres-centes mil pessetes en concepte d'indemnitzàció per les obres de millora que hi
"ha Tet, un cop s'ha vist que era
infrautilitzat.
El tinent d'alcalde de Planificació, Joan Gelada, va manifestar
ahir que l'alcalde havia signat un
acord amb el concessionari de
l'aparcament de pagament, conegut amb el nom de la Copa,
pel qual aquest renunciava als
seus drets sobre l'explotació del
servei a canvi de cobrar una indemnització de 2.300.000 pessetes. Aquesta decisió s'ha pres
eri fer-se «una reconsideració de
la política municipal d'aparcaments i a la vista que els aparcaments de pagament no donen resultat si estan situats a l'entrada
de la ciutat».
Les despeses que tenia previstes realitzar el concessionari durant els tres anys de la seva explotació pujaven a uns cinc milions de pessetes i durant els gairebé cinc mesos que l'ha mantingut obert ha ingressat unes vuitcentes pessetes. Joan Gelada va
afegir que «a partir del dia 13 de
juliol es desmuntarà la caseta de
control d'entrades i s'obriran
tres accessos a l'aparcament: un
de la carretera Nacional II, un altre des del carrer Berenguer Carnlcer i un altre des del passeig
Canalejas».
El tinent d'alcalde ha indicat
queit ara es convertirà en gratuït
i, per tant, en un aparcament de
dissuasió».
Gelada ha afegit que «en diem
de dissuasió en el sentit que convindria que els conductors l'utilitzessin en comptes d'entrar a
l'interior de la ciutat i anar a un
aparcament de pagament».
La política municipal serà,
doncs, la de convertir en aparcaments de pagament i zones blaves els espais situats a l'interior
de Girona, mentre es mantenen
en règim gratuït els situats als
afores.
Amb tot. Gelada també va advertir que «lògicament, a mesura
que vagi creixent la ciutat.caldrà

El pàrquing de la Copa ha estat un fracàs total.

anar reconvertint els aparcaments gratuïts que ara encara es
troben als afores en aparcaments de pagament». Per altra
banda, va afegir que «l'aparcament subterrani que hi ha previst
construir a sota l'escorxador anirà ara per llarg, en tenir ja un
aparcament gratuït ai costat mateix i en servir l'edifici d'allotjament a les brigades municipals».
Per últim, Joan Gejada va indicar que l'empresa concessionària s'ha gastat més d'un milió.en
maquinària i altres instal.lacions,
però ara ja ho podrà recuperar.
Per últim, el tinent d'alcalde

de Planificació va recordar que
pròximament es construiran dos
aparcaments més de pagament
a l'interior de la ciutat. Un d'ells
estarà situat a l'actual convent
de les Adoratrius, tindrà una capacitat de 1 50 places i s'hi entrarà pels carrers Joan Maragall i
Bisbe Lorenzana. En aquest solar
s'hi construirà una plaça pública
i, a sota, l'aparcament. L'altre es
construirà en uns terrenys situats entre el carrer Joan Maragall, el carrer Migdia i el de la
Creu.
Aquests terrenys són de propietat particular, però hi ha pre-

vist una actuació municipal de
manera que s'hi construirà també una petita plaça. Al dessota
s'hi farà un aparcament d'unes
1 20 places que serà de promoció privada.
L'empresa concessionària de
l'aparcament de la Copa tenia
previst constituir un institut mixt
amb l'ajuntament per tal que en
portés la gestió i el control.
Aquest institut havia d'oferir
quatre places de treball a estudiants d'informàtica perquè realitzessin pràctiques' d'ordinador
allà mateix, i va arribar a contractar una noia.

La plaça de Catalunya, neta a l'agost
El mateix tinent d'alcalde de
Planificació va anunciar també
ahir que el proper dia 16 d'agost
es tancarà l'aparcament de pagament situat a la plaça de Catalunya, i entrarà en funcionament
el del soterrani de la plaça
d'Abastaments. Gelada va afegir que «l'endemà mateix, el dia
17 d'agost, ja es començ|iran a
treure les voreres i boies que s'hi
havien col·locat per daixar
aquest espai tal com era abans».
El tinent d'alcalde va recordar
què «així es compHrà el compromís que tenia l'ajuntament de reconvertir la plaça en un aparca-

ment gratuït i il.limitat quan ja
funcionés el soterrani i de pagament». A més. Gelada va indicar
que «aquesta situació durarà
fins que S'aprovi ei Pla Especial
de la Plaça Catalunya i entorns,
que variarà substancialment la
seva fisonomia»^
L'ajuntament ja s'ha posat
d'acord amb l'associació de minusvàlids —MIFAS— que explotava fins ara l'aparcament de la
plaça perquè abandoní ja caseta
de control el dia 16 d'agost.
Igualment s'ha posat d'acord
amb l'empresa explotadora' de
l'aparcament soterrani de la

plaça Salvador Espriu perquè
passi de les 125 places actuals a
ies tres-centes que tindrà en
acabar-se les obres.
Al mateix temps es farà unanova entrada pels usuaris de
l'aparcament de l'edificj anomenat «el Bolet» per tal que utilitzin
la mateixa de l'apjarcam'ent de la
píaça Salvador Espriu. Per últim
él Pla Especial de la Plaça Catalunya també preveu una nova ordenació de tot el recinte en què
es suprimirà la font central, es
construirà una cascada d'aigua
lateral, i s'ampliarà la zona d'ús

Jordi Soler

Desert
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ntre el carrer de Beren:
guer Camicer i-allò d'asfalt dissenyat a l'altra banda,
hi ha, ara mateix, una àrida
extensió de terra erma. Tot el
perímetre de la curiosa estepa es troba delimitat per uns
prismes de base octogonatno
gaire separats l'un de l'altre,
de manera que impedeixen
l'accés de qualsevol vehicle a
l'interior. Aquest desert està
travessat per l'arquitectura
llarga i repetitiva de la construcció que suporta la línia
fèrria, i ai bell mig, com una
garita de burots reviscolats,
s'hi erigeix el post de control
d'entrada i sortida del no. res-.
Un pal amb banderola lluminosa exhibeix una gran P i
dessota aquesta consonant, i
sempre encès, es pot veuré el
rètol de lliure. A cada extrem
de la garrotxa desaprofitada,
hi apareixen indicis racionals
que es tenia ganes d'edificarhi un parell més de barraquetes i de plantar-hi també les
cucanyes preceptives, però
sembla que la farragosa solitud del lloc ha fet canviar
d'idea els genis que conceberen el funcional reducte. Tot
fa pensar, doncs, que l'espai
tornarà a ésser lliure i l'aparcament allí serà gratuït, cosa
que a tots ens ha de semblar
molt bé. De fet, serà com si
l'ajuntament tornés a tots els
ciutadans motoritzats una
contribució urbana imposada
a cop d'inconsciència, aprofitant que els conductors alguna vegada han d'aturar el cotxe per baixar a fer el riu. La intervenció dels impostos directes, indirectes i circumstancials és tan antiga com la
seva impopularitat, i pagar
per córrer i per estar quiet, a
més d'un li va semblar un gra
massa, de manera que, com
que més d'un a Girona són
molts, aquests molts no han
fet ús de l'efímer pàrquing i
santes pasqües, arhb la qual
cosa éniibre de registre d'ingressos del negoci haurà quedat amb les xifres vermelles'
dels diners invertits en la
cohipra de mollonets de pòrtland, cabines de vigilància,
barreres accionades per control remot i perxes lluminoses. Ultra, és clar, el salari
corresponent a la persona
que exercí d'ostra durant els
dies que romangué allí deportada.
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L'aplicació dels beneficis de l'Exercici de 1986 ha proporcionat la següent
•cotització de la MONEDA LEPANTO:
' 1 de juliol de 1987
1 Lepanto = 3'20 ptes.
L'aplicació dels beneficis de l'exercici de 1986, de la Secció de Pensions,
del Ram de Vida, ha proporcionat la següent cotització del LEPANTO
RENDA.
1 de juliol de 1987
1 Lepanto Renda = l'32 ptes.
que regiran fins al 30 de juny de 1988.
E] Consell d'Administració
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^MNIUM CULTURAL
A s f a l t e n e l c a m í d e les. fonts. — L'Ajuntament ha asfal-
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tat la carretera que porta des del nucli urbà de siant Daniel a la font
del Ferro, i ara ho estb fent amb el que porta a la font d'en Fita,,
d'aigua potable. Foto: JordiPicazo
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ACADÈMIA

MESTRAL

C/, Rutlla n° 11 - 1 ° 5° - TeL 20 65 59
CLASSES D'ESTIU.
Recuperacions: EGB, BUP, FP, COU.
Selectivitat i Empresarials.
CATALÀ, FRANCÈS, ANGLÈS i LLATÍ. CURS INTENSIU DE GRADUAT ESCOLAR,
Matrícula oberta
Horari: Matí, tarda, vespre.

