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Han fet ei canvi el 29 per cent de les persones que ho podien fer fins al juliol

Uns 14.000 gironins ja lian substituït la
<(GE» per la «Gl» de les seves matrícules
DdeG
Girona.— Uns 14.000 gironins
han realitzat voluntàriament, durant el passat mes de juliol i finals de
juny, el canvi de la «GE» per la «Gl»
de les matrícules dels seus vehicles,
xifra que representa el vint-i-nou
per cent del total de 59.392 titulars
de vehicles que, segons el calendari
establert per Trànsit, podien fer la
substitució durant aquest període.
Cal assenyalar que, en aquests moments, més de disset mil gironins
circulen ja amb la «Gl» a les plaques
dels seus vehicles, ja que, a més
dels canvis voluntaris, s'han.matriculat un total de 3.364 vehicles en
aquesta demarcació des del passat
deu de juny, data en què va entrar
en vigor el reial decret que permet
portar el topònim català.
El cap provincial de Trànsit a Girona, Antonio Cahas, explicava que
a finals de juny, i després que només fes 20 dies que entrés en vigor
el decret, ja s'havien tramitat sis mil
peticions per portar la «Gl», mentre
que durant el mes de juliol aquest
nombre s'ha incrementat fins a
quasi onze mil més. Segons Canas,
fins ara es compleix el calendari
previst que va marcar Trànsit perquè el canvi de matrícules es fes
d'una manera progressiva i no es
produïssin cues a les seves
dependències.
Tot i això, són entre 400 i 500
persones —entre particulars, gestories i altres— les que cada dia acudeixen a les oficines de Trànsit a
Girona per poder fer el canvi de
documentació. En aquest sentit,
fonts d'aquest organisme han assenyalat que des que es van variar les
hores d'atenció al públic de les dependències on es pot fer el canvi
per tal d'adequar-les a l'horari d'estiu, «es produeix una major concentració de gent, encara que no
hi ha hagut cap tipus de problemes». Cal destacar que, des del
passat quinze de juliol i fins al proper quinze de setembre, l'horari
d'atenció al públic de la Prefectura
Provincial de Trànsit és de nou del
matí a dues del migdia i de dilluns a
divendres, quan anteriorment la do-

Alguns gironins davant de la taquilla de la Prefectura de Trànsit de Girona on es normalitzen els permisos <
circulació dels vehicles per poder posar la «Gl» a la matrícula.
cumentació corresponent també es
podia tramitar a les tardes i el dissabte al matí.
Mentre que fins a finals del juliol
les dependències de Trànsit van
tramitar la substitució de les plaques dels automòbils matriculats
des de l'any 1990, que comprenien
des de la GE-8828-AJ i posteriors,
aquest mes d'agost poden fer el
canvi els vehicles amb matrícula
compresa entre la GE-8827-AJ i la
GE-8540-AB. El nombre de gironins
que ahir van tramitar la substitució
de les seves plaques a Trànsit —un
total de 700— supera la mitjana del
mes passat, segons va assegurar
Antonio Canas, el qual va manifestar que «no es pot preveure
quants canvis de matrícula es faran, ja que es tracta d'una cosa
voluntària». Amb tòt, va afegir

que «creiem que la intenció de la
pràctica totalitat dels gironins és
normaliïtzar les plaques dels seus
vehicles».
Calendari
Durant el més de setembre podran procedir a la normalització de
les plaques els vehicles matriculats
durant els anys 1985-86-87, és a dir,
els que porten des de la GE-6552-U
fins a la GE-8539-AB, El mes següent, les dependències de Trànsit
tramitaran el canvi als vehicles matriculats des de la GE-1183-N fins a
la GE-6551-U, mentre que durant el
novembre s'efecturan les substitucions dels vehicles que corresponen a les plaques G E-5548-F fins a la
GE-1182-N. Finalment, i durant el
darrer mes de l'any, podran catala-

nitzar la seva placa tots els automòbils que van ser matriculats abans o
durant l'any 1975 (GE-5547 i
anteriors).
Cal assenyalar que, a partir del
mes de gener de l'any vinent, un
cop hagi finalitzat el calendari marcat per Trànsit —a partir del desembre—, els titulars dels vehicles tindran una altra oportunitat per
catalanitzar les plaques. La documentació necessària per fer la tramitació de canvi de matrícula davant la direcció provincial de Trànsit
és el permís de circulació, una fotocòpia i l'original del DNI i la fitxa
tècnica del vehicle. La substitució
de les plaques no és obligatòria en
els vehicles que no són nous, tot i
que sí s'ha d'efectuar algun tràmit a
la Prefectura Provincial de Trànsit
s'haurà de normalitzar la matrícula.

Denuncien la presència
de campistes il·legals a la
zona litoral de Platja d'Aro
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Prorroguen un mes
l'exposició pública
de l'expedient de
segiegaciódeSant
Antoni de Calonge
LLUÍS POCH
Calonge.— L'Ajuntament de
Calonge prorrogarà durant 30
dies l'exposició al públic de l'expedient de segregació de Sant
Antoni, que havia de finalitzar el
proper dia 31 d'agost. La Corporació municipal va prendre
aquesta decisió en la seva darrera sessió plenària, en aprovar
una moció, presentada per la
Coordinadora Calongina per la
Defensa del Terme (Cocadete),
en la qual demanava aquesta
pròrroga al. legant que «no hi ha
hagut prou temps per estudiar a fons e! tema».
En aquest sentit, els signants
de la moció exposen que «durant els mesos d'estiu la majoria de calongins estan molt
ocupats» i afegeixen que «durant l'agosí és difícil íe-obar
assessorar sobre aquesta

L'Ajuntament ordena el seu desallotjament

JOSEP M. BARTOMEU
Platja d'Arc— Estiuejants i
usuaris habituals de la zona marítima de Platja d'Aro han tornat a
denunciar les acampades il·legals
de caravanes que es produeixen en
aquest sector on, segons asseguren, «tot sovint hi ha vehiclescaravana que vénen de bon matí,
munten els tendals i s'hi queden
fins i tot a les nits». Membres de
l'Escola municipal de vela han assenyalat que s'han trobat excrements
humans a les sorres, «davant mateix de les instal·lacions esportives», i es queixen que els campistes «cuinen i renten la roba amb
l'aigua del municipi».
Per la seva banda, el regidor de
Turisme de Platja d'Aro, Enric López, ha assegurat que ja s'ha avisat
la Policia Local i «aquesta no els
psirmetirà pernoctar més en el
sector». Els treballadors de l'Escola
municipal de vela, així com els
usuaris de les instal.lacions, han
volgut fer palesa la seva protesta
perquè, segons afirmen, «cada
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any passa et mateix i sembla que
aquest indret de Platja d'Aro sigui la zona ideal per a les acampades il·legals».
Fonts de la Policia Local han assenyalat que «la llei permet» que
els banyistes muntin tendals a les
seves caravanes durant el dia. Amb
tot, segons ha indicat un portaveu
del Depatament de Ports i Costes
del MOPT, «no es pot fer, sota
cap concepte, cuinar a la platja i
quedar-s'hi a la nit a dormir»,
cosa que, segons els autors de les
queixes, fan tot sovint alguns campistes, molts d'ells amb vehicles de
matricula belga, holandesa i francesa. Fonts de Ports i Costes han
indicat que aquest organisme no
pot actuar contra aquestes acampades «si és que no hi ha una
denúncia de particulars o de
i'Ajuntament».
Per la seva banda, el regidor de
Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha afirmat que el
Consistori està sensibilitzat envers
aquesta situació, «i encara més
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Un grup de campistes il·legals a la platja de Platja d'Aro, divendres passat.
(Foto JOSEP M. BARTOMEU).
enguany, que els càmpings legalment establerts no tenen gaires
guanys». López ha manifestat que
ja s'han cursat ordres a la Policia
Local perquè procedeixi al desallotjament dels campistes il·legals, «si
és que pretenen quedar-s'hi a les
nits». Segons el regidor, aquest és
un fet que es produeix cada estiu,
atès que la zona és idònia per estacionar-hi vehicles de tota mena.
Alguns testimonis del Club Nàutic i d'altres instal.lacions del sector
han manifestat que els campistes
il·legals no només deixen algunes

restes dels menjars fora de les papereres de la platja, sinó que, a més,
«usen constantment l'aigua de
les dutxes per rentar-se, fregar
els plats i fins i tot per netejar les
caravanes». Aquesta és, segons
aquests testimonis, una manera
d'estiuejar gratuïta, «mentre que
Ea resta 'del poble sstà pagant
Cal assenyalar que aquesta mateixa situació s'ha donat també en
els aparcaments de la platja de Sant
Pol, a Sant Feliu de Guíxols, i al
voltant dels banys de s'Agaró

La moció de la Cocadete va
ser aprovada amb els vots a favor dels regidors de CiU, el PSC,
i el Col·lectiu Calongí de Progrés, mentre que el Col·lectiu
Sant Antoni Independent (SAI)
hi va votar en contra. Precisament el portvaveu del SAI, Pere
Costa, va afirmar que la resta de
grups municipals «estan demostrant que són poc imparcials, ja que estan posant totes les traves possibles per
retardar la tramitació de l'expedient». Això, segons Pere
Costa, «l'únic que fa és crear
més tensions entre els habitants de Calonge i els de Sant
Antoni».

L'Ajuntament de
Ripoll organitza
activitats lúdiques
per aquest agost
M. VIDAL
Ripoll.— L'Ajuntament de Ripoll ha organitzat, per tercer any
consecutiu, i sota el lema «Festa
a l'Agost», un seguit d'activitats
lúdiques i culturals per aquest
mes d'agost. Aquestes activitats pretenen oferir a tots els
veïns de la ciutat que no fan
vacances durant aquest mes i
als turistes diverses activitats de
lleure. En l'organització col·laboren, a més de l'Ajuntament,
diverses entitats locals.
Aquestes activitats s'inicien
avui dimarts a la plaça d'Espanya i a les deu de la nit, amb una
audició de sardanes a càrrec de
la Bisbal Jove. D'altra banda,
per primera vegada, divendres a
les deu de la nit es farà una
sessió de cinema al carrer a la
plaça Tomàs Raguer, amb la
projecció de «Robin Hood, Príncipe de los Ladrones». A més,
també s'ha previst la celebració
d'un concert de rock el dia 11 a
dos quarts de deu del vespre, en
el qual actuaran els Storm, After
Jam, Mori Almerma i els Cross
Roads.
• Comissió d'opinió. L'Associació Mifas, representants
d'Acpam, de l'escola Ramon
Surinyach i de l'Ajuntament de
Ripoll, han creat una comissió
d'opinió per tal d'ajudar els minusvàlids en els seus problemes, informa Montserrat Vidal.
Aquesta comissió ha començat
les seves activitats amb la redacció d'un llistat de les barreres
arquitectòniques que hi ha a Ripoll. Segons l'Ajuntament, aviat es començaran a suprimir les

