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Només els yeins de
Sant Pere Pescador poden ^ ^ « s
aparcar de franc a la platja
Es venen abonaments de diferents preus
MAIRENA RIVAS

• Sant Pere Pescador.— Només els veïns de Sant Pere Pescador
podran estacionar de franc els seus vehicles als aparcaments municipals
de la platja, d'acord amb el sistema de preus establert aquest estiu
per l'Ajuntament. Els veïns empadronats en els pobles de la rodalia
de Sant Pere han pogut adquirir en els seus ajuntaments uns abonaments, a 1.500 pessetes, que els permeten aparcar-hi tot l'estiu. L'entrada als pàrquings per a la resta d'usuaris costa 200 pessetes diàries.
L'equip de govern de Sant Pere
Pescador (PSC í CiU) va acordar,
a principi d'estiu, amb els ajuntaments de l'Armentera, Vilamacolum, Ventalló i Torroella de
Fluvià, que posessin a l'abast dels
seus veïns uns abonaments, à
1.500 pessetes, per als pàrquings.
Les persones amb segones residències els podien adquirir a
2.500. «L'únic que els demanem
és que col·laborin en la neteja de
les platges. Quan ells ens han
demanat alguna subvenció, com
ara per a l'escorxador de l'Armentera, mai no ens hi hem oposat
i en tot moment hem donat
diners. En un cas com aquest,
aquests veïns haurien de fer el
mateix amb nosaltres», ha afirmat
l'alcalde de Sant Pere, Salvador
Comas (PSC).
La comissió Per un Aparcament Lliure i Gratuït a les Platges
de Sant Pere Pescador, formada
pels veïns de l'Armentera que diumenge van organitzar una concentració de vehicles a la platja, considera que els diners que demana
l'Ajuntament santperenc pels pàrquings s'han de traduir en serveis,
com ara dutxes i papereres. No
obstant això. Comas ha reiterat en
diverses ocasions que la platja no
havia ofert mai tants serveis com
aquest any i que el cobrament dels
pàrquings s'ha de considerar com
una aportació per al seu manteniment. De fet, en els tiquets d'entrada als aparcaments s'exposa la
destinació dels diners: «Mantenir
neta la platja». Comas ha destacat
també que el seu Ajuntament no
obté cap benefici econòmic directe dels pàrquings, ja que~~un 30
per cent dels guanys estan destinats a la neteja del litoral santperenc i la resta és per a l'associació de minusvàlids Mifas, els
membres de la qual s'encarreguen
de cobrar l'entrada als vehicles.

és que amb la concentració vam
demostrar que no som uns vàndals que anem a fer destrosses»,
va assenyalar Garbí.

Un moment de la manifestació de diumenge per reclamar l'aparcament gratuït a la platja Foto LLUÍS ROMERO
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Instar el Síndic
La portaveu de la plataforma
popular, Cèlia Garbí, ha assegurat
que encara que el preu dels
tiquets fos més barat l'actitud dels
veïns continuaria essent la
mateixa, ja que creuen que pagant
no obtenen res a canvi. A més,
també ha dit que el fet d'haver
d'aparcar per anar a banyar-se i
a prendre el sol afecta de manera
negativa els índexs d'afluència a
les platges: «Aquest estiu no hi
ha tants usuaris com d'altres anys,
i la gent ara va a buscar platges
gratuïtes que els ofereixen millors
serveis que la de Sant Pere», va
afirmar Garbí. La coordinadora
contrària als aparcaments ha iniciat una recollida de signatures
que trametrà al Síndic de Greuges, Anton Canellas, acompanyada de fotografies, perquè, segons
Garbí, «existeix el dubte sobre la
legalitat dels pàrquings».
Els veïns de l'Armentera que
s'oposen a pagar per anar a la
platja es tornaran a reunir divendres per fer una valoració sobre
la manifestació de diumenge, que
va concentrar unes mil persones
que van fer, amb els seus vehicles,
un recorregut al llarg del litoral
de Sant Pere. «EJ que esta clar

Le iiivii.aiiivjj a dlsfrutar de un coche único con todo el
equipamiento, según versiones, de una clase superior.
Dirección asistida.
Elevalunas eléctrlcos.
Sistema de protección lateral de nnàxima seguridad.
Maletero de 550 I. El mayor de su categoria*.
Ennbellecedores integrales de ruedas.
Paragolpes integrades del color de la carrocería.
Marcajes y tapicerías de disefio exclusivo.
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Elija el suyo entre cuatro diferentes motorizaciones:
1.610 1.8i gasolina. Y 1.9 diesel y 1.9 turbo-diesel.
O si lo prefiere puede disfrutar de
las ventajas excepcionales de financiación que solo FISEAT le ofrece.
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*Prec/o final recomendado (IVA, Transports e impuesto de matricuíadón induido}.
Ahorro promodonal induido no compatible con otras ofertas promoàonales.
Valido en Península y Baleares.

Infórynese en:

PROAUTO

BLANCS iMOWt, S.A.

AUTO FISA

OLOT NÍOVIL, S.A.

Ctra. Barcelona, 39
GIRONA

Ctra. Costa Brava, Km. 4,7
BLANES - Girona

C/Villalonga, 15
FIGUERES - Girona

Ctra. Sr. Joan de les Abadesses, 86
OLOT - Girona
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