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A FINAL DE MES LA ZONA BLAVA COSTARÀ UN DURO PER MITJA HORA I CENT PESSETES PER 60 MINUTS

Salt multarà qui canviï el parquímetre
als 30 minuts per no pagar tota Thora
Giropark controlarà els vehicles que actuïn amb picaresca per estalviar-se diners
JORDI ROURA
SALT

D L'empresa Giropark, concessionària dels parquímetres iristairlats a Salt, plantejarà a l'Ajuntament la necessitat de multar els
conductors que facin servir la picaresca a partir de l'entrada en vigor dels nous preus a la zona blava i qiie situen en només cinc pessetes el cost de la primera "mitja
hora. Alfons Moreno, gerent de
l'empresa, va explicar ahir que
«evitar que la gent no viügui estalviar-se diners i canviï el tiquet
diverses vegades per només pagar
un duro cada trenta minuts serà
complicat i és un aspecte que ja no
ens va agradar quan l'Ajuntament
ens va proposar les noves tarifes».
Aquestes entraran en vigor abans
de final de mes, segons Giropark,
ima vegada s'ha acabat el termini
d'exposició pública de les niodifícacions de preus.
La concessionària pretén fer im
seguiment dels vehides reincidents
a través dels vigilants que controlen que els conductors col·loquin el tiquet. «Si detecten algú
que passa més de-mitja hora estacionat i el que fa és canviar el
tiquet de manera sistemàtica s'hauria de multar», va assegurar
Moreno. El preu de la primera
mitja hora serà de cinc pessetes,
però el d'una hora completa, de
100 i el de 90 minuts, el temps màxim autoritzat, de 150.
El termini d'exposició púbUca
dels nous preus es va esgotar divendres i ahir l'Ajuntament va coinençar els tràínits necessaris per-
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L'Ajuntament de
Salt promociona la
deixalleria en una
campanya de neteja
D SALT- L'Ajuntament de Salt ha
editat unes cartolines informatives que pretenen consçienciar
els véins de la necessitat de mantenir nets els carrers del poble.
L'equip de govern promociona
d'aquesta manera l'ús de la deixalleria i recorda als ciutadans
que cal fer servir les papereres
per no embrutar la ciutat.
La.campanya s'anomena Ajwdà 'ns a mantenir Salt net i inclou una fotografia de tots'els
treballadors dels serveis de neteja que treballen al municipi.
Darrera la targeta s'assenyalen
totes les actuacions que l'equip
de govern ha efectuat aquests
últims mesos per millorar l'aspecte dels carrers i s'insta els
veïns a col·laborar per poder
oferir una imatge encara més
bona. L'Ajuntament recorda
que posa a disposició de tots els
ciutadans un servei gratuït de
recollida de trastos vells al telèfon 972 23 88 U. DdeG
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Zones blaves. Abans de final de mes entraran en vigor els nous preus de Salt i es col·locaran nous parquímetres.

què entrin en vigor tan aviat com
sigui possible. L'alcalde de Salt,
Jaume Torramadé, voldria que fos
aquesta setmana, coincidint amb
la Festa Major, però la necessitat
d'instal·lar nous rètols i reprograinar les màquines expenedores de
tiquets farà que possiblement no
sigui possible fins d'aquí una o
dues setmanes.
«Estem en aquest procés, preparant la infraestructura necessària perquè no és fàcil introduir els
nous preus a totes les màquines».

va assenyalar Moreno. A més Giropark aprofitarà l'entrada en vigor de les noves tarifes per instal·lar més parquímetres a la segona fase d'obres del carrer Major,
on segons el conveni signat amb
l'Ajuntament l'aparcament es regula mitjançant la zona blava. En
concret serà de pagament el tram
entre Torras i Bages i el passeig
Marquès de Camps.
L'Ajuntament de Salt s'havia
plantejat la possibilitat de recuperar la concessió de parquíme-

tres amb Giropark -que s'allarga
encara un parell d'anys més- en
considerar que les zones blaves no
convenen al municipi. Tot i això
l'elevat cost d'aquesta operació va
fer que l'equip de govern de CiUERC ho descartés i negociés amb
l'empresa que la primera hora d'aparcament fos gratuïta. Giropark
no ho va veure amb bons ulls però
finalment les dues parts es van posar d'acord per oferir els primers
trehta minuts al preu simbòUc de
cinc pessetes.

Projecten la
pel·lícula «Titànic»
a la piscina de la
Devesa de Girona
o GIRONA.- La pel·lícula de James
Cameron Titànic, la més taquillera de la història del cinema, es projecta aquest dijous a
les piscines municipals de la Der
vesa de Girona dins del cicle
Banya 'ta les fosques. Així mentre els assistents segueixen les
aventures de Leonardo DiCa- •
prio i Kate Winslett es podran
refrescar amb una capbussada. Aquest cicle de cine i bany
es fa des del 1997. DdeG

DIMECRES LLIUREN A L'AJUNTAMENT LA BANDERA I TOT EL SEU ARXIU

Cedeixen a Salt documents
de la Cooperativa Econòmica
emà passat comencen
a Girona unes Jornades sobre "Quaütat de
vida". El responsable de les
Jornades ha dit que s'ha elegit la nostra ciutat perquè "és
un lloc adient per parlar d'aquests temes". Es veu que tenim bona premsa. O que la
ciutat té unes característiques
que no arribem a copsar els
que vivim cada dia en ella. És
això que "els arbres no deixen veure el bosc". Possiblement.
No hi ha cap dubte que poden ser unes Jornades interessants. A tots ens farà bé saber què és exactament això de
la qualitat de vida per prendre nota del que ens falta o
per abandonar allò que en tenim. Em temo que hi haurà
més del primer que del segon.
Però quan les jornades poden arribar al seu punt culminant, serà quan es parli de
la felicitat. Perquè diuen que
se'n parlarà. Haurem d'anarhi. Més que res per compro-

var si som feliços o no ho som.
I és que creiem queaixò de la felicitat és, per una banda, molt
objectiu i, per altra, molt subjectiu. Volem dir que hom no
sap si és feUç per ell mateix. Sempre hem de buscar la comparació, sempre volem no ser feliços
sinó més ifeUços o tan feliços com
d'altres.
Per a nosaltres —i suposem que
per a molta gent més- això de la
felicitat és compücat. Jo crec que
solament podem ser feliços si vivim dels records. Que han de ser,
necessàriament, bons. D'altres
diuen que la felicitat és millor
imaginar-la que no tenir-la. I
que la felicitat consisteix -solam e n t - a buscar-la. En aquestes
jornades penso jo que solament
ens podran dir què és la felicitat, però no la manera de ser feliÇj^ Com en tantes altres coses
de la vida, cadascú s'ho munta
no com vol, sinó com pot.
I un últim consell. Si vostè •
ja és feliç, s'ho calli. No es pot
passejar la felicitat pel mig d'un
m ó n de desgraciats.
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Va ser creada l'any 1928 per un grup de 23 veïns del Veïnat
DdeG

D El saló de plens de l'Ajuntament de Salt serà l'escenari
demà a les vuit del vespre de
l'acte de Uiurement de la bandera i de la documentació històrica de la Cooperativa Econòmica saltenca, creada l'any 1928
per 23 véins del Veïnat. La Cooperativa Delta va absorvir
l'any 1980 l'Econòmica saltenca i ara ha decidit cedir a l'Ajuntament tota la seva docur
mentació perquè tots els interessats la puguin consultar a
l'arxiu municipal.
La cooperativa saltenca estava situada al carrer Major i
va oferir grans serveis socials a
tota la població fins acabada la
Guerra Civil, submiíústrant aliments i amb serveis de mutualitat. A la postguerra, el
franquisme la va prohibir i
^ mantenir tancada fins que el

1950 els socis la van reorganitzar,
"fins que trenta anys després es va
fusionar amb la Cooperativa Delta.
La documentació històrica que
serà entregada a l'Ajuntament està

formada per llibres d'Actes de la
societat, llibres, diaris, inventaris
i balanços, monedes i bitllets del
bescanvi cooperatiu, registres dels
socis i d'altres documents generals
del seu funcionament.
Juntament amb tot aquest material l'alcalde de Salt, Jaume Torramadé, també rebrà la Bandera
Internacional de la Cooperació,
propietat de la cooperativa saltenca. Aquesta és l'ensenya esta-.
blerta per l'Aliança Cooperativista Internacional, la qual cosa vol
dir que l'Econòmica saltenca estava formanda per associats que
vivien el moviment cooperativista internacional.
En l'acte d'entrega de tots aquest
objectes hi seran presents el president de la Coopeativa Delta,
Francesc Ferrer, i el cooperativista Ramon Torramadé, un dels personatges més populars de Salt i que
aquest any va ser guardonat amb
el premi Tres de Març en reconeixement a la seva activitat.

