La zona blava de Salt no surt a compte a
la concessionària I reclama compensacions
En els 5 primers mesos d'aplicació de la tarifa del duro van perdre 3 milions
M. ÀNGELS PAGÈS / Salt

• La tarifa simbòlica que des de i'agost passat s'aplica a les zones blaves
de Salt —d'un duro la primera mitja
hora— no surt a compte a la conEls responsables de Giropark mantenen' que l'A-.
juntament els va canviar
la tarifa «unilateralment,
únicament com a compliment d'una promesa electoral» i si s'hi van avenir
va ser en període de prova
de tres mesos. Superat
aquest temps i molt més,
la concessionària manté
que no pot suportar més
les pèrdues que U suposa
el fet que només es cobri
un duro durant la primera
mitja hora. Reclamen a
l'Ajuntament que els compensi les pèrdues milionàries que tenen o que canviïn les tarifes. L'única proposta que han rebut de l'Ajuntament és que s'augmentin el nombre de pàrqiiings i que allarguin l'horari, però aquestes mesures no convencen l'empresa i amenacen de portar

cessionària, Giropark SA. La societat manté que té pèrdues milionàries
—només durant els 5 primers mesos
va perdre 3 miUons.—i reclama compensacions a l'Ajuntament. L'alcal-

de manté que el cas està en vies de
solucionar-se, però l'empresa no ho
té tan clar, i diu que si no accepten
la seva última proposta de compensació, portaran el cas als tribunals.

Una dona retirant el tiquet de zona blava, ahir al carrer Major de Salt, que des de l'agost passat només
val 5 pessetes la primera mitja iiora. / LLUÍS SERRAT.

el cas als tribunals. L'alcalde, Jaume Torramadé,
manté que el cas està en
vies de solucionar-se. Per
l'alcàlde, el que convindria
és ampliar l'horari i va
exemplificar-ho amb el fet
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que els dissabtes a la tarda
(quan hi ha més activitat
als comerços) la concessionària no és operativa.
«És una bestiesa ampUar
l'horari i els aparcaments.
Com més ampUéssim, més

hi perdríem», mantenen.
Giropark recorda que van
fer una inversió molt important, en comprar els 17
parquímetres —cada un
val 1,2 miüons—, i que la
concessió és per 5 anys.

Ensenyament nega haver
donat mai l'esquena a la
direcció del Bruguera en
l'afer de les obres
NÚIUA ASTORCH / Girona

• La delegada d'Ensenyament a Girona, Pilar Sancho, va manifestar ahir que
en tot el temps que ha durat el conflicte del col·legi
Bruguera de Girona ha estat en contacte permanent
amb la directora en funcions del centre. Margarida Burralló, i que tots
els passos que ha fet per
resoldre la polèmica, inclòs el referèndum entre
els pares, els ha fet amb
el seu vistiplau. Sancho va
respondre així les declaracions que Burralló va fer
dimecres a aquest diari
amb motiu de la seva dimissió, en les quals expressava el seu desacord amb
el procediment que s'havia
seguit per desencallar el
conflicte i també indicava
que ni els pares ni el Departament d'Ensenyament no havien tingut en
compte el projecte educatiu del centre a l'hora de
trobar una solució. «Mai
no he donat l'esquena a

l'equip directiu del Bruguera. En tot moment he
mantingut informada la directora del Bruguera de
tost i cadascun dels passos
que s'han anat fent i quan
vaig plantejar-li de fer el
referèndum, ho va trobar
molt bé i fins i tot vam
pactar la manera com s'havia de fer aquesta consulta», va declarar Sancho. La
delegada d'Ensenyament
va assegurar que valora
molt positivament el paper
que ha jugat l'equipi directiu del centre en aquest
conflicte, i també la tasca
pedagògica duta a terme,
però, al contrari que Burralló, considera que, «fent
un esforç suplementari de
coordinació i planificació,
sí que és possible de dur
a terme el projecte educatiu del centre al Carme
Auguet.» Sancho va rebre
ahir la dimissió per escrit
de la directora.del Bruguera i en els propers dies
prendrà una decisió al respecte.

DISTRIBUÏDORS DE TELEFÒNICA MOVISTAR: UN MES EN EL SEU EOUIP.
Veniu a conèixertotsels serveis i avantatges pera les comunicacions de la vostra empresa: estalvieu ambMoviStar Enlace, diferencieu les línies i les factures
amb MoviStar Dual, controleu les trucades i els consums amb MoviStar Multigestión, gaudiu d'una tarifa única amb Movistar Planes... En definitiva,

MoviStar

compteu amb la millor atenció per ajudar-vos en la gestió del vostre negoci. Si busqueu solucions, acudiu a un Distribuïdor Oficial. Un més del seu equip
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