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ELS USUARIS D'AQUEST SERVEI ES VEIEN OBLIGATS A CANVIAR MONEDES A LES BOTIGUES PER PODER APARCAR EL COTXE

Girona ha tardat cinc dies a
adaptar els parquímetres a l'euro
Els eiris i les postals de la Catedral ja es poden comprar amb.la nova moneda europea
DAVID RUIZ
GIRONA

D Després de cinc dies de l'entrada en vigor de la moneda única
europea -que.coexistirà amb la
pesseta fins al dia 28 de febrer-,
els parquímetres de la ciutat de Girona ahir encara continuaven funcionant únicament i exclusivament
amb.la divisa espanyola. Aquest fet
ha provocat que molts usuaris haguessin d'anar a canviar euros per
pessetes, per la qual cosa, els comerços s'han convertit én autèntics bescanviadors ja que a la gran
majoria de bancs i caixes no hi
queden pessetes.
Els empleats de Giropark -l'empresa subcontractada que s'encarrega de la gestió dels parquímetres- ja van iniciar, ahir, el procés
de remodelació de les màquines.
Aquesta primera fase consistia a
transmetre tota la informació inclosa dins el xip intern en un aparell, el qual s'encarregava de processar les dades. Amb aquest procés rutinari -que serveix per fer
l'estadística del servei- es pretén
formatejar els processador i posar-ne de rious, els quals, ja funcionaran amb. la nova divisa europea. «Fins ara encara no ens havien arribat els nous xips i es
preveu que arribin avui -per ahir.
Un cop arribats, ja els començarem a col·locar», segons va explicar un empleat d'aquest servei i va
afegir què «el preu serà el mateix,
si fins ara el mínim eren 50 pessetes, ara la taxa. serà de 30 cèntims d'euró».
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Cal utilitzar
els caixers
• El secretari d'Estat de Comerç i Turisme, Juan Costa,
va recordar ahir que els caixers automàtics són un canal
, «útil i accessible» per a l'ob- tenció d'euros i va demanar
.als ciutadans que hi recorrin
per aconseguir efectiu i facilitaria transició a la nova
moneda. Costa va demanar
als bancs i caixes d'estalvis
que «segueixin treballant i facin un esforç addicional» per
garantir el proveïment permanent dels seus caixers al
Uargd'aquest cap de setmana i que la introducció de
l'euro sigui un èxit. Per aconseguir l'«èxit total» en la trai>
sició a la nova moneda, el secretari d'Estat va demanar
«una mica de tranquil·litat i
" paciència» i la col·laboració
de tots els sectors implicats.
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Entrada en pessetes. El cartell on es marca el preu de l'entrada al claustre de la Catedral encara està en pessetes
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La Catedral ja utilitza euros

Per altra banda, la botiga de la
Catedral de Girona també fun.eiona totalment amb euros. Postals, ciris i també l'entrada del
claustre ja es poden pagar amb lès
dues monedes oficials de l'Estat
espanyol. Tot i el canvi de divisa
registrat el passat dos de gener, els ,
preus s'han mantingut i comprar

Canvis. I. • •! • r lador de Giropark preparant un parquímetre per als euros

un ciri, per exemple, val 1,2 € (200
pessetes). Pel que fa a l'entrada al
claustre, el cartell que marca el
preu encarà l'assenyalava en la moneda espanyola (500 pessetes), tot
i què els treballadors de la botiga
de la .Catedral van assegurar que
ahir mateix es canviaria i ja es marcaria el valor en euros. Això sí,
tot i marcar el preu en pessetes,
l'entrada ja es podia comprar en
la moneda europea com van comprovar un grup d'avis italians que
volien veure els famosos capitells
romànics.
A-més, tot i'que molts gironins
han.omplert les oficines bancàries
per tal de canviar les seves pessetes, d'altres han aprofitat les peces
petites de la moneda espanyola (de
5 i 25 pessetes) que encara els queden per donar-les als captaires que
demanen diners al carrer.

EL PORTAVEU D'UGT A GIRONA D I U Q U E SI NO PACTEN P O D E N ARRIBAR A CONVOCAR «UNA VAGA INDEFINIDA»

Els sindicats asseguren que l'empresa
CLH no vol asseure's a negociar amb ells
D.R.M./X.F.
GIRONA

D El portàveu del sindicat d'UGT
de la Companyia Logística d'Hidrocarburs (CLH) a Girona, Narcís Rodríguez, va denunciar ahir
que l'empresa encarregada del
transport de carburant a la major part de les gasolineres d'Espanya'«nb vol negociar amb nosaltres» per tal de solucionar la vaga
que, des de dimecres passat, estan duent a terme els empleats
d'aquesta organització.
Rodríguez va explicar que «nosaltres volem solucionar el problema, però el que passa és que no
trobem al director de recursos humans de la companyia per co-
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mençar a negociar.. De moment,
ningú ens ha dit que anéssim a parlar». Per aquest motiu, e'ls sindicats preveuen que, fins «dilluns o
dimarts, com a mínim, no ens asseure'm a negociar».
Aquesta situació no és nova per
als treballadors de l'empresa CLH
-el president de la qual és l'exministre Miguel Boyer- perquè ja es
va produir «abans de començar
aquesta mobilització». «En principi haviem previst que faríem vaga
là setmana passada i aquesta, però
el director de recursos humans ens
va dir que una vaga era una mesura de pressió alhora de negociar.
Per això vam decidir desconvocarne una -la de la setmana de Nadal- i, llavors, ell no va voler fer
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la reunió», va manifestar el sindic'alista.gironí.
Per aquest motiu, UGT i CCOO
van decidir convocar la mobilització que es durà a terme d'aquí
a dues setmanes -els dies 16, 17,
18 i 19 de gener- i si no aconsegueixen que l'empresa vulgui negociar, Narcís Rodríguez va assegurar que «demanarem la reducció dels serveis mínims actuals i,
fins i tot, podríem fer,una vaga indefinida».
Ahir va finalitzar la primera

Les primeres mobilitzacions dels
treballadors de CLH van finalitzar
ahir a les 12 de la nit, per la qual
cosa, els camions ja podien carregar les seves cisternes -tot i què en-

tancar aquesta edició aquest fet encara no s'havia pogut comprovar—
perquè les plantes de distribució
estan obertes les 24 hores del dia.
Rodríguez va.explicar que el més
probable «era que alguna gasolinera notés él diumenge els efectes de la vaga» i va afegir que «la
companyia ha hagut de fer entrar
gasoil de Portugal per abàstir les
benzineres de la zona est d'Espanya».
Per la seva banda, el president
de l'Associació de Benzineres de
Girona, Ramon Sanllehí, va assegurar que a les comarques gironines «no s'ha detectat cap pro-'
blema i tampoc es preveu que hi
hagi cap incident» a partir d'aquesta mobilització.

El 50% usa
la nova divisa
• L'euro s'utilitza.ja en el
50% de les transaccions comercials en metàl·lic dels dotze països de la moneda única", menys d'una setmana després de la seva posada oficial
en circulació, segons les dades publicades ahir per la Comissió Europea. Així, en només quatre dies l'euro s'ha
imposat com la principal moneda de pagament en efectiu
dels ciutadans europeus. No
obstant, l'Executiu comunitari reconeix alguns proble* mes*d'«escassa'importància»
amb bitllets de petit valor i
d'algunes monedes en gran
part dels Estats membres. No
obstant, l'Execútiu'europeu
recorda als ciutadans «que és
preferible canviar els imports
en els seus bancs en lloc'de
" gastar-los en els "comerços».

«La Caixa» preveu
que el PIB espanyol
creixerà més del 3%
durant l'any 2003
b BARCELONA- El Producte Interior Brut (PIB) espanyol creixerà més del 3% el 2003 si es
confirma la reactivació econòmica que auguren els experts
internacionals a partir del segon semestre del pròxim any.
Segons Tinforme mensual de
conjuntura espanyola de d e sembre de «la Caixa», la taxa
de variació del PIB és del 2,7
per cent el 2001 i.caurà, al 2%
el 2002, nou dècimes menys
que l'objectiu del Govern. L'informe destaca que l'economià
espanyola ha reduït el seu ritme expansiu en la segona
meitat de l'any 2001 i ho farà
més a principis del 2002, d'acord amb les previsions dels
organismes internacionals.
EFE/DdeG

