COMARQUES

E L P U N T I Dissabte, 13 d'abril dei 2002

Detecten a Girona targetes falsif¡cades per
aparcar a les places de minusvàlids
Se n'han trobat prop d'una vintena que són idèntiques i s'estudia retirar les actuals per fer-ne de noves
DAVID BRUGUÉ / Girona

• La picaresca per aparcar al centre de Girona
de forma ràpida i gratuïta té des de fa un mes
una nova modalitat: l'Ajuntament ha detectat
una remesa de targetes de minusvàlids falsifi-

cades. Aquest carnet és necessari per aparcar
a les places reservades sense ser multat i s'ha
descobert que en una vintena de vehicles hi figuren targetes exactament iguals. En aquest
distintiu hi ha de figurar el nom del titular. Se-

gons la regidora de Mobilitat, Isabel Salamaña,
s'ha informat la Generalitat i els diferents
col·lectius de minusvàlids sobre la situació i s'estudia canviar tots els identificadors de les targetes i incorporar-hi el número de matrícula.
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A Girona hi ha un total
de 104 places d'aparcament reservades per a minusvàlids distribuïdes per
tota |a ciutat. Per aparcar-hi sense ser multat és
necessari deixar en un Hoc
visible del cotxe una targeta emesa per la Generalitat que acredita que el
vehicle transporta una persona amb una minusvalidesa. En el carnet hi figura
el nom de la persona que
la pateix, però en l'últim
mes s'ha detectat que algú
n'ha falsificat. Segons ha
explicat Isabel Salamaña,
els tècnics, el personal de
zones blaves i la mateixa
Policia Municipal van fer
seguiments periòdics de la
situació d'aquests aparcaments. Fruit d'aquests controls es van detectar les targetes falses. De fet, segons
diu, és difícil distingir-les
perquè estan perfectament
escanejades, però s'ha detectat que en prop d'una
vintena de vehicles hi figuren distintius amb el
nom de la mateixa persona.
En vista d'aquests fets, l'A- Un vehicle estacionat en una plaça per a minusvàlids, amb la targeta convenientment col·locada. / D.B.
juntament es va posar, en
contacte amb les diferents
associacions de minusvà- cotxe com a mesura de se- demostra que no es pot val- Per això, la possibilitat d'indré, també se'ls concedeix cloure la matrícula en la
lids i també ho va notificar . guretat addicional.
Salamaña va informar la targeta. Per això, una targeta reduiria la possia la Generalitat, que és la
que expedeix els carnets. que les targetes també es mateixa targeta se la poden bilitat que es cometi un
Segons Salamaña, a causa concedeixen en el cas de passar diferents persones frau.
De tota manera, l'Ajunde la impossibilitat de de- persones que tenen fami- si, per exemple, hi ha ditectar quines són falses i liars que no es poden val- ferents fills que habitual- tament ha multat tots els
quines autèntiques, s'està dré d'ells mateixos i tenen ment se n'encarreguen.- vehicles en què s'ha sosestudiant la possibilitat de necessitat de fer trasllats. PeròTia de quedar clar que pitat que hi havia una tarretirar-les totes i fer-ne de «Es pot donar la circums- només es pot utilitzar quan geta falsa. Si el' propietari
noves. A més, però, s'hi tància, que s'hagi de dur es porta una persona amb ha demostrat que el disafegiria la matrícula del una persona amb minus- minusvaUdesa i que no és tintiu és autèntic, la multa
validesa al metge i, si es transferible», va explicar. ha estat retirada.

Continuar
perjudicant els
que ja estan més
perjudicats
D.B.

• La responsable municipal de'Mobilitat es va mostrar indignada per la fal-'
sificació de les targetes, ja
que va assegurar que es
perjudica les persones
amb problemes de mobilitat, que són les que més
necessitat tenen de poder
aparcar amb comoditat.
Salamaña va apel·lar al
sentit comú i a la solidaritat de la resta de conductors, ja que és molt habitual veure places de minusvàlids ocupades per
persones que busquen un
aparcament ràpid i no pensen en els inconvenients
que ocasionen als usuaris
d'aquestes places. Els 104
aparcaments de minusvàlids que funcionen actualment a Girona estan concentrats bàsicament al
centre de la ciutat i a prop
de centres sanitaris, laboratoris mèdics o serveis de
tot tipus, com ara els jutjats
de Girona. A banda d'això,
sempre que és possible
també s'intenta habilitar-ne a la zona de residència de persones amb
minusvalidesa que ho
sol·liciten.
• El responsable de Mifas
a Girona, Pere Tubert, no
va ser localitzat ahir per
aquest diari.

El seaelari del Fòmm Europeu de Seguretat atribueix a la
implicació de l'administració el bon nivell de seguretat a Girona
DAVID BRUGUÉ / Girona jornades de dos dies que ha
• El nivell de seguretat a la portat a terme a Girona per
ciutat de Girona és molt analitzar l'estructura i les
elevat, segons va afirmar mesures preventives quant
ahir el secretari del Fòrum a seguretat a la ciutat. «La
Europeu per a la Seguretat singularitat és que la seguUrbana, Jean Paul Buffat, retat no és tractada només
que va assegurar que l'alt com una qüestió policial,
nivell d'implicació social i sinó que hi ha una forta imde l'Ajuntament és una de plicació de l'administració,
les claus per aconseguir-ho, tractada des de diversos
Buffat va fer aquestes de- àmbits, com la cultura o la
claracions després d'unes. joventut», va dir. Sobre

això, va destacar el caràcter
preventiu que suposa la feir
na que és realitza als centres cívics, cohesionadors
del teixit social dels barris.
Altres aspectes que, al seu
entendre, redueixen el risc
de delinqüència a Girona
són la participació ciutadana o entitats com ONG.
«Girona és una ciutat amb
una bona pràctica de seguretat urbana, i està molt
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lluny d'altres ciutats integrades en el Fòrum Europeu que tenen un nivell de
delinqüènica molt més alt,
com Marsella o Brent», va
concloure.
El regidor de la Policia
Municipal, Josep Brugada, i el cap del cos policial,
Josep Palouzié, van coincidir que per evitar inseguretat el primer és fer tasques de prevenció: «A tra-

vés de la repressió es detecten situacions, però és
difícil controlar que no es
tornin a produir», va dir
Palouzié, que va reconèixer que la principal
preocupació és posar fi a la
delinqüència de baix nivell
—pispes que fan estrebades i petits robatoris^—
perquè són els que més directament afecten el ciutadà.

Més de 600
parelles, en els
concursos de
balls de saló de
Banyoles
• Banyoles. Més de 600
parelles de diferents països participen aquest
cap de setmana en el II
Open de Balls de Saló de
Banyoles, que en aquesta edició ha incorporat
els circuits professionals
d'àmbit internacional
Rising Stars, Professional Open to the World
i Sènior Stars. Amb la incorporació d'aquests circuits l'organització ha
volgut fer una aposta per
la internacionalització
del campionat, que ha
suposat un ple total dels
allotjaments. Les parelles que competiran a
Banyoles provenen d'una dotzena de països,
com Lituània, Nova Zelanda, Hongria, França,
Itàlia, Rússia, Japó o la
Gran Bretanya. Entre
les parelles, n'hi ha que
ocupen alguns dels primers llocs del rànquing
mundial. Per exemple, •
hi ha els primers i segons
classificats en la modalitat estàndard, i éls ter.cers classificats en la modalitat de ball llatí. La
presentació anirà a càrrec de la periodista
Imma Pedemonte i els
actes es retransmetran
perTV3./T.B.

Fan un taller a
Girona per
conscienciar els
joves sobre la
igualtat dels sexes
• Girona. L'Ajuntament
de Girona ha posat en
marxa un taller adreçat
a alumnes de tercer d'ESO que intenta conscienciar-los sobre la
igualtat entre sexes i la
coresponsabilitat entre
homes i dones. La regidora de Serveis Socials,
Pia Bosch, va explicar
que, per exemple, s'incideix sobre la necessitat
de resoldre els conflictes
pacíficament, prevenint
la-violència de gènere.
També se'ls donen nocions sobre la normativa
actual, una anàlisi històrica de l'evolució de la
iguahat entre sexes o activitats com la recopilació de la genealogia de
la mare. Al taller, que
porta per títol Quifa què,
s'hi han acollit l'IES de
Santa Eugènia i els Maristes, en total 180 alumnes./D.B.

