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El PP de Girona, en
contra de finançar
el deute sanitari
amb l’impost als
carburants

El nou pàrquing al costat del Trueta serà el
primer de Girona a cobrar per minuts d’estada

J Girona. El grup municipal del PP a l’Ajuntament de Girona, a l’oposició, presentarà en el
ple d’avui una moció en
la qual demana que el
consistori es defineixi en
contra de la proposta de
la Generalitat de finançar el deute sanitari a
través de l’aplicació d’un
nou impost en els carburants. La portaveu del
PP, Concepció Veray, va
recordar que el PSOE
s’havia manifestat en
contra d’aquesta mesura
quan era a l’oposició i
que, en canvi, quan governa, aplica mesures
que suposen apujar impostos. «De fet ja hi hem
d’estar acostumats, a
això. És el mateix que va
passar després de les
municipals, quan el govern socialista va decidir
apujar encara més la
pressió fiscal als ciutadans», va dir Veray. Segons ella, a més, aquesta
mesura tampoc servirà
per eixugar el dèficit.
Aquest és calcula en uns
1.000 milions d’euros i
amb l’impost sobre els
carburants només es reduirà d’un 1%. «S’agafa
el camí fàcil: apujar els
impostos»,
conclou. / D.B.

Durant el primer any de funcionament s’hi podrà aparcar gratuïtament durant la primera mitja hora

El carrer Ciutadans
de Girona, tallat al
trànsit
J Girona. El carrer Ciutadans de Girona estarà
tallat avui i demà al trànsit des de les dotze del
migdia i fins a les nou del
vespre perquè s’ha d’arreglar una fuita que hi
ha hagut en una presa
d’aigua potable situada
davant la Fontana d’Or.
L’accés serà pels carrers
Argenteria, Josep Pla i
Cargol i la pujada del
Rei Martí. / D.B.

Avisen de
possibles fraus
telefònics a Girona
J Girona.

L’Oficina Municipal del Consumidor
de Girona avisa de possibles fraus a través de
trucades telefòniques
amb telèfons amb prefix
803, 806, 807 i 907. A través del web de l’Ajuntament es fan algunes recomanacions, ja que
aquests números tenen
tarifes especials. / D.B.

DAVID BRUGUÉ / Girona

J Els

usuaris de l’aparcament que es construirà al costat de l’hospital Josep Trueta
de Girona podran pagar per minuts d’estada,
a diferència de la resta de pàrquings de la

El ple d’aquesta nit té previst adjudicar a Tadifi SL la
construcció de l’aparcament del Trueta, que tindrà una capacitat per a uns
225 vehicles. Al concurs
també s’hi va presentar
l’empresa Masvi 2003 Promocions SL, però l’equip
de govern s’ha decantat per
l’altre candidat perquè
aportava més millores, segons ha explicat la regidora
de Mobilitat, Isabel Salamaña. Entre aquestes hi ha
la de cobrar als usuaris per
minuts i no per hores completes, com és habitual en
els aparcaments de la ciutat. Així, la tarifa s’establirà
en funció del temps real,
una mesura que des de fa
temps el consistori també
negocia amb les concessionàries dels altres aparcaments amb concessió municipal, però de moment no
hi acaba d’haver acord. Salamaña ha valorat molt positivament la proposta de
Tadifi SL, perquè permet
una millor atenció als usuaris. L’empresa també s’ha
compromès que la primera
mitja hora d’utilització serà
gratuïta el primer any de
funcionament, i a partir de
llavors la tarifació serà l’habitual. Pel que fa als preus,
l’Ajuntament demanava
que la tarifa màxima fos
d’un euro l’hora. L’empresa s’ha compromès a establir-la en 90 cèntims les tres
primeres hores. A partir de
llavors, l’import baixarà als
60 cèntims. Si es deixa un
vehicle durant tot un dia

ciutat, en els quals les tarifes solen comprendre
l’hora completa. Així ho ha anunciat l’Ajuntament de Girona, que en el ple d’aquesta
nit compta adjudicar la gestió d’aquest equipament a l’entitat Tadifi SL, depenent del

grup Mifas. Una altra millora que ha proposat
l’empresa és que durant el primer any de
funcionament la primera mitja hora serà gratuïta. Les previsions són que abans de final
d’any l’aparcament estigui en funcionament.

El terreny on es construirà el nou aparcament, amb l’hospital Josep Trueta al fons. / D. BRUGUÉ.

Pendents del de les Casernes
J El ple d’avui també debatrà el pla especial de les Casernes, que està vinculat
a la construcció de l’aparcament subterrani a la vorera del carrer Emili Grahit que substitueix el previst al de la
Creu. En el darrer ple en el qual es va
tractar aquest tema, el PSC es va haver
de refiar del PP per aprovar el projecte,
ja que ICV-EA, al govern, s’hi va opo—24 hores— el preu serà
de 10 euros, mentre que si
només és durant la nit —de
les 10 de la nit a les 8 del

sar i CiU i ERC es van abstenir. ERC
estava llavors a l’oposició, però ara s’ha
integrat al govern. Ara, el dubte està
a saber si el PSC continuarà depenent
del PP. El projecte d’aquest aparcament subterrani preveu la construcció
d’un túnel que travessi Emili Grahit
transversalment per poder donar accés
als vehicles procedents de la Creueta.

matí— l’import serà de 3
euros.
L’empresa s’encarregarà de les obres de construc-

ció de l’aparcament, que
inclouen unes 225 places
més 20 de bicicletes i 20 reservades a la grua munici-

El pregó de l’artista Vicenç Huedo obrirà la
festa major del barri de Sant Narcís, a Girona
DAVID BRUGUÉ / Girona

J L’artista

Vicenç Huedo
serà l’encarregat d’obrir, divendres a la nit, la festa major de Sant Narcís, a Girona, que s’allargarà fins dilluns. La tria de Huedo com
a pregoner no és casual, ja
que té una estreta vinculació amb el barri perquè fa
anys que hi viu. Huedo, que
també és professor de pintura al centre cultural La
Mercè, és molt conegut per

les seves pintures, d’un
marcat estil hiperrealista.
El pregó serà a dos quarts
d’onze de la nit i mitja hora
més tard començarà un ball
de nit amb el conjunt Montecarlo a la plaça de l’Assumpció i, a la una de la matinada, es clourà el primer
cicle So de Jamm.
Com en tota festa major
que es preï de ser-ho, a les
vuit del matí de dissabte començaran les matines amb
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la Fal·lera Gironina. Durant el dia es farà la quinzena edició del concurs de
dibuix infantil, la setena fira
d’entitats del barri, la botiga
al carrer, una trobada d’intercanvi de plaques de cava,
una exposició de flors i una
desfilada de moda. Per diumenge, s’ha previst una
missa, un concert amb la coral del barri Xàntica, una
arrossada popular i una exhibició castellera i el ball de

fi de festa amb el grup Kirtana. Tot i aquesta traca final, dilluns encara hi haurà
algun acte: una missa cantada i una exhibició de danses típiques catalanes amb
el Grup de Danses de l’Esplai del barri. Definitivament es tancarà la festa
amb el ball de Boogie Woogie. Entre altres llocs, el
programa es pot consultar
al periòdic electrònic eldimoni.com.

pal. Salamaña ha recordat
que quan aquest pàrquing
funcioni, cap a final d’any,
es prohibirà l’aparcament
a les cunetes de davant el
Trueta pel perill que suposa. A partir de llavors es
multarà i la grua actuarà.
Una altra millora que ha
proposat l’empresa és la vigilància continuada i la instal·lació d’un sistema que
grava la matrícula del
cotxe i la imprimeix al tiquet, de manera que només es pot retirar el vehicle
amb aquella placa.

EL PROTAGONISTA

VICENÇ HUEDO
PINTOR

Va néixer a
Socuéllamos el
1955 però viu a
Girona des del
1974. Farà el pregó

