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C.T.T., Girona.

L’aeropor t de Girona tindrà
abans d’acabar aquest any un
nou aparcament amb capacitat
per a 1.000 vehicles. El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, l’empresa Cimalsa –del Centre Intermodal
de Mercaderies (CIM-la Selva)–
i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
han tancat un acord pel qual la
companyia cedeix uns terrenys
de 20.000 metres quadrats per
adequar un espai per estacionar
els vehicles dels usuaris de l’aeroport.
Les obres del nou aparcament, que estarà gestionat per
Minusvàlids Físics Associats
(Mifas), començaran de forma
immediata, segons va explicar
ahir la delegada de la Generalitat a les comarques de Girona,
Pia Bosch. De fet, la Generalitat
preveu començar els treballs dilluns i posar en funcionament el
nou ser vei a partir de divendres
de la setmana vinent. D’aquesta
manera, l’aparcament podrà assumir bona par t dels vehicles
dels usuaris que utilitzin les instal·lacions de Vilobí d’Onyar durant el cap de setmana de Cap
d’Any.

Comarques

VILOBÍ D’ONYAR

L’aeroport tindrà un nou
aparcament per a 1.000 cotxes
La Generalitat cedeix uns terrenys del CIM la Selva
La delegada de la Generalitat
a Girona, Pia Bosch, va explicar
ahir que les converses amb
AENA continuen per tal d’arribar a una solució final per posar
fi als problemes d’aparcament

a les instal·lacions de Vilobí
d’Onyar.
L’entrada en ser vei del nou
aparcament evitarà durant l’any
vinent que es repeteixin les
cues de cotxes estacionades a la

zona i les carreteres d’accés a
l’aeropor t en dates assenyalades. El darrer es va produir durant el Pont de la Puríssima,
quan l’aparcament de l’aeroport, amb capacitat per a 1.000
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vehicles, va ser insuficient per
assumir la gran quantitat de cotxes de viatgers.
Segons va explicar la delegada del Govern de la Generalitat
a Girona, Pia Bosch, el nou aparcament estarà situat en uns terrenys pròxims a l’aeroport, on
la Generalitat construeix el Centre Intermodal de Mercaderies.
Quan estigui en funcionament i
sigui gestionat per Mifas està
previst que s’apliquin tarifes noves.
En cas que hi hagi beneficis
seran per a l’Associació per a la
Promoció i Desenvolupament
de les comarques gironines.

Aparcament per a un any

La cessió dels terrenys serà
per un any i, segons va destacar
Pia Bosch, «és una solució provisional perquè volem que la definitiva vingui donada per part
d’AENA». Amb tot, l’objectiu és
avançar per fer front a l’augment de viatgers que en els darrers anys ha viscut l’aeroport de
Girona amb la implantació de la
companyia irlandesa de baix
cost Ryanair.

MEDI AMBIENT

Banyoles impulsa
un projecte de
neteja i recuperació
de l’estany
ACN/DdeG, Banyoles.

L’Ajuntament de Banyoles ha
dissenyat un projecte de neteja,
recuperació i manteniment dels
recs de l’estany, molt malmesos
durant aquest últim segle. El pla
pretén recuperar els valors naturals i paisatgístics dels recs,
obrir-los a la població i fer-ne una
cartografia acurada. Els recs de
l’estany han estat, a través del
temps, el motor de creixement
de la ciutat. Malauradament, durant el segle XX, s’han anat soterrant i malmetent a causa dels
usos poc respectuosos que se
n’han fet. Per això, l’Ajuntament
de Banyoles, amb la voluntat de
recuperar-los i posar fi a aquesta tendència, ha dissenyat un pla
de neteja i manteniment d’aquests recs que enllaça amb el
propòsit de recuperar-los i obrirlos en el seu pas urbà.
El projecte té diferents objectius com recuperar els valors naturals i paisatgístics; obrir-los a
la població i als visitants; canviar
la imatge que tenen actualment
per la d’espais d’interès natural;
recuperar-los com a espais d’interès ecològic i patrimonial i finalment obtenir una cartografia
digital més acurada i completa
que l’actual dels seus recorreguts. Amb un pressupost de
38.196,02 euros, el pla preveu
fer, entre altres actuacions, una
neteja selectiva de la vegetació
dels marges, eliminant les espècies de poc valor ecològic.
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