Diari de Girona ■ Dilluns,16 de maig de 2005

9

VILOBÍ D’ONYAR

Obren un aparcament només
per als empleats de l’aeroport
Aena satisfà així una de les exigències dels treballadors
J.M. Bartomeu, Vilobí d’Onyar

La concessionària Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(Aena) ha posat en funcionament un nou aparcament privat,
que només pot ser utilitzat pel
empleats de l’aeroport de Girona, mitjançant l’ús d’una targeta
codificada. Aquest estacionament tancat, al qual no hi poden
accedir més vehicles, ser veix
per cobrir una de les mancances
més importants i reivindicades
en nombroses ocasions per empleats i sindicats.
El nou equipament està dotat
d’unes barreres que s’obren i es
tanquen automàticament utilitzant la citada targeta d’identificació personal de cada empleat
d’Aena. L’aparcament està situat
davant mateix de l’antiga terminal, en un espai força ample perquè hi càpiguen els vehicles de
tots els treballadors. A l’altra
banda de la terminal, just al cos-

tat dels dipòsits de combustible,
hi ha un altre aparcament privat
amb barreres, que també utilitzen els empleats de l’aeroport.
Aparcament de diversos pisos

Fonts sindicals han afirmat a
Diari de Girona que el pas següent d’Aena «és posar càmeres
de vigilància per a evitar robatoris». Les mateixes informacions
sindicals expliquen que «s’han
produït una sèrie de robatoris de
vehicles dels empleats de la casa
i també s’han registrat diversos
robatoris dins dels vehicles dels
treballadors. Ara hem aconseguit
un aparcamanet exclusiu per a
nosaltres, com els que tenen totes
les empreses, però volem que hi
hagi més seguretat».
El passat mes de febrer, la direcció general d’Aena, a Madrid,
va assegurar a l’alcalde de Vilobí d’Onyar, Joan Busquets, que
tenia previst fer un aparcament

SINISTRES

Dues persones
queden ferides en
accidents de trànsit
a Girona
DdeG, Girona.

Dues persones van quedar
ahir ferides en dos accidents
de trànsit que van passar a
Hostalric i al Port de la Selva,
segons van explicar fonts del
cos de Bombers.
En el primer cas, l’accident
es va produir poc després de
les quatre de la tarda prop de
la via romana quan un cotxe
va xocar contra una motocicleta per causes que encara es
desconeixen. Arran dels fets,
una persona va quedar ferida,
per la qual cosa va haver de
ser traslladada en estat lleu al
centre sanitari més pròxim. El
sinistre no va provocar retencions, si bé una dotació dels
Bombers va treballar durant
uns minuts al lloc dels fets per
tal de realizar els treballs de
neteja de la calçada.
Un altre accident al Port de
la Selva va acabar amb el mateix balanç. En aquest cas, va
ser un motorista qui va quedar ferit en patir un sinistre
per causes que es desconeixen quan circulava pel carrer
Llançà de la citada localitat
poc després de la una de la
matinada de dissabte a diumenge. Una ambulància que
va arribar al lloc del sinistre
el va traslladar a l’hospital
més proper amb ferides lleus.
D’altra banda, els Bombers
també van informar ahir d’un
foc que durant la mateixa matinada va cremar una motocicleta a Salt. Les flames es van
originar a un quart de set a la
zona de les Deveses de la citada població. Una dotació del
cos d’Emergències es va desplaçar fins al lloc dels fets,
però no va poder fer res per
evitar que el vehicle es cremés totalment.

Diari de Girona, 2005-05-16, p. 9.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

tipus «mecano» i de diversos pisos davant de la terminal vella
de l’aeroport de Girona, ja que
l’actual, com tothom sospitava,
s’ha quedat petit. Segons va explicar a Diari de Girona Busquets, «aquesta és una de les coses que hi havia en projecte en cas
que el creixement del nombre d’usuaris anés a l’alça, tal com ha
està passant».
Busquets també va assenyalar que Aena «és conscient que
l’actual aparcament ha quedat
cur t a causa del volum de passatge perquè si ara ja tenim més
de dos milions de passatgers i d’aquí dos anys se’n preveuen quatre milions, això quedarà petit.
En aquest sentit, Aena ja està
pensant en fer un aparcament tipus mecano d’aquests que es fan
amb pocs mesos d’obres».
L’aparcament que hi ha hagut
fins ara ha quedat visiblement
petit. La situació es va agreujar

J.M. BARTOMEU

PRIVAT. Aquest és el nou aparcament destinat als empleats de l’aeroport.

quan es va destinar una part de
la superfície a l’estacionament
privat del empleats de l’aeroport. Segons va dir l’alcalde Vilobí d’Onyar, Joan Busquets,
«Aena s’ha compromès a construir un aparcament de diversos
pisos que tindrà una cabuda de
fins a 900 places amb un pressupost de sis milions d’euros. El nou
aparcament haurà d’estar enllestit a finals d’aquest any, que
és quan acaba el termini de cessió que la Generalitat de Catalunya té amb el nostre Ajuntament per l’aparcament que s’ha
fet al Centre Intermodal de Mercaderies, que en l’actualitat està
gestionat per l’empresa Mifas».

Segons va explicar l’alcalde
de Vilobí, la idea «és bona, i encara he és més, si tenim en compte la manca d’espai físic que hi ha
a la zona. L’empresa Aena em va
dir en la última reunió que en
tres mesos podria fer un aparcament de diversos pisos que podria
acollir un nombre elevat de vehicles».
El nou aparcament privat pels
empleats de l’aeroport gironí té
una capacitat aproximada de
cent vehicles i està dotat de rètols que subratllen que l’aparcament és d’ús exclusiu pels treballadors de l’empresa concessionària.

