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Comarques
VILOBÍ D’ONYAR

GARROTXA

Tots els aparcaments de l’aeroport de
Girona queden col·lapsats a l’inici del pont

L’Observatori
del Paisatge
ha publicat la
versió digital de
tres seminaris

Els vehicles estacionats en llocs no autoritzats són retirats per la grua municipal

DdeG, Olot.
Josep M. Bartomeu, Vilobí d’Onyar.

La totalitat dels aparcaments
que actualment funcionen a l’aeroport de Girona, inclòs el de
Cimalsa –que és de pagament i
gestionat per Mifas–, estan quedant col·lapsats durant aquests
dies del pont de la Constitució i
la Puríssima, segons ha pogut
constatar Diari de Girona,
cosa que provoca que alguns
conductors tornin a deixar els
seus vehicles mal estacionats i
que siguin retirats per la grua
municipal de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar. També l’aparcament privat, que funciona al començament de la carretera que
porta a la terminal, es troba ben
ple.
El fet que la companyia de
baix cost Ryanair hagi programat vint-i-vuit vols diaris a diverses destinacions europees
ha provocat que molts ciutadans
d’arreu de Catalunya –i també
de fora–, s’hagin desplaçat amb
els seus vehicles fins a Girona
per poder viatjar. Segons han assenyalat treballadors del mateix
aeroport i d’empreses relacionades amb l’activitat aeroportuària el col·lapse es deu al fet
que, encara, «no hi ha una reordenació formal de les zones d’aparcament ni s’han instal·lat les
tanques de pagament, cosa que
provoca un caos perquè tothom
vol estacionar el seu vehicle davant o al costat mateix de la terminal».
Des de la tarda-vespre del
passat dissabte i fins el dia
d’ahir els tres estacionaments
–amb capacitat per a uns 1.800
vehicles–, es troben gairebé al
complet, inclòs el de Cimalsa
(gestionat per Mifas) que ahir,
dimarts, estava quasi al límit de
les seves possibilitats. La grua

J.M. BARTOMEU

APARCAMENT. Les zones d’estacionament han quedat completament col·lapsades durant la setmana del pont.

municipal de Vilobí retira d’immediat els coxes que estan mal
aparcats, que es por ten a un
dipòsit.
D’altra banda –i segons dades provisionals de les empreses d’aerotransport–, es calcula
que entre diumenge 4 i dilluns
5 de desembre han passat per la
terminal gironina uns 16.800
passatgers, i es calcula que es
pot arribar a triplicar el nombre
d’aquests al final del pont, el
proper diumenge 11 de desembre.
L’aeroport de Girona va sobrepassar els tres milions d’usuaris el passat mes d’octubre
d’enguany.
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TERMINAL. Les instal·lacions, plenes de viatgers.

L’Observatori del Paisatge ha
publicat a la seva pàgina web
totes les ponències presentades pels experts que van participar en les tres edicions
dels Seminaris Internacionals sobre Paisatge, celebrats
a Olot des de l’any 2003. Amb
la posada en xarxa dels textos, l’òrgan assessor pretén
difondre el coneixement i
promoure la reflexió a l’entorn del paisatge.
Ara per ara, i segons asseguren des de l’Obser vatori,
una editorial està preparant la
publicació impresa de la documentació, però mentre
aquesta versió arriba a mans
dels interessats, les ponències dels tres seminaris ja es
poden consultar a la pàgina
web de l’organisme. Les tres
edicions de les jornades, dirigides per Joan Nogué, director de l’Obser vatori, han versat sobre el paisatge, sempre
des d’una perspectiva interdisciplinària. Així, han tractat
temàtiques relacionades amb
la filosofia, l’art, la literatura,
l’arquitectura, l’urbanisme, la
geografia o les ciències ambientals.
Des de l’Observatori esperen que haver publicat a la
seva web les ponències pugui
ser vir a qualsevol persona interessada en qüestions paisatgístiques d’arreu del món
i, sobretot, de Catalunya i
l’Estat espanyol. De fet, la pàgina es pot recórrer en català,
castellà, anglès i francès.
Les tres edicions del Seminari Internacional han estat organitzades pel Consorci
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de BarcelonaCentre Ernest Lluch.

PLA DE L’ESTANY

La Fira d’Hivern de Porqueres
arriba a la seva desena edició
Molts visitants segueixen els actes organitzats
DdeG, Porqueres.

La Fira d’Hivern de Porqueres es
va celebrar ahir i ha arribat enguany a la seva desena edició
amb un ampli ventall d’activitats
que van aplegar un nombrós públic infantil i de totes les edats.
Entre els actes hi havia parades
nadalenques i d’estudiants que
venien productes per pagar el seu
viatge de fi de curs, un concurs
infantil de dibuix sobre l’asfalt a
la zona dels carrers adjacents del
local social de Can Carreres de
Porqueres,un espectacle de circ
a càrrec dels Germans Toto.
Aquesta actuació va precedir al
concert del grup Empordà Fusió.

Durant la desena Fira d’Hivern de Porqueres també es va
fer un original concurs d’allioli
que va premiar el millor allioli
dels realitzats. La votació del millor allioli es va fer gràcies a la votació dels assistents, que van poder fer un tastet acompanyat de
vi de bóta.
De la Fira d’Hivern de Porqueres d’aquesta any cal també
ressaltar el nombrós aplec de parades de productes artesanals i firaires del ram del vestit o associacions benèfiques i populars
que es van instal·lar pels carrers
d’aquesta població del Pla de l’Estany.
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FIRA. Molts nens i nenes seguint l’espectacle infantil dels Germans Toto en la desena Fira d’Hivern de Porqueres.

