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L’Ajuntament de Vidreres convertirà en
zona blava els aparcaments del centre

tornarà a estar al vostre servei a partir
del 8 de Febrer.
Informem als nostres clients que en
aquest restaurant es permet fumar.

Afectarà els carrers Pau Casals, Costa Brava, Jaume Ferrer i Catalunya
ANNA PUIG / Vidreres

J Aparcar

al centre de Vidreres no
serà gratuït d’aquí a un parell de mesos.
L’Ajuntament convertirà en zona blava
els aparcaments dels carrers Pau Ca-

aniran dels deu cèntims, per aparcar
quinze minuts, fins als dos euros, per
dues hores d’estacionament. Els comerciants repartiran tiquets d’aparcament gratuït als seus clients.

110328/735692i

Les màquines expenedores de tiquets ja estan instal·lades i les àrees de zona blava senyalitzades. / A.P.

d’una hora, dotze euros si
es fa al cap de dues hores
i divuit euros, si és al cap
de tres. A partir de les tres
hores es procedirà a retirar
el vehicle.
Segons va explicar Da-

ranas, la instauració de la
zona blava es farà de manera progressiva. Quinze
dies abans es farà arribar
una carta a tots els veïns
en què s’anunciarà la posada en marxa del servei.

Posteriorment, els primers
quinze dies, el vigilant farà
notificacions d’avís als
conductors que no hagin
comprat el tiquet i a partir
de la tercera setmana ja
s’aplicaran les sancions.

Els municipis afectats pel TGV volen reunir-se amb
Foment perquè compleixi les millores promeses
ORIOL MAS / Girona

J Els alcaldes dels municipis afectats pel traçat del
TGV de les comarques gironines demanaran la setmana vinent una reunió
«urgent» amb el Ministeri
de Foment, perquè compleixi els compromisos adquirits verbalment de finançament i de mesures
correctores de l’impacte
ambiental de la infraestructura. Aquestes mesu-
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res s’han d’aplicar tant en
els trams ja començats
com en aquells on encara
s’està redactant el projecte constructiu.
Això és el que van acordar ahir representants
d’una vintena d’ajuntaments en una reunió del
Cilma (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient), des d’on ara es
demanarà a cada grup polític que elegeixi el seu re-

114096/541128B
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presentant per a la reunió.
A més també reclamaran
«coherència» en les mesures correctores que s’apliquin al TGV i les d’altres infraestructures paral·leles com ara el tercer
carril de l’AP7 i el desdoblament de l’N-II. En
la reunió, també s’insistirà
que els municipis afectats
obtinguin l’aplicació de
l’1% cultural.
Finalment, els ajunta-
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ments volen establir, conjuntament amb el Ministeri de Foment, una comissió de seguiment i control de les obres amb representació dels ens locals
i també de tècnics del Cilma. Aquest òrgan actualment no existeix, i estaria
format per representants
de consistoris o consells
comarcals, que anirien
canviant en funció del
tram afectat.
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L’alcalde, Jordi Daranas
(ERC), calcula que d’aquí
un parell de mesos la zona
blava ja estarà en funcionament. De fet, només falten alguns tràmits administratius perquè les màquines expenedores de tiquets ja estan instal·lades
i les zones blaves d’aparcament estan senyalitzades. Mifas serà l’empresa
que gestionarà el servei i
ja s’han aprovat les tarifes
d’estacionament: deu cèntims per quinze minuts,
vint cèntims per trenta minuts, seixanta per quaranta cinc minuts i dos euros
per dues hores. La zona
blava funcionarà de dilluns
a dissabte, de nou del matí
a una del migdia i de quatre
de la tarda a vuit del vespre. També s’han aprovat
les sancions: sis euros si
s’anul·la el tiquet abans

sals, Costa Brava, Jaume Ferrer i Catalunya. L’objectiu és potenciar la rotació de vehicles per convertir el sector
més comercial del poble en zona de
pas preferent per a vianants. Els preus

RESTAURANT TRAMUNTANA
C/ Nàpols, 10
Tel. 972 642 745
17100 La Bisbal d’Empordà

HIPOTEQUES A
GIRONA
DIVISION H IPOTECARIA

• Tramiti la seva hipoteca en 48 hores per a l’adquisició
de la seva 1a i 2a vivenda
• 100% valor taxació + despeses, sense avals i amb tot tipus
de contractes
• No importa rais, ASNEFF, demandes,
embargaments o Protecció Oficial
• Deutes amb Hisenda i Seguretat Social
• Reunifiquem tots els seus préstecs i deutes en una sola
hipoteca bancària fins a 30 anys i reduint la seva quota a
la meitat.
• Hipoteques a ciutadans estrangers al 100% sense avals i amb
contracte d’obra.

SENSE PROVISIÓ DE FONS
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