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COMARQUES

El pont de Sant Joan porta unes cent
mil persones a l’aeroport de Girona
 Des de divendres passat i fins avui s’han enlairat o aterrat a les pistes 300 avions
J.M. BARTOMEU
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L’oposició de
Banyoles critica
la manca d’un
model de ciutat
del govern local

VILOBI D’ONYAR | JOSEP M. BARTOMEU

Gairebé . persones hauran passat per les instal·lacions de
l’aeroport de Girona quan avui, dia
 de juny a la nit, es tanquin les
operacions posades en marxa des
del passat divendres, quan es va
iniciar l’operació sortida del pont
de Sant Joan. Segons han assenyalat fonts del gabinet de comunicació d’Aeropuertos Españoles y
Navegación Aerea, (Aena) el dissabte  de juny va ser el dia de
més trànsit, amb  moviments i
. passatgers.
La major part dels vols han estat de les companyies que operen
regularment a la terminal gironina amb vols de baix cost. Gairebé
la totalitat dels passatgers, tant
d’entrada com de sortida, o bé
procedien de les comarques barcelonines, o tenein com a destinació la ciutat de Barcelona, a excepció de molts passatgers joves
que anaven en direcció a vàries poblacions de la Costa Brava, sobretot Lloret de Mar.
Poca gent de Girona
Pel que respecte al gironins –i
per les informacions que ha pogut obtenir Diari de Girona–, les
sortides no han estat tan nombroses com les dels anteriors
ponts de la Puríssima i la Constitució de desembre de l’any passat
o del primer de maig d’enguany,
«possiblement perquè ja ha començat l’estiu i molta gent té
apartaments a la costa que han de
posar en marxa, perquè la crisi es
comença a notar».
Així mateix l’arribada de turisme procedent de països com Itàlia, Gran Bretanya o França, tampoc ha estat tan nombrosa, tal vegada, segons les fonts consultades
per aquest rotatiu, «per la proximitat de les vacances d’estiu, que
solen ser al juliol i, sobretot al larg

 ERC acusa PSC i CiU de

viure de renda de les seves
propostes i ICV denuncia el
bloqueig dels temes claus
BANYOLES | MOISÈS CAMÓS

Complet Tots els aparcaments s’han omplert de cotxes
 Tots els aparcaments de l’aeroport de Girona s’han omplert completament a causa de la gran afluència d’usuaris
d’aquestes jornades. L’empresa va haver de col·locar els rètols de complet. Amb tot, la posada en marxa altra vegada,
després de la seva remodelació i canvi de situació, de l’aparcament gestionat per l’Associació Mifas, va ajudar a salvar
una situació que és delicada, precisament perquè les obres de davant de la terminal han suprimit places.

Tots els serveis de les
instal·lacions aeroportuàries
han funcionat amb
normalitat tot i les obres

del mes d’agost».
Avui,  de juny, les operacions
previstes d’enlairament i aterratge
seran , amb un total de .
usuaris, gairebé tots ells de tornada a Catalunya o de tornada als
seus respectius països d’origen.
Els servei de taxis i autobusos ha
funcionat aquest dies del pont
amb completa normalitat, malgrat
l’afluència de passatgers.
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Aerotaxis, vols privats i xàrters


Des del passat divendres es pot dir també que ja s’ha iniciat la plena
temporada turística a l’aeroport de Girona Costa Brava, amb l’arribada de vols xàrter procedents de diferents països del nord i centre d’Europa, malgrat alguns d’aquests ja fa setmanes que aterren a les pistes de
Vilobí d’Onyar transportant turistes de vacances amb destinació a localitats de la Costa Brava així com del Maresme. Segons fonts del gabinet de
Comunicació d’Aena, també aquests dies del pont de Sant Joan s’ha notat
una major afluència d’aerotaxis i de jets privats, la major part d’ells procedents de països europeus, que han traslladat a les nostres comarques un
turisme d’alt poder adquisitiu que s’allotja, sembla ser, en finques particulars o en hotels de luxe. A mitjan d’agost s’espera que el cantant Julio Iglesias, que actuarà al Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, arribi a
l’aeroport de Girona amb un vol privat. VILOBÍ D’ONYAR | JOSEP M. BARTOMEU

El principal partit a l’oposició de
Banyoles, ERC, ha posat la qualificació de «necessita millorar» a
l’actuació del govern sociovergent
després del primer any de mandat
i lamenta que s’hagi posat «el fre de
mà» a la dinàmica de la ciutat.
Pel portaveu del grup municipal, Joan Julià, la ciutat tenia una
marxa molt positiva fa un any,
«amb projectes encarats al futur a
mig i llarg termini i això no s’ha
mantingut». Julià va lamentar que
s’hagi desaprofitat l’oportunitat
d’afrontar el Pla General quan,
durant la campanya electoral, tots
els partits estaven d’acord en què
era el moment de plantejar-ho. En
aquest sentit, Julià va assegurar que
l’equip de govern «no ha explicat»
quin projecte té per la ciutat i que
s’està «vivint de renda» de les propostes engegades per ERC.
Per la seva banda, ICV va criticar la «personalització» del govern la figura de Miquel Noguer. La
portaveu ecosocialista, Núria Langa, va considerar que durant
aquest any no s’ha avançat en temes importants per la ciutat, com
ara la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística. El consistori es recolza en un Pla General de
 que, segons Iniciativa, «està
ple de modificacions i és obsolet».
I per altra banda, inclou com a urbanitzables diferents espais «d’alt
valor paisatgístic i natural» de la
ciutat. Iniciativa considera que hi
ha una «paràlisi total» quant a les
polítiques de protecció del patrimoni natural i cultural.

