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COMARQUES

J.M.BARTOMEU

Cues a l’aeroport per
poder agafar l’autobús
en l’operació tornada
 Els serveis van funcionar

bé, però els viatgers van
augmentar molt en les
hores punta a la tarda
VILOVI D’ONYAR | JOSEP M. BARTOMEU

Tot i que els serveis van funcionar bé durant totes aquestes jornades del pont de Sant Joan, en determinades hores punt es van formar algunes aglomeracions per
poder agafar els autobusos de línies
regulars. Alguns viatgers, sobretot joves, van haver d’esperar algunes estones per poder tornar a
casa seva, ja que els autocars estaven fent el seu torn de recorregut.
Els que sí van funcionar a la
perfecció van ser els serveis de
taxi, atès que, amb la incorporació
de les setze noves places d’estiu,
atorgades per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, ara no hi ha mancances i els passatgers no s’han
d’esperar.
Les aglomeracions en l’espera
dels autobusos es van produir amb
l’arribada dels avions que retornaven a Girona totalment plens, però
no així amb l’aterratge dels aparells
que només portaven un vuitanta

El servei va funcionar
correctament però en alguns
moments va quedar
desbordat
Els taxis van ser
protagonistes de molts
viatges per cobrir les
necessitats
Els aparcaments van quedar
col·lapsats a causa de les
obres que es fan davant de la
terminal que treuen places

per cent del passatge. Fonts de les
diverses companyies van assenyalar que «aquest pont de Sant
Joan ha estat un dels més moguts
des de fa molt de temps».
Malgrat fonts d’Aena, van assegurar fa uns dies que l’aeroport gironí arribaria a assolir durant
aquestes passades jornades els
. usuaris. Aquesta xifra es va
superar lleugerament ahir al final
del dia, encara que no s’ha donat
a conèixer el recompte total.
Els càlculs d’Aena xifraven en 
operacions el dia  de juny, amb
. passatgers. La jornada més

Alguns usuaris esperant els autobusos fora de la terminal habitual.

forta va ser el disabte  de juny
amb  enlairaments i aterratges
i . usuaris. El diumenge  de
juny van ser  les operacions i
. els passatgers, així com 
les operacions de dilluns  de
juny, amb . passatgers. Ahir,
dimarts, es van comptabilitzar 
operacions, que a l’hora de tancar
l’edició d’aquest rotatiu sumaven
més de . persones, faltant
afegir-hi els avions de la nit.
Al marge de les aglomeracions
puntuals de viatgers i transports cal
posar de manifest la manca d’aparcaments de vehicles en el re-

Convoquen policies a treballar a
reglament per col·lapsar els aeròdroms
SANTANDER | EUROPA PRESS/DdG

Els cinc sindicats del Cos Nacional de Policia han convocat a tot el
col·lectiu a iniciar aquest divendres
 de juny les mesures de pressió i
actes de protesta per tal d’obtenir un
increment salarial d’entre el  i el
 per damunt de l’IPC en quatre anys. Els mateixos sindicats van
explicar que treballarien «a regla-

ment»; és a dir, a complir les seves
tasques, però sense excessos, per tal
de col·lapsar ports i aeroports.
De totes maneres, van anunciar que queda exempt «en casos de
serveis d’urgent i inajornable necessitat, així com per a la pràctica
de les primeres gestions en tots els
delictes de caràcter greu» i, per
tant, no ocasionarà en cap cas in-
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seguretat als ciutadants. Aquestes
manifestacions s’iniciaran després
que el passat  de juny els organitzadors sindicals van remetre una
carta al ministre de l’Interior, Alfredo Rubalcaba, on advertien d’aquesta decisió si no eren convocats
per part del ministeri abans del 
de juny.
L’anunci de la convocatòria va te-

cinte de la terminal, a causa de les
obres que s’estan realitzant, precissament d’un nou pàrquing de
. pleces, dos pisos soterrats i
quatre d’enlairats que, de moment,
han provocat la supressió de més
de  places d’aparcament. Els dos
edificis per plantes que hi ha funcionant actualment a les instal·lacions de Vilobí d’Onyar, van quedar saturades els dos primers dies
de l’operació sortida i els conductors van haver d’utilitzar el pàrquing de l’Associació Mifas, dins del
terrenys del CIM la Selva, que amb
unes  places va ajudar que no

LES DADES

CONVOCATÒRIES
Durant el mes de juliol s’han
previst diverses protestes
Els cinc sindicats
organitzadors van anunciar
que durant el mes de juliol el Cos
Nacional de la Policial està cridat a
treballar «a reglament» durant els
dies 2,3,8,9,16,17,23,24,30 i 31.



Per aquest primer divendres, 
de juny, també s’ha escollit
l’espai de l’expo Zaragossa.

hi hagués una situació de caos circulatori.
A més, hi ha dos aparcaments
privats més, amb serveis propis de
traslladament de clients fins a la terminal, que durant aquestes jornades de pont «han contribuït a evitar un col·lapse en aquest aspecte»,
segons han afirmat alguns empleats de l’empresa Saba concessionària dels diferents pàrquings
aeroportuaris. Aquests aparcaments alternatius continauran funcionant tot i la posada en marxa del
nou edifici que es pensa obrir a
mitjans de l’any vinent.
nir lloc a Santander aprofitant la
presència del mateix Rubalcaba a
la ciutat.
Allà van informar que aquesta
mesura de pressió es prolongarà
durant  dies més al mes de juliol
i si no s’aconsegueix cap efecte
podrien reemprendre’s al mes de
setembre.
El Cos Nacional de la Policia
demana un augment salarial a
causa de la diferència de sous amb
les policies autonòmiques que arriba en alguns casos fins al ,
motiu pel qual reclama una cita
amb el ministeri.

