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Les zones blaves de Girona a la plaça Poeta Marquina de la capital gironina ■ T. SOLER

La zona blava, al mòbil
L’entitat Mifas desenvolupa una aplicació que permet pagar o renovar el
tiquet des de qualsevol aparell amb connexió a internet
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bil amb tarifa de dades o bé pagar
l’SMS si s’opta per aquesta alternativa. Aquest sistema de Pay Park
ha rebut un dels guardons BCN
Apps Jam que es van entregar el
mes passat. El nou sistema aporta
un plus al servei que ofereix Mifas,
en especial davant la competència
de les grans empreses del sector.
Giroparc és l’encarregada de la
gestió de les zones blaves a la ciutat
de Girona i des de Mifas s’espera
que el nou sistema permeti mantenir intactes les opcions per revalidar la concessió a la capital gironina. L’entitat admet que Girona és
l’única capital de l’Estat que encara no té el servei a una gran companyia i apel·la al valor afegit que
aporten donant feina a discapacitats. ■
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La tecnologia està cridada a fernos la vida més fàcil i també a facilitar la gestió de les ciutats. Amb
aquesta premissa, l’entitat Mifas
ha desenvolupat un sistema que
permet pagar la zona blava sense
moure’s del lloc i sense preocuparse si tenim xavalla a la butxaca. El
sistema anomenat Pay Park és
obra de dos programadors autodidactes, Josep Olivé i Miquel Viladomat, i les aportacions de Jordi Castaño i Adán Montalbán, encarregats de zones blaves que coneixen
les necessitats dels usuaris.
L’entitat social de Mifas gestiona,a través de la seva filial Giroparc, 3.300 places d’aparcament

de zona blava i està utilitzant l’innovador sistema de pagament en
un mode de proves en l’actualitat,
amb l’objectiu que a partir de l’estiu pugui aplicar-se en aquells municipis que ho desitgin.
El sistema precisa que l’usuari
es doni d’alta i es registri amb les
dades del vehicle. L’aplicació localitza la posició del cotxe, la data i
l’hora i si en aquell lloc cal fer el pagament. Si és així, el conductor, a
través del mateix mòbil o qualsevol
dispositiu amb connexió a internet introdueix el temps que s’hi vol
estar. Quan el conductor es registra fa un dipòsit d’efectiu i va gastant aquests diners sense necessitat de donar un número de compte
o de targeta. Tot el sistema és gratuït i només cal disposar d’un mò-

A l’Ateneu de Bétera escolte la presentació de
Valencians contra la fil·loxera, un impressionant
llibre de Joan C. Martín que per aquelles coses
de la vida és editat, en català, per una casa anglesa, Anaconda. L’autor em sorprèn amb un
discurs que va molt més enllà del que seria justificat pel títol. És un llibre de vins i vinyes, gens
estrany car Joan C. Martín és probablement el
millor especialista en la matèria que tenim, però
sobretot és un assaig total sobre els valencians,
sobre els nostres comportaments antropològics i sobre la política que se’n deriva.
Amb una saviesa aclaparadora, Martín explica que la societat valenciana va ser capaç d’aturar durant dècades la fil·loxera mentre aquesta
es feia forta arreu del continent i portava la desgràcia a tots els països, excepte a València. No
perquè sí. Del seu retrat emergeix un País Valencià “calvinista, seriós, rigorós i solidari”, que
va ser una forma de viure. Una terra on la gent
usava amb normalitat la vella paraula conjugar-s’ (no la cerquen al diccionari que no hi és),
que ell la defineix amb un rotund i emocionant
“vol dir que no deixaràs mai caure el teu veí”.
El relat de Martín demostra sobradament
que va ser la
cobdícia, l’am- La societat
bició d’uns
pocs i la traïció valenciana va ser
a la terra el
capaç d’aturar
que va permedurant dècades
tre finalment
l’entrada de
la fil·loxera
la plaga, un retrat que basteix
paral·lels amb la situació que vivim avui i fa
del seu llibre una extraordinària explicació
sociològica, també, del present.
Fa anys vaig quedar fascinat llegint un
estudi sobre les miniatures del duc de Berry,
no recorde si a càrrec de Lucien Febvre o del
seu col·lega Marc Bloch. Em va emocionar
descobrir com els pares de la història total
eren capaços d’explicar el seu país, no només
el passat, a base de barrejar espesses taules
econòmiques amb l’observació pacient
d’unes miniatures marginals: pel tall dels
llauradors sabien si era època de fam, quan
segaven arran, o d’abundància, quan el
tall era més desinteressat.
Escoltant Joan C. Martín vaig reviure aquella
sensació d’estar al davant de gent que no només saben coses sinó que saben com mirar els
detalls xicotets i inserir-los en la gran història.
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