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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE JUNY DEL 2012

EQUIPAMENTS

SOCIETAT

Llagostera farà pistes de
pàdel entre el camp de
futbol i el polivalent
a El ple va aprovar ahir la construcció, gestió i explotació de 3 pistes a la zona
esportiva a També es van votar mocions sobre les retallades i el pacte fiscal
Jordi Nadal
LLAGOSTERA

L’Ajuntament de Llagostera va aprovar ahir promoure la construcció, gestió i explotació de tres pistes de pàdel a la zona esportiva. En concret es faran entre el camp de futbol
i el polivalent. Aquesta actuació s’ha dut a terme
perquè figurava al programa electoral del grup al govern (CiU), i perquè segons el seu portaveu, Ramon Soler, “hi ha una demanda real”. Molt diferent
ho veu el regidor d’Alternativa per Llagostera
(AxLl), Lluís Postigo, que
creu que en l’actual situació de crisi “sorprèn que
s’opti per fer pistes de pàdel”. Postigo també discuteix la ubicació, i creu que
seria millor fer-les a la Canyera, on ja hi ha pistes de
tennis.
Per altra banda, el ple
va discutir diverses mocions, algunes de les quals
eren pràcticament calcades unes de les altres. En
concret es tracta d’una
presentada per CiU “en
defensa de l’estat del benestar, l’educació i el pacte
fiscal”. Per la seva banda
AxLl en va presentar dues
relacionades. Una de rebuig de les retallades al Departament
d’Ensenya-

Imatge del funcionament de l’aplicació creada per Mifas per
aparcar el cotxe en una zona blava.

La instal·lació de grades és una de les darreres intervencions fetes a la zona esportiva ■ J.N.

La xifra

—————————————————————————————————

68.572
euros és la modificació de
crèdits aprovada per respondre als consums de subministres. També se’n van aprovar
37.000 per devolució de taxa
del cementiri.

ment i l’altra per les retallades del mateix Departament en el servei de la llar

d’infants. Soler va dir que
defensen Llagostera “davant qui calgui, i mani qui
mani”, però va considerar
que la moció del seu grup
“inclou les causes per les
quals s’han de fer les retallades, i que no són altres
que el dèficit fiscal que pateix el país”. Per la seva
banda, Postigo va dir que
no tenia cap inconvenient
en discutir una moció sobre el pacte fiscal “en la
qual segurament ens posaríem d’acord”, però volia
deslligar aquesta qüestió

SOCIETAT

Premi de
recerca sobre
Sant Hilari
—————————————————————————————————

L’estudiant de batxillerat
Gemma Garcia va guanyar el
premi de recerca Josep Moragues de Sant Hilari Sacalm,
amb el treball Sant Hilari Sacalm: passat, present i futur
dels usos del bosc. Aquest
guardó premia l’esforç dels
alumnes d’ensenyament secundari i de batxillerat que
duguin a terme un treball sobre el municipi. ■ EL PUNT
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de la denúncia de les retallades “perquè l’únic que
intenta l’equip de govern
és justificar-les”.
La moció de CiU va
prosperar, i les d’AxLl es
van rebutjar. El grup del
govern va presentar a més
una moció per la continuïtat de les obres a la N-II,
que es va aprovar.
El govern va fer també
modificacions de crèdit
per tal de cobrir diferencials en els consums de
subministres i altres contingències. ■

Mifas crea una
aplicació per a
mòbil per
aparcar el cotxe
a L’entitat ha decidit apostar per la

innovació tecnològica per compensar
les retallades en les subvencions
Núria Astorch
GIRONA

Mifas, una entitat que representa les persones amb
discapacitat física de les
comarques gironines, ha
creat una aplicació per
SmartPhone i web que
permeten el pagament de
les zones blaves sense cap
cost addicional per a
l’usuari. Si bé inicialment
la intenció de Mifas a l’hora de crear aquesta aplicació, que ha estat batejada
amb el nom de PayPark, va
ser la de facilitar al col·lectiu d’usuaris de l’entitat,
molts d’ells amb seriosos
problemes de mobilitat,
una solució real i efectiva
per evitar-los desplaçaments innecessaris, un
cop desenvolupada es va
ampliar a qualsevol que estigui interessat en el pagament de zones blaves des
del seu telèfon mòbil,
aprofitant totes les avantatges que significa fer-ho
d’aquesta manera.
Aquesta aplicació ha es-

tat premiada, primer al
BCN AppsJam 2011 i la
setmana passada PayPark
va obtenir el primer premi
BDigital a la Innovación
Digital al BDigital Global
Congres 2012, competint
amb empreses de la talla
de BBVA, la ONCE o HP.
Actualment, Mifas està
comercialitzant aquesta
plataforma a nivell nacional i internacional amb
l’objectiu de canviar el model de finançament i poder
passar de les ajudes o concertacions públiques, amb
les quals ja no es pot comptar gaire, a un model de finançament privat. I és
que, segons fonts de l’entitat, l’últim que es vol és
que, a causa de les retallades, es vegin afectats els
serveis que es presten als
usuaris i d’aquí l’aposta
clara per la innovació i la
tecnologia. Mifas té més
de 3.500 socis. Per saber
més sobre el funcionament de la nova aplicació,
es pot anar a www.paypark.cat. ■

