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La zona verda de Palamós,
al llarg d’aquesta setmana

a El nou sistema de pagament per estacionar a l’estiu a l’aparcament de l’Arbreda s’ajorna per motius
tècnics a La segona fase de la implantació, a la zona del Mas Guàrdies, es farà efectiva l’1 d’octubre
E. Agulló

El nou pàrquing
del vial del port
obrirà a l’agost

PALAMÓS

L’entrada en servei del sistema de zona verda a l’esplanada de l’Arbreda de
Palamós, que s’havia de
començar a aplicar l’1 de
juliol, no entrarà en vigor
fins a aquesta setmana
per motius tècnics. El regidor de Via Pública, Josep
Coll, explica que el buidatge de la base de dades municipal amb les matrícules
dels vehicles censats al
municipi –que hi podran
aparcar per 20 cèntims al
dia– s’ha complicat i que,
fins que no es completi, la
concessionària, Giropark,
no activarà els nous parquímetres. El regidor ho
atribueix a l’“escàs marge”
de temps que hi ha hagut
entre l’adjudicació del servei i les dates d’inici de l’explotació.
Les 356 places de
l’aparcament del carrer
Cervantes, segons l’acord
de concessió, s’explotaran
amb el règim de zona verda només entre el 15 de
juny i el 15 de setembre.
Com a conseqüència de
l’endarreriment,
però,
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El sistema de zona verda havia estat una reivindicació
dels veïns de l’entorn de
l’hospital, que genera un gran
moviment de vehicles les 24
hores del dia i els dificulta trobar un lloc per aparcar a prop
dels domicilis. Perquè els
usuaris de l’hospital tinguin
una alternativa gratuïta relativament propera per estacionar, aquests dies continuen els treballs per condicionar la nova esplanada
d’aparcament al vial del port.
La intenció era que s’obrís a
l’estiu i el regidor creu que estarà a punt al mes d’agost.
El pàrquing de l’Arbreda de Palamós, on aquesta setmana entrarà en servei la zona verda ■ E.A.

La xifra
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356

places té l’esplanada del pàrquing de l’Arbreda, que durant els mesos d’estiu s’explotaran com a zona verda.

Coll garanteix que “no
s’allargarà el termini més
enllà de mitjan setembre
perquè el ciutadà no en té
la culpa i ja haurà començat el curs escolar”.
Mas Guàrdies, a l’octubre
Si a l’Arbreda la zona verda només s’aplicarà a l’estiu, a la zona del Mas Guàr-

dies i els carrers de l’entorn de l’hospital el sistema serà vigent tot l’any
amb les mateixes tarifes,
1,50 euros cada hora per
als no residents i preus reduïts per als veïns i especials per als treballadors
que ho acreditin. En
aquest àmbit, però, la posada en servei no es farà

efectiva fins a l’1 d’octubre. Coll explica que la
prioritat ha estat que hi
hagi rotació estival a l’Arbreda, mentre que en el
cas del Mas Guàrdies s’ha
optat per dilatar el termini
perquè l’empresa tingui
prou temps per instal·larhi les màquines i pintar les
marques de les places. ■

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Esteve Soler
presenta llibre a
Can Noguera

El periodista Esteve Soler, excorresponsal de TV3 a l’Orient
Pròxim i els Estats Units, presentarà demà el seu darrer llibre, Escòcia, joc de miralls
dins del cicle literari promogut
pel restaurant Can Noguera
de Sant Feliu de Guíxols. En el
llibre, Soler relata les converses i els testimonis recollits el
febrer passat durant un viatge
a Escòcia, des de la capital,
Glasgow, fins al nord del país,
demanant-los l’opinió sobre el
referèndum d’independència
que se celebrarà a Escòcia el
pròxim 18 de setembre. La
presentació de l’acte anirà a
càrrec de la periodista Mariona Comellas i el regidor Juanjo García. ■ E.A.

CASTELL-PLATJA D’ARO

Doble mostra de
l’escultor Alberto
Gómez Ascaso

L’escultor saragossà Alberto
Gómez Ascaso exhibeix una
mostra de 34 figures al castell
de Benedormiens de Castell
d’Aro fins al dia 27 i 16 peces
de gran format al parc dels Estanys de Platja d’Aro, en
aquest cas fins al 18 gener. Arrenca, així, el cicle plàstic d’estiu al castell i, d’altra banda, es
dóna continuïtat al projecte
d’estendre els espais expositius amb mostres escultòriques a l’aire lliure. La regidoria
de Cultura ha recollit en una
guia d’art totes les propostes
plàstiques per a la resta de
l’any al municipi. ■ REDACCIÓ

Iceta diu que el suport a
Paneque és “raonable”
a El candidat a la

secretaria del PSC es
va trobar ahir amb
militants gironins
ACN
PLATJA D’ARO

El candidat a la primera
secretaria del PSC, Miquel
Iceta, va qualificar ahir de
“raonable” la participació
a les primàries a Girona
que es van dur a terme dissabte. “Hi va haver-hi una
participació raonable si tenim present que es tractava d’una candidatura única”, va manifestar ahir a
Platja d’Aro, on va mantenir una trobada amb militants socialistes gironins.

En aquesta sentit, Iceta no
va dubtar a assegurar que
Paneque té i tindrà “tot el
seu suport i també el suport del partit”. Paneque
va obtenir el suport de 702
gironins.
Iceta va explicar que la
visita a les comarques gironines s’emmarca en un
conjunt d’activitats i trobades que fa arreu de Catalunya per presentar el
seu projecte, conèixer de
més a prop els membres
de la formació i explicar
els motius que han fet que
es presenti per liderar el
PSC. En aquest sentit, Iceta diu que està “animat” de
cara a les eleccions de la
primera secretaria del
partit de diumenge vi-

nent. “A mesura que passen els dies vaig veient
més gent que està il·lusionada, que té ganes de reconstruir el partit”, ha
afirmat. No obstant això,
Iceta ha subratllat que és
conscient i que té clar que
“votar per un sol candidat
no és prou engrescador”
com es volia que fossin
aquestes eleccions. “Crec,
però, que hi haurà una
participació alta i es mostrarà que la formació continua innovant en sistemes democràtics i transparents per poder escollir
els seus càrrecs i líders”,
va assegurar.
Amb relació a les investigacions per presumptes
sobresous il·lícits a la Fe-

Iceta, amb Rafel Bruguera, Estanis Puig i Esteve Pujol, saludant alguns simpatitzants ■ ACN

deració de Municipis de
Catalunya (FMC), en què
estan involucrats diversos
alcaldes del PSC d’arreu
de Catalunya com ara el
mateix Manuel Bustos,
que va ser president de
l’entitat, Iceta va assegurar que seguint les direc-

trius de la comissió gestora del partit, tots els edils
involucrats en l’afer han
bloquejat els diners dels
presumptes sobresous a
l’espera que la justícia dictamini si s’ha comès alguna mena de delicte. I va
destacar que la prioritat a

partir d’ara és “actuar
amb la màxima transparència”. “La gent ha de saber que el sistema que ens
va portar a això ja no es fa
servir.”“Ja s’ha acomiadat
el gerent de la FMC i les coses s’estan posant en ordre”, hi va afegir. ■

