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 L’APARCAMENT DE L’ARBREDA té 356 places,
de zona verda. 1 Els veïns van pintar la major part
de l’aparcament de blanc. 2 Les persones que es van
manifestar consideren un abús que els facin pagar
per estacionar. 3 En principi, la zona verda entra
avui en funcionament.

Revolta contra la zona verda de Palamós
 Prop de 200 persones es concentren a l’aparcament de l’Arbreda i el pinten a blanc per mostrar-hi el seu rebuig
PALAMÓS | CARLES TORRAMADÉ

L’aparcament de l’Arbreda de
Palamós era escenari ahir sels
darrers treballs per posar-hi en
marxa la zona verda. Els veïns
aﬁrmaven que avui ja entra en
funcionament aquest sistema de
pagament (ahir al matí, a l’Ajuntament no estava clar si seria efectivament avui o dilluns que ve). El
cas, però, és que prop de 200 veïns
de Palamós convocats a través de
les xarxes socials s’hi van concentrar al vespre per mostrar al seu
rebuig a haver de pagar per estacionar i van pintar a blanc gran
part de les 356 places que té aquest
aparcament. Si no les van acabar
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Sisena edició de la
Caminada Nocturna
de S’Agaró Vell

ment de la zona verda de l’Arbreda compta amb nou màquines
expenadores. La tarifa per a les persones que paguin l’impost de circulació al municipi s’obtindrà entrant la matrícula a la màquina expenedora, que la reconeixerà, han
apuntat les fonts municipals.
Les tarifes i horaris consten a
l’ordenança que l’Ajuntament de
Palamós ha tirat endavant i que regula els estacionaments públics de
pagament. Quant a la zona blava,
la normativa estableix que serà de
pagament durant sis mesos a l’any (de l’1 d’abril al 30 de setembre),
quan ﬁns ara era tot l’any.
Les principals queixes que els

veïns van expressar són que amb
la peatonalització d’alguns carrers s’han perdut moltes places d’aparcaments, cosa que els diﬁculta trobar-ne; i que consideren que
haver de pagar per poder estacionar, encara que siguin 20 cèntims
diaris, «és un sobreimpost». En
aquest sentit, es malﬁen de l’Ajuntament ja que consideren que
en el futur els pot incrementar la
tarifa. També denuncien un greuge comparatiu que l’aparcament
de la platja sigui gratuït per als palamosins i el de l’Arbreda, que
ﬁns ara ho era, no; i alhora que afrimen que l’Ajuntament ha imposat
la zona verda d’esquenes als veïns.

Un home estafa un hotel de Platja
d’Aro amb la targeta del seu pare

despeses. El pare no va voler presentar cap denúncia davant dels
Mossos d'Esquadra i va arribar a
un acord amb els responsables
de l'hotel. No obstant això, poca estona més tard, la Policia Local de
Platja d'Aro va rebre un avís d'un altre hotel on asseguraven que un
home havia volgut reservar tres nits
amb una targeta de crèdit inoperativa. En aquest cas, l'home no va
aconseguir el seu objectiu i va ser
descobert.
Els efectius de la policia del
municipi van alertar el passat 29 de
juny dels fets mitjançant el Twitter i enviant un correu massiu a
tots els empresaris. A més, van
aconseguir identiﬁcar-la i van seguir-la per intentar que no repetís
l'operació en altres establiments
del municipi. Des del cos policial
asseguren que l'home va marxar
del poble a ﬁnals de la setmana
passada tot i que també va intentar repetir de nou l'estafa.

de pintar fou perquè abans es van
quedar sense pintura. Mossos
d’Esquadra i Policia Local van seguir l’evolució de la concentració.
La transformació en zona verda
d’aquest aparcament respon al
projecte del Pla de Barris Palamós
Millora, que s’ha realitzat al centre
de la vila i que ha comportat pèrdua de places per estacionar els vehicles, un dels motius de queixa
dels veïns. La previsió és que les
places de zona verda arribin a les
550: aquestes de l’Arbreda són
una primera fase i funcionarà ﬁns
l’11 de setembre (després serà
gratuït) de les vuit del matí a les vuit

del vespre; mentre que la segona
s’implantarà a partir de l’octubre,
encara que sense una data concreta a hores d’ara, i abarcarà la resta de la zona del Pla de Barris.
Les persones que paguin l’impost de circulació a Palamós abonaran 20 cèntims al dia si hi estacionen. La tarifa per als propietaris de ﬁnques dins de l’àmbit de la
zona verda que no siguin residents serà de cinc euros al dia;
mentre que per als treballadors
d’altres municipis serà de dos euros diaris. Finalment, per als no residents, la tarifa és d’1,5 euros a
l’hora (la de la zona blava és d’un
euro a l’hora). En total, l’aparca-

PLATJA D’ARO | DdG

S’Agaró acull demà la sisena Caminada Nocturna de S’Agaró Vell,
que comença a dos quarts onze de
la nit davant del S’Agaró Hotel i ﬁnalitza a la Platja del Racó, a la badia de Sant Pol. Un cop acaba el recorregut, els participants poden
banyar-se i gaudir de diverses activitats complementàries. Les inscripcions per participar-hi són el
mateix dia, al punt de sortida –es
recomana portar una llanterna
per persona–. Els beneﬁcis (s’han
de pagar dos euros) es destinen a
causes socials, i l’edició d’enguany
està dedicada al record d’Enric
Gamito. Organitza el Grup d’Amics
de la Vall d’Aro amb la col·laboració de l’Ajuntament.

 Va desaparèixer quan

els responsables de
l’estabiment van adonar-se
que estava bloquejada
PLATJA D’ARO | ACN/DdG

Un home d'uns 30 anys i veí de
Barcelona va estafar un hotel de
Platja d'Aro utilitzant una targeta
de crèdit del seu pare. L'individu es
va fer passar pel seu progenitor i va
dormir dues nits a l'establiment
sense que ningú s'adonés de l'engany. Quan els treballadors de
l'hotel van voler cobrar, van descobrir que la targeta estava bloquejada. L'home va desaparèixer

de l'establiment i va intentar repetir
l'operació en un altre hotel del
poble i en un altre local. La Policia
Local de Platja d'Aro va alertar
dels fets mitjançant el seu compte a Twitter i enviant un correu
massiu a tots els hotelers. A més,
van localitzar l'home, que té antecedents policials.
Els fets van succeir a ﬁnals del
mes de juny quan l’home es va
presentar a un hotel del municipi.
L'individu va reservar una habitació per a tres nits i va donar una targeta de crèdit que, en realitat, era
del seu pare. Els hotelers no es van
adonar de l'engany perquè tant el
ﬁll com el seu pare tenen el mateix
nom i primer cognom. Dos dies

L’home va intentar sense
èxit repetir l’operació en
un altre hotel i en un altre
local de Platja d’Aro

més tard, quan el responsable de
l'establiment va voler cobrar, es va
adonar que la targeta estava bloquejada i que no podien realitzar
l'operació.
Va ser llavors quan l'home va
fer-se fonedís. Després de diverses
trucades i investigacions, els responsables de l'hotel van aconseguir contactar amb el veritable titular de la targeta –el pare de l'estafador– que es va fer càrrec de les

