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Posen en marxa la zona
verda d’estacionament a
tres barris de Palamós
 Es preveuen 343 places a Mas Guàrdies, Cases Noves i Eixample

Nord i els veïns que paguin l’impost a la vila tindran l’estada gratuïta
ANIOL RESCLOSA

L’Entesa presentarà
Guillem Genover
com a candidat a
l’alcadia a Palafrugell
 La formació farà la presentació pública de

l’actual portaveu en les pròximes setmanes
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L’empresa Giropark, concessionària de les àrees d’estacionament
regulat a Palamós, va posar en
funcionament divendres passat
la nova zona verda que es desplegarà als barris de Mas Guàrdies,
Cases Noves i Eixample Nord.
L’entrada en servei estava prevista per al desembre però ﬁnalment es va posposar ﬁns a després
de les festes de Nadal i Cap d’Any,
per les alteracions en el programa
de pintat de les places d’aparcament i d’ubicació dels parquímetres a causa de les inclemències
meteorològiques de ﬁnals de novembre i principis de desembre,
amb pluja intensa i fort vent, segons va informar l’Ajuntament.
En total s’han ubicat 343 places
distribuïdes en 23 carrers d’aquests tres barris. En concret s’han
posat als carrers Anselm Clavé, Astruc Ravaia, Balmes, Cristòfol Colom, Empordà, Foment, Hospital, Josep M. Sert, Lleida, Lluís
Barceló i Bou, Mare de Déu de
Montserrat, Mas Guàrdia, Mossèn
Gaspar Bosch, Muntaner, Pompeu
Fabra, Puigpedró, Remigi Robau i
Morató, Roqueta, Santiago Rusiñol,
Tarragona, Vicenç Bou, Xaloc i
també a la plaça de Pere el Gran.
El consistori ha establert que per
als veïns del municipi que paguen
l’impost de circulació a Palamós,
l’aparcament en les zones verdes
en aquests barris serà gratuït. Així
ho es va aprovar en el ple de se-
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Una imatge d’arxiu d’una de les zones verdes en un barri de Palamós.

tembre amb la modiﬁcació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de
la taxa aplicant la boniﬁcació de
l’import de 0,20 cèntims d’euro al
dia que ﬁns aquell moment estava establert per a tots els veïns.
Les altres tarifes
La resta de les tarifes no s’han
modiﬁcat. Així les persones que
treballen a empreses situades dins
l’àmbit de la zona verda s’aplica un
cost de 2 euros al dia; per als propietaris d’immobles a la zona però
no residents, 5 euros dia; mentre
la tarifa estàndard serà d’1,50 euros l’hora (amb un màxim de 4 hores) i des de les 8 a les 20 hores.
Segons el consistori, l’objectiu
de la implementació de la zona
verda és garantir l’estacionament

dels veïns del municipi i dels treballadors d’aquest àmbit, ordenant l’aparcament de vehicles en
una zona altament freqüentada
per la ubicació de l’hospital. Així,
es vol reduir el volum de circulació i millorar la mobilitat i la seguretat en aquests àmbits de la vila.
Durant el passat novembre l’Ajuntament de Palamós va fer arribar un tríptic informatiu a tots els
veïns d’aquests barris i als centres
de treball ubicats dins l’àmbit,
amb les dades del funcionament
i tarifes de la nova zona verda.
El sistema no comportarà cap
gestió ni retirada de tiquet per
part dels propietaris de vehicles
que paguen l’impost de circulació.
El vigilant és l’encarregat de consultar la base de dades del cens.

La Bisbal té un nou Consell d’Infants

L’Entesa-Junts per Palafrugell ja
ha decidit qui serà el seu candidat
a l’alcaldia per a les pròximes eleccions municipals previstes per al
maig de 2015. Com es preveia,
l’encarregat de liderar la llista serà
l’actual portaveu de la formació a
l’Ajuntament de Palafrugell, Guillem Genover Ribas. L’acte de presentació pública es farà en les
pròximes setmanes, on també
s’explicaran les línies de treball
de cara als comicis municipals.
El passat 30 de desembre el
grup de l’Entesa, marca blanca
d’ICV però amb perﬁl propi al
municipi, va celebrar una trobada
per acomiadar l’any. Allà, l’assemblea va acordar donar suport
a l’actual portaveu del grup com a
candidat a l’alcaldia, una decisió
que ja es preveia perquè, com va
explicar el mateix Genover, ja hi
havia consens en proposar el seu
nom i ell ha acceptat per «responsabilitat». L’Entesa té previst
presentar públicament el candidat
en les pròximes setmanes i explicaran les línies de treball. Tot i això,
Genover va avançar alguns punts.
D’aquesta manera, va assegurar
encara es viuen temps de crisi i que
la prioritat seran els temes socials, així com també l’educació, les
inversions de futur al municipi i
millorar el desenvolupament econòmic. Per sobre de tot, va insistir,
caldrà ajudar «els sectors més fe-

El regidor Guillem Genover Ribas.

bles» i de totes aquelles famílies
que ho passen malament, va dir.
Sobre els noms que aniran la
llista, Genover va explicar que encara no hi ha res decidit i que encara s’ha d’elaborar. L’objectiu,
però, també serà recuperar més
representativitat al consistori.
Genover va entrar a l’Ajuntament el 2011 com a número dos
d’una llista encapçalada Núria Rivas, una regidora que va morir
l’abril d’aquest any a causa d’una
malaltia. En les passades eleccions l’Entesa va obtenir tres regidors, mentre que en les eleccions
de 2007 en van aconseguir set i, en
els comicis de 2003, dos regidors.
IVÁN PINTOR

DIARI DE GIRONA
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El passat 3 de desembre es va
constituir a la Bisbal d’Empordà el
nou Consell d’Infants Municipal
per al curs escolar 2014/2015.
Aquest consell està format per
alumnes de sisè de primària, quatre alumnes de l’Escola Joan de
Margarit i de l’Escola Mas Clarà i
tres de l’Escola Cor de Maria.
L’acte, presidit per l’alcaldessa i
regidora d’Educació, Núria Anglada, va servir per acomiadar els
regidors del curs passat i fer el traspàs als nous regidors, els quals,
després de la promesa del càrrec,
varen rebre un diploma i un carnet
que els acredita com a regidors.
La primera sessió del Consell Infantil Municipal va comptar amb
l’assistència d’una trentena de
persones de públic, que varen escoltar les peticions i els suggeri-

«Paraules encadenades» torna a Palamós
Una imatge de la constitució del nou Consell d’Infants Municipal.

 La jove companyia Nunquam, amb la presència palamosina de l’actor
Christian Caner, porta l’obra Paraules encadenades al municipi aquest pròxim

ments de millora de la ciutat realitzats pels nous regidors, i que
van intervenir a la seva ﬁnalització
realitzant noves peticions. L’alcal-

dissabte 10 de gener a les 20.30 hores a l’escenari de la Gorga. La
companyia ha volgut tancar la gira en el mateix escenari que la va iniciar, una
revisió de l’obra de Jordi Galceran que ha tingut èxit de públic i de crítiques
Les entrades ja es poden adquirir a l’Ajuntament o per telèfon.

dessa es va comprometre a estudiar les propostes per fer-les realitat. Les pròximes sessions seran
el 25 de febrer i 20 de maig.

