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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 13 DE NOVEMBRE DEL 2015

L’Ajuntament bloquejarà
avui el pàrquing gratuït
de l’entrada nord a Girona
a Els vehicles hi accedien de manera il·legal des de dos passos de vianants i ara
s’hi impedirà l’accés a L’aparcament de Mifas havia perdut un 30% de cotxes
Dani Vilà
GIRONA

L’Ajuntament de Girona
impedirà des d’avui al matí
l’entrada de vehicles a
l’aparcament improvisat a
l’entrada nord de la capital.
L’espai havia estat ocupat
per les casetes d’obra i material per a la construcció
del nou pont sobre el Ter
que hi ha a tocar d’aquesta
esplanada. El consistori ha
decidit finalment barrar el
pas als vehicles i prohibirhi l’aparcament després
d’estudiar la situació. Des
de fa un parell de dies, diversos cartells distribuïts
per al pàrquing alertaven
que avui ja estaria prohibit
aparcar en un espai on arribaven a aparcar més de
dos-cents vehicles.
De fet, en paral·lel a la
instal·lació dels cartells
que indiquen la prohibició,
ja es va barrar l’accés a la
zona des del vial del centre
sociosanitari, i també des
d’un pas de vianants al vial
que va en direcció a Sarrià
de Ter. Tot i això, els vehicles hi han continuat entrant des del pas de vianants de l’entrada del nou
pont sobre el Ter. El tinent
d’alcalde de Mobilitat i Via
Pública, Joan Alcalà, va explicar ahir que precisament la decisió de bloquejar l’accés a l’aparcament
obeeix a evitar “l’entrada
caòtica que tenia l’espai,

D’esquerra a dreta, Rafael Ortuño, Josep Carreras, Pere
Massana i Glòria Plana, ahir en la presentació ■ J.T.

Nous menús de
tardor de tapes
a Girona
a Tapa’t Girona és una nova mostra

que aplega vint-i-un restaurants
J.T.
Els cartells informatius en què s’anuncia que des d’avui no s’hi podrà aparcar ■ D.V.

Les xifres
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per cent de descens de la recaptació ha tingut el pàrquing
gestionat pel grup Mifas en
aquest últims mesos.

vehicles cabien pel cap baix
en aquest solar de sorra que
s’havia convertit en un aparcament espontani.

tenint en compte que no
està condicionat i que alguns moviments per accedir-hi posaven en risc vianants i vehicles”. La realitat és que molts dels conductors entraven al solar
de sorra i no feien cas d’una
doble contínua i al fet que
passaven per un pas de via-

nants i un tram de vorera.
El consistori avança que
des de l’àrea d’Urbanisme
s’estudiarà quin projecte
es podria situar en aquest
espai.
Afectació a Mifas
El principal perjudicat per
la creació espontània d’a-

Més de 3.600 regals a la
Zona U de Girona

quest solar com a aparcament improvisat és l’empresa Mifas, responsable
de la gestió de l’aparcament de pagament que hi
ha a tocar de les consultes
externes de l’hospital Josep Trueta. El gerent de
l’entitat, Alfons Moreno, va
admetre ahir que el pàrquing improvisat “ha suposat una caiguda del 30% de
la recaptació” i que van posar en coneixement de la situació el consistori. Diversos contactes telefònics i algunes reunions amb responsables municipals han
permès prendre la decisió
final. En algunes ocasions
l’aparcament de Mifas quedava gairebé buit. ■

POLÍTICA

Convençuts de
l’acord final i de
desobeir el TC
—————————————————————————————————
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La Zona U de Girona, que
agrupa una quarantena de
botigues del carrer Sant
Francesc, el carrer Nou i
un tram de Santa Clara,
celebra avui i demà la segona edició de la Gran
Tómbola, que ofereix més
de 3.600 premis i regals

als clients d’aquests comerços.
La mecànica de funcionament de la Gran Tómbola és senzill: qualsevol
client que acudeixi un
d’aquests dos dies als comerços, bars o restaurants inscrits a l’entitat hi
trobarà una urna amb sobres i n’haurà d’agafar un.
Els premis que s’hi pot tro-

bar són múltiples i variats,
des d’un val descompte als
comerços associats fins a
massatges, passant per
nits d’hotel, productes
dels diversos establiments
o consumicions als restaurants. Entre els premis
també n’hi haurà vuit
d’econòmics, amb un val
per 500 euros i set més de
100 euros cadascun. ■

Una seixantena de persones
convocades per la CUP es van
concentrar ahir a la plaça del
Vi de Girona per fer una crida
a desobeir el Tribunal Constitucional després de l’anul·lació de la resolució per començar la desconnexió amb l’Estat. El regidor a Girona, Lluc
Salellas, també es va mostrar
convençut que hi haurà acord
al Parlament. ■ D.V.

GIRONA

Vint-i-un restaurants gironins s’han unit per oferir
una mostra gastronòmica
de tardor dedicada a les tapes, que se celebra des
d’avui i fins al 22 de novembre, per oferir menús
tancats, que oscil·len entre els 16 i els 55 euros.
La mostra Tapa’t és, segons va explicar el president de l’Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració de Girona, Josep
Carreras, una reformulació de la iniciativa Destapa’t, que s’havia dut a terme en anys anteriors i que
es va optar per aturar un
any per repensar-ne la fórmula.
Segons Carreras, ara
s’ha optat per fer una mos-

tra de tapes, que a més coincidirà amb el Fòrum
Gastronòmic, però amb la
modalitat de menús, i a la
primavera es recuperarà
el nom original Destapa’t,
amb un itinerari en què
cada establiment oferirà
una tapa. Aquesta mostra
té la col·laboració del xef
gironí Pere Massana, responsable d’apadrinar tots
els menús que ofereixen
els vint-i-un restaurants.
Carreras va remarcar ahir
al matí, durant la presentació que es va fer al restaurant Els Jardins de la
Mercè, que “la iniciativa es
possible gràcies al suport
d’Estrella Damm”, que ha
tornat a confiar en aquesta proposta”. Aquesta primera edició del Tapa’t incorpora una guia dels menús. ■

