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L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) va informar
ahir que els episodis de
pluges del cap de setmana
han fet augmentar lleuge-
rament el cabal dels rius i
han fet alentir el lleu però
persistent descens de les
reserves dels pantans.

Així, per exemple, el ca-
bal del Ter al pas per Giro-
na, que, segons les xifres
de l’ACA, se situava diven-
dres just en els 3 m³/s
–complint d’un pèl la llei
del Ter del 1959–, es va in-
crementar des de dissabte
fins ahir a 4,5 m³/s, gaire-
bé complint el cabal fixat
per la Generalitat fa una
dècada (4,6). A Torroella

de Montgrí, on el cabal fi-
xat pel govern és de 5,5
m³/s, s’ha passat de 4,6
m³/s divendres a 9 m³/s
dissabte, 18,8 m³/s di-
umenge i 7,5 m³/s ahir.
Aquests increments de ca-
bal, però, no s’han produït
a la part alta del Ter, on les
precipitacions van ser en
forma de neu, i per això els
pantans de Sau i Susque-

da no han notat de mo-
ment cap millora. Sí que
s’ha notat a Darnius-Boa-
della, on per primer cop en
setmanes s’han incremen-
tat un xic les reserves, co-
sa que ha permès tancar el
febrer amb xifres similars
a les de començament de
mes. Concretament, ahir
tenia 37,62 hm³ d’aigua
(61,6% de capacitat). ■

Lleuger augment del cabal dels
rius gràcies a les últimes pluges
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L’Onyar a Girona divendres –a la foto– tenia un cabal de
només 0,3 m³/s. L’endemà es va arribar a 2,2 m³/s ■ S.C.

L’Ateneu Juvenil, Cultural
i Naturalista, una de les
entitats naturalistes i eco-
logistes de referència a Gi-
rona, s’ha dissolt després
de més de dues dècades
d’activitat. La decisió de
posar-hi fi es va prendre en
una assemblea la tardor
passada “a causa de la falta
de relleu en el grup de per-
sones que gestionava el
dia a dia del col·lectiu”, se-
gons han informat des de
l’entitat. Han assegurat
que la decisió va ser “difícil
i trista” però ”molt medi-
tada i parlada, i presa per
unanimitat de tota l’as-
semblea”. Els últims ges-
tors reivindiquen el llegat
d’aquestes dues dècades,
sobretot en tres apartats:
com a punt de trobada dels
naturalistes gironins, en
tots els reculls d’informa-
ció sobre la flora i fauna de
Girona i comarca i en la
tasca de denúncia ecolo-
gista, en què destaquen la
mobilització per salvar les
hortes de Santa Eugènia.
L’ateneu també va ser pio-
ner en la reivindicació per
un cabal suficient per al riu
Ter i en la denúncia de la
gestió privatitzada de l’ai-
gua de Girona, temes que
continuen vius en la plata-
forma Aigua és Vida. Des
de l’Ateneu es considera
que la seva tasca també
continuarà en altres asso-
ciacions com El Blauet i
l’Associació Naturalistes
de Girona, i expliquen que
l’alt volum d’informació
recollit no es perdrà per-
què l’han transmès a altres
entitats, com l’Institut Ca-
talà d’Ornitologia. ■
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Les zones verdes d’aparca-
ment de la ciutat de Giro-
na podrien passar a ser
gratuïtes els dissabtes. És
una de les mesures que
pretén estudiar l’actual
equip de govern i és conse-
qüència del fet que l’Ajun-
tament hagi assumit, des
de principi d’any, la gestió
directa d’aquesta tipologia
d’aparcaments de paga-
ment en horari limitat.

El tinent d’alcalde de
mobilitat, seguretat i via
pública, Joan Alcalà, asse-
nyala: “Amb la gestió di-
recta es poden fer canvis
quan vulguem, perquè no
estem subjectes a la con-
cessió com hi estàvem.”
Una d’aquestes opcions
que es posen sobre la taula
és la conveniència que les
zones verdes d’aparca-
ment, que ara hi ha als bar-
ris de les Pedreres i de la
Devesa, puguin passar a
ser gratuïtes els dissabtes i
sumar-se així als diumen-
ges i festius, quan ja no cal
pagar. Tot i això, Alcalà ad-
verteix que s’ha d’estudiar
bé i parlar-ne amb els ve-
ïns, perquè subratlla que
“la prioritat és que els ve-
ïns puguin aparcar en
aquestes zones”. El go-
vern buscarà, així, el con-
sens amb els veïns i també
podria decidir solucions
diferents en un punt i en
un altre, ja que dissabte hi
ha mercat a la Devesa i si
fos gratuït podria generar

més complicacions als ve-
ïns trobar una plaça a la
via pública a les zones ver-
des d’aparcament, men-
tre que a les Pedreres po-
dria ser menys conflictiu.
Alcalà promet que qualse-
vol decisió se sotmetrà a la
taula de mobilitat i es con-
sensuarà amb els veïns
afectats.

El major marge de ma-
niobra de la gestió directa
també permetrà analitzar
la conveniència d’implan-
tar zones verdes d’aparca-
ment al barri de Sant Nar-
cís, per bé que la discussió
d’aquest extrem se cir-
cumscriurà en el marc de
l’elaboració del pla especi-

al per al barri. Tot i això,
Alcalà considera que “no
té sentit mantenir zones
blaves a Sant Narcís, amb
una ocupació que no supe-
ra el 15%”. El responsable
municipal recorda que el
govern ja va plantejar
l’abril del 2012 al barri de
Sant Narcís la possibilitat
d’implantar les zones ver-
des d’aparcament, però en
aquell cas una votació dels
veïns va determinar per
una àmplia majoria que es
rebutjava la proposta, al
mateix temps que es dei-
xaven igual les places de
zona blava al barri.

El govern municipal pot
ara replantejar-se la possi-

bilitat d’introduir canvis si
hi ha consens en no estar
lligats de mans i peus per
una concessió com passa-
va abans. En altres sec-
tors, com a Bonastruc-Fi-
guerola i a les Pedreres, es
podria analitzar la intro-
ducció d’aquestes zones
d’aparcament a tarifes
simbòliques per als veïns,
com ara 0,25 per dia.

Alcalà, per contra, fa
una bona valoració de l’ús
que s’està fent de la zona
verda de la Devesa, així
com de les de les Pedreres,
ja que reitera que “s’acon-
segueix l’objectiu de facili-
tar que els veïns trobin
aparcament”. Els resi-

dents a Girona que pa-
guen l’impost de circulació
també tenen descompte
en aquestes zones verdes,
0,55 l’hora, mentre que la
resta de conductors poden
utilitzar l’aparcament
amb la mateixa tarifa de la
zona blava.

En aquest sentit, Alcalà
també fa una molt bona
valoració de la zona blava
que es va implantar fa dos
anys i escaig a sota la via al
Bonastruc de Porta, on les
140 places permeten que
hi hagi una gran rotació de
vehicles, fet que facilita
trobar una plaça d’aparca-
ment per als ciutadans
que han de fer gestions. ■
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Estudien la gratuïtat de la zona
verda de Girona els dissabtes
a L’assumpció de la gestió directa de les zones d’aparcament permetrà fer canvis, un cop s’hagin
acordat amb els veïns a També es repassarà la idoneïtat d’algunes zones blaves a Sant Narcís

Els carrers del barri de la Devesa-Güell, amb zona verda d’aparcament de prioritat per als veïns ■ D.V.


