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L'àrea blava s'estén a la platja de la Nova Icària
1. • La nova regulació obligarà a pagar 1,08 euros per hora entre abril i
setembre
2. • La mesura, que afecta 140 places, permetrà aparcar un màxim de 4
hores
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Els aparcaments gratuïts semblen tenir els dies comptats, almenys al centre i a
les zones d'oci, com les platges. L'ajuntament ha reprès un vell projecte i ha
convertit els aparcaments en bateria de la platja de la Nova Icària, situats
davant dels xiringuitos, en una gran zona blava d'estacionament que a l'estiu
obligarà desenes d'usuaris de les platges a pagar.
La nova àrea blava serà diferent de l'actual, que permet estacionar dues hores.
A la Nova Icària, en canvi, l'usuari podrà aparcar fins a quatre hores i haurà de
pagar 4,32 euros, a raó d'1,08 euros l'hora, segons fonts de l'empresa gestora,
BSM. La tarifa es pagarà els set dies de la setmana, entre les nou del matí i les
dues del migdia, i entre les quatre i les vuit.
El nou estacionament de pagament es posarà en marxa el pròxim mes d'abril,
amb l'arribada del bon temps i, per tant, amb l'augment de l'afluència d'usuaris
a les platges, i funcionarà cada any exclusivament fins al mes de setembre. Ara
les places estan pintades, però estacionar- hi és gratuït.
El regidor de Mobilitat, Francesc Narváez, va justificar la implantació els mesos
de més calor per buscar "més rotació de vehicles", perquè en anys anteriors les
places estaven ocupades la major part del temps i pràcticament no n'hi havia
de buides.
CRÍTIQUES

Però la mesura, que afectarà unes 140 places, no ha agradat a usuaris de les
platges, que la titllen de recaptatòria i temen que s'estengui a tot el litoral. El
president de l'associació de veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, considera que
si es pretén incentivar la rotació s'havia d'haver posat en marxa a tot el front
marítim.
Al litoral barceloní, l'àrea blava funciona ara en gairebé tot el passeig marítim
de la Barceloneta, davant la platja de la Barceloneta, i a l'avinguda del Litoral,
des de prop de la Torre Mapfre fins a la platja del Bogatell. Amb la implantació
a la Nova Icària, només es podrà aparcar gratuïtament a les platja del Bogatell i
en alguns solars de la Mar Bella i de la Nova Mar Bella.
L'ajuntament va descartar que la mesura s'hagi d'implantar en més platges tot i
que existeix un informe de BSM que planteja estendre l'àrea blava a l'avinguda
del Litoral, on en part ja s'ha fet, a les platges de la Nova Icària i del Bogatell i
als solars de la Mar Bella i de la Nova Mar Bella. En alguns segur que no es fa
perquè es destinaran al zoo marí.

