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El màster en Dret Am-
biental organitzat per la 
Universitat Rovira i Vir-
gili començarà aquesta 
tarda amb una lliçó inau-
gural a càrrec del doctor 
José Manuel Sobrino He-
redia, catedràtic de Dret 
Internacional Públic, ti-
tular del Centre d’Excel·-
lència Jean Monnet i 
director de l’Institut Uni-
versitari d’Estudis Euro-
peus «Salvador de Mada-
riaga» de la Universidade 
da Coruña. La conferèn-
cia, que porta per títol, 
«La protección del sistema 
climático en beneficio de 
la humanidad», es cele-
brarà a partir de les sis de 
la tarda a la Sala de Graus 
del Campus Catalunya. 
El màster té com a objec-
tiu proporcionar conei-
xements tant de caràcter 
fonamental com espe-
cífic en dret ambiental, 
amb consideració parti-
cular a les diverses bran-
ques sectorials, comple-
mentat amb matèries no 
jurídiques relacionades 
amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i 
de gestió empresarial. RE-
DACCIÓ 

LAIA DÍAZ
Molts dels cotxes que ac-
cedeixen a la Part Alta se-
gueixen fent-ho sense tar-
geta circulatòria i el carrer 
Major continua sent carril 
de pas per molts vehicles de 
veïns i comerciants, enca-
ra que la circulació hi està 
completament prohibida.

El president de l’Associa-
ció de Veïns de Casc Antic i 
Voltants, Francesc Garcia, 
afirmava que «es veu poca 
Guàrdia Urbana, n’hi ha a 
les hores d’entrada i sortida 
del col·legi, però poc més, 
i la gent segueix entrant i 
sortint pel Portal de Sant 
Antoni». Garcia va explicar 
que «entra menys gent de la 

que ho feia i potser no calen 
tants efectius com els que 
envien a El Corte Inglés, 
però estaria bé que a algun 
d’aquells vingués aquí per 
regular més els accessos».

D’altra banda, un comer-
ciant del carrer Major reco-
neixia que «els comerços 
complim amb els horaris 
de càrrega i descàrrega, 
però pel carrer hi seguei-
xen passant molt cotxes de 
particulars que tenen guals 
a la zona i que no disposen 
de cap camí alternatiu per 
sortir de la Part Alta».  

Falta d’aparcament
El diumenge és dia de Mer-
cat dels Antiquaris i el car-

rer de les Coques estava 
ahir al matí ple de vehicles 
aparcats en zona prohibi-
da o en doble fila. Dels 29 
cotxes que omplien el car-
rer, només tres duien la tar-
geta de circulació. Antonio 
de la Cruz, un dels paradis-

tes, explicava que «la clien-
tela s’ha reduït a la meitat i 
fa tres mesos que el regidor 
Carles Castillo ens va pro-
metre que el carrer de les 
Coques es reservaria per 
aparcar-hi nosaltres, però 
encara estem esperant i a 

primera hora del matí acos-
tuma a venir la Guàrdia Ur-
bana a dir-nos que canviem 
les furgonetes de lloc». 

Quintín Quinsac, dels 
Restauradors de la Part 
Alta, reconeixia que «molts 
clients segueixen entrant 
perquè no ho saben, però 
aquest mes està sent molt 
dolent a nivell econòmic, 
així que encara urgeix més 
que solucionin ràpidament 
el tema de l’aparcament».

MOBILITAT

Asseguren que no es compleixen les 
restriccions de trànsit vigents 

Francesc Garcia: «No 
necessitem tants efectius 
com a El Corte Inglés, 
però algun si que cal»

Restauradors i mercaders 
segueixen denunciant 
la falta de places 
d’aparcament a la zona

Els veïns de 
la Part Alta 
reclamen més 
presència policial

El carrer de les Coques estava ahir, dia de Mercat dels Antiquaris, ple de cotxes mal aparcats.

CEDIDALa URV inicia una nova 
edició del màster de 
Dret Ambiental


