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REFORMES ESTATUTÀRIES

Articles diferents sota l’ull del PP
✓ La reforma d’Estatut andalús conté fins a 39 articles «calcats» del català i 16 més molt similars
✓ El PP justifica el seu recurs d’inconstitucionalitat a Catalunya perquè són «contextos» diferents
L Marín, Girona.

El poble andalús aprovarà avui,
segons apunten totes les enquestes, la seva reforma d’Estatut en referèndum. Darrere dels
passos de Catalunya, Andalusia
ha redactat un text ampli i que
apunta a un augment de competències i una modernització
de la legislació autonòmica.
Però a diferència del català, l’andalús ha despertat molta menys
polseguera. Els grans par tits
aposten pel sí i no han posat
massa traves al text que es consulta avui al poble. Ni tan sols el
Partit Popular ha fet crítiques a
l’articulat del text andalús tot i
que aquest té 39 articles calcats
als imputats pels populars en el
cas català, 19 que presenten variacions de detall en la redacció
però molt semblants en el fons
normatiu i 16 que contenen variacions més importants de forma i de fons. En total fins a 74
articles, impugnats i criticats a
Catalunya pel PP, que troben la
seva equivalència total o parcial
a la reforma andalusa.
En els darrers mesos els polítics han aprofitat l’Estatut català per utilitzar-lo com una dels
arguments de la disputa política, encapçalada per l’enfrontament del PP amb el PSOE al Govern central i amb el tripartit i
CiU a Catalunya. No obstant
això, molts dels arguments que
s’utilitzen en la baralla política i
que ser veixen per justificar la
recusació interposada pel text
català es podrien utilitzar per
apel·lar l’andalús. Així, els populars han dit, respecte a l’apartat referit al Consell Audiovisual, que «el control d’aquest
Consell només es pot admetre
respecte dels mitjans de comunicació de naturalesa pública»,
perquè si s’hi incorporen els privats «topa amb l’article 20 de la
Constitució». No obstant això, a
Andalusia no han criticat que a
l’article 131 es llegeixi que «el
Consell Audiovisual és l’autoritat encarregada de vetllar pel respecte dels drets, llibertats i valors
constitucionals i estatutaris als
mitjans audiovisuals, tant públics com privats».
La cúpula directiva del PP
també ha tingut moltes reticències a la creació d’una Agència
Tributària, un altre dels apartats
que ha estat apel·lat al Tribunal
Constitucional. Però mentre
això passa a Catalunya, a l’Estatut andalús accepten una Agència amb les mateixes funcions.
Més o menys el mateix passa
amb el Tribunal Superior de Justícia, on a Catalunya es recorre
que sigui «competent en els ordres juridiccionals, civil, penal,
contenciós-administratiu, social
i altres que puguin crear-se en el
futur» i a Andalusia no.

Articles que van
obrir polèmica a
Catalunya com el
de drets s’accepta
a Andalusia
■

Els punts més destacats a comparar
▼ ESTATUT CATALÀ

▼ PROPOSTA D’ESTATUT ANDALÚS

Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
1. Totes les persones tenen dret a rebre un adequat tractament del dolor i atencions
pal·liatius integrals i a viure amb dignitat el procés del seu mort.

Article 20. Testament vital i dignitat davant el procés de la mort
2. Totes les persones tenen dret a rebre un adequat tractament del dolor i atencions
pal·liatius integrals i a la plena dignitat en el procés de la seva mort.

Article 21. Drets i deures en l'àmbit de l'educació
2. Les mares i els pares tenen garantit el dret que els assisteix perquè els seus fills i filles
rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb els seus conviccions en les escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic.

Article 21. Educació
2. Els poders públics de la Comunitat Autònoma d'Andalusia garanteixen el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord
amb les seves pròpies conviccions. L'ensenyament públic, conforme al caràcter aconfessional de l'Estat, serà laic.

Article 82. El Consell Audiovisual de Catalunya
El Consell Audiovisual de Catalunya és l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la
comunicació audiovisual pública i privada. El Consell actua amb plena independència del
Govern de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions. Una llei del Parlament ha d'establir els criteris d'elecció dels seus membres i els seus àmbits específics d'actuació.

Article 131. Consell Audiovisual d'Andalusia
1. El Consell Audiovisual és l'autoritat audiovisual independent encarregada de vetllar pel
respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en els mitjans audiovisuals, tant públics com privats, a Andalusia, així com pel compliment de la normativa
vigent en matèria audiovisual i de publicitat

Article 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i conciliació
1. Correspon a la Generalitat la competència per ordenar els serveis de justícia gratuïta i d'orientació jurídica gratuïta.
2. La Generalitat pot establir els instruments i procediments de mediació i conciliació en la
resolució de conflictes en les matèries del seu competència.

Article 150. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i conciliació
1. Correspon a la Junta d'Andalusia la competència per ordenar els serveis de justícia gratuïta i d'orientació jurídica gratuïta.
2. La Junta d'Andalusia pot establir els instruments i procediments de mediació i conciliació
en la resolució de conflictes en les matèries de la seva competència.

Article 110. Competències exclusives
1. Corresponen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències exclusives, de manera
íntegra la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Correspon únicament a la Generalitat l'exercici d'aquestes potestats i funcions, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

Article 42. Classificació de les competències
2. La Comunitat Autònoma d'Andalusia assumeix mitjançant el present
Estatut:
1r Competències exclusives, que comprenen la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, íntegrament i sense perjudici de les competències atribuïdes a
l'Estat en la Constitució. En l'àmbit de les seves competències exclusives, el dret andalús
és d'aplicació preferent en el seu territori sobre qualsevol altre, tenint en aquests casos el
dret estatal caràcter supletori.

Article 122. Consultes populars
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per l'establiment del règim jurídic, les
modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels
ens locals, en l'àmbit de les seves competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums
de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular.

Article 78. Consultes populars
Correspon a la Junta d'Andalusia la competència exclusiva per l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria per ella mateixa o pels
ens locals en el
àmbit de les seves competències d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, amb l'excepció del referèndum.

Article 169. Transports
2. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Catalunya en
línies o serveis d'àmbit superior requereix l'informe previ de la Generalitat.

Article 64. Transports i comunicacions
7. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Andalusia
en línies o serveis d'àmbit superior requereix l'informe previ de la Junta d'Andalusia.

Article 204. L'Agència Tributària de Catalunya
1. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de
Catalunya, així com, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la
Generalitat, correspon a la Agència Tributària de Catalunya.
4. L'Agència Tributària de Catalunya deu crear-se per llei del Parlament i disposa de plena
capacitat i atribucions per a l'organització i l'exercici de les funcions a què es refereix l'apartat

Article 181. Organització en matèria tributària
2. Amb la finalitat indicada en l'apartat anterior, per llei es crearà una Agència Tributària a
la qual s'encomanarà la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tots els tributs propis,
així com, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals totalment cedits a la Junta
d'Andalusia.
DdeG

Molt similars són també els
apartats que fan referència en
els dos textos a la política de
participació en els òrgans europeus i nacionals, i igual és la reacció dels populars. A Catalunya no s’accepten però a Andalusia sí.
Un altre cas més característic de la «incoherència», com en
dirien alguns polítics catalans,
del PP és troba en l’ar ticle 20
d’ambdós Estatuts. Aquest es
troba en el ja de per si polèmic
(a Catalunya, sobretot) apartat
sobre els drets i deures de les
persones. El par tit liderat per
Mariano Rajoy recorre el cas català perquè parla «del dret a viu-

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 18/2/2007. Pàgina 43

re amb dignitat el procés de la
pròpia mor t» assegurant que
viola l’ar ticle 15 de la Car ta
Magna. En canvi, cap representant de la dreta espanyola ha aixecat la veu perquè el mateix article a Andalusia garanteix «la
plena dignitat durant el procés de
la pròpia mort».
Aquesta mateixa setmana,
arran de la recusació al magistrat del Tribunal Constitucional
Pablo Pérez Tremps, l'Estatut
català ha tornat a primera línia
dels discursos polítics. Així, des
del PP català, el seu por taveu
parlamentari, Francesc Vendrell, va justificar els articles de
l'Estatut andalús que són re-

dactats de la mateixa manera
que els catalans considerats inconstitucionals perquè el «context és diferent».
També el president del PPC,
Josep Piqué, va afirmar divendres que el seu partit és coherent en rebutjar l’Estatut català
i no l’andalús perquè «l’esperit»
d’un i altre no tenen «res a veure en filosofia ni en continguts».
En aques sentit, el president
del Parlament, Ernest Benach,
es va referir als articles dels Estatuts català i andalús que són
idèntics, i va advertir que «seria
kafkià» que el Constitucional els
anul·lés a Catalunya i entressin
en vigor a Andalusia perquè allà

el Partit Popular no els recorre.
Per la seva part, el president
del Govern, que va donar suport
a l'Estatut andalús en un acte
amb Manuel Chaves, va criticar
les acusacions d'inconstitucionalitat dels populars i va assegurar que defensarà l'Estatut.
A més, Montilla es va enfrontar a Piqué en el darrer Ple del
Parlament i va assegurar que si
el PPC «fos el principal partit de
l'oposició (a Catalunya), hagués
votat sí a l'Estatut», una actitud
que el PP ha tingut en el cas
d'Andalusia perquè «va prendre
nota del que va suposar per a la
dreta andalusa no avalar l'Estatut del 81», va concloure.
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2003 Nous ajuntaments

El PSC governa sobre 6.888 gironins
més que CiU tot i tenir menys alcaldies
ERC és la segona força a les capitals de comarca en mantenir Banyoles i Puigcerdà i treure Ripoll als nacionalistes
LAURA MARÍN

Artur Mas assegura
que CiU «no dóna
per perduda la
Diputació de Girona»

Alcaldies a les comarques gironines

GIRONA

CiU OBTE 138 DELS 220 AJUNTAMENTS

Els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya (PSC) governaran durant els pròxims quatre anys
a la demarcació de Girona sobre
una població censada major que
qualsevol altra dels seus opositors
polítics. Així, els socialistes catalans governaran un total de 37
ajuntaments, que suposa un cens
de 184.724 persones.
Convergència i Unió (CiU),
amb un cens de 179.058 habitants
sota el seu govern, és la segona
força a les comarques gironines.
Els seus alcaldes ocupen aquesta
posició a 138 ajuntaments.
Per darrere d’aquests dos partits se situen Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que governa sobre un cens de 49.984 habitants, en administrar 24
ajuntaments. Els diferents partits independents que han presentat llista a Girona han aconseguit fer-se amb 15 alcaldies, i suposa un cens total de 21.208
habitants.
En el cinquè lloc, es troba Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa (ICV-EA) que
tan sols té 6 alcaldies a les comarques gironines, i li suposa un
cens de 19.807 persones.
Més ajuntaments per a CiU

Malgrat la majoria aclaparadora d’ajuntaments sota el govern
de CiU, el fet d’haver guanyat a
ciutats com Girona, Figueres, Palamós o Blanes, entre altres, fa que
el PSC es situï com la primera
força pel que fa a nombre de governats. D’aquesta manera, mentre que CiU gestionarà municipis
amb un nombre d'habitants censats de 178.447, els socialistes ho
fan sobre 185.335, xifra que suposa una diferència de 6.888 per-

Població sobre la qual governa:

IND

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 185.335
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 178.447
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 49.984
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 19.807
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 21.208

Font: DdeG

sones més a favor del PSC.
Pel que fa a les diferents comarques, també són els socialistes els que tenen més poder municipal al Gironès, amb 69.144
persones censades sota el seu govern, i a la Garrotxa on ho fa sobre 25.144 habitants. CiU disposa d’ajuntaments amb major cens
a les comarques de l’Alt Empordà
(on administrarà un total de
43.980 persones censades), el Baix
Empordà (42.843) i la Selva
(35.389). Pel que fa a ERC és al Pla
de l’Estany (11.935), al Ripollès
(12.283) i a la Cerdanya (6152) on
disposa d'un major marge sobre
els seus opositors.
Ni els partits independents ni
ICV-EA han aconseguit governar
sobre una majoria de població
censada a cap comarca gironina
ja que els ajuntaments on han
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A la plaça de la Coma, tres sardanes amb la Cobla Cadaqués.
Festa de la Santa Espina. Missa concelebrada pels mossèns fills
de la parròquia.
A la plaça de la Coma, tradicional ball de cobla, gegants, cavallets i capgrossos amb la cobla Cadaqués.
A la plaça de la Coma, Fira del Joc amb Gargot de joc. Jocs
construïts amb materials recuperats, fàcilment identificables i que
demostraran que no tots els jocs són a les botigues. Gargot de
Joc ha realitzat moltes actuacions a la majoria de les comarques
catalanes i també per diversos països d’Europa i per diferents
comunitats autònomes de l’Estat espanyol. El Gargot de Joc també ha tingut un espai per a la solidaritat i ha viatjat a Croàcia, a
Bòsnia i al Sàhara.
A la plaça de la Coma, actuació infantil amb La Tresca i la Verdesca.
Al passeig de Vilaret, audició de sardanes amb la cobla Vila de
Cassà.
I Estimbada de mobles vells. C/ Ramon Llull. Inscripcions a partir de les 5 de la tarda al mateix carrer.
Globus aerostàtics. A la zona de la fira d’atraccions.
Al Pavelló Polivalent Municipal, concert de Festa Major amb
l’orquestra Maravella. Entrada gratuïta.
Al cafè-bar 9 TOC, festa Habana Club, amb espectacles sorpresa fi de festa.
Al Pavelló Municipal Polivalent, gran ball de Gala amb l’orquestra Maravella. Entrada: 8 euros.
A la carpa musical Bottom, festa Cremat i Cremats amb la música del DJ Tarantino.
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aconseguit les alcaldies són poblacions amb molt poc pes relatiu pel que fa al nombre d'habitants.
El PSC és també la força amb
més representació a les capitals de
comarca amb quatre alcaldies. Els
habitants de la Bisbal, Figueres,
Girona i Olot tenen un govern socialista com en els darrers quatre
anys. A les capitals de comarca
és ERC la segona força en governar en tres ciutats. Banyoles, Ripoll i Puigcerdà són administrades pels republicans.
Convergència i Unió només ha
estat capaç de mantenir la capital de la Selva. Antoni Solà torna
a ser l'alcalde de Santa Coloma de
Farners.
Així, el fet que el PSC tingui l’alcaldia de cinc municipis amb més
de 10.000 habitants (inclosa Gi-

rona que en té censats 62.112, Figueres, amb 27.172 habitants censats, Palamós, Blanes i Olot) fa que
aquest partit se situï per sobre dels
seus opositors en nombre d’habitants censats sota el seu govern.
Per la seva banda, CiU només
governa a tres ajuntaments amb
una població superior als 10.000
habitants –Salt, Sant Feliu de Guíxols i Roses–, ERC a dos –Banyoles i Ripoll– i ICV-EA a un –Palafrugell.
Tot i que els socialistes han superat ja els nacionalistes en el
nombre d'habitants, es continua
constatant que CiU sent la força
amb més regidors. Mentrestant,
malgrat l’augment de representació municipal que han tingut tant
els republicans com ICV-EA, les
seves alcaldies continuen sent minoritàries.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball
Indústria, Comerç i Turisme

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol.licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte
per al subministrament i la distribució de gas propà al terme municipal de Cervià de Ter (exp.
19659/2002-G).
D’acord amb el que preveuen l’article 73 i les disposicions transitòries 2 i 8 de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i l’article 20 del Decret 2913/1973, de 26 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general del servei públic de gasos combustibles, se sotmet a
informació pública la sol.licitud d'autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas propà al terme municipal de Cervià de Ter, zona de Raset,
les característiques del qual es detallen a continuació:
Peticionari:Shell Gas España, S.A., amb domicili a Barcelona, c. Consell de Cent, 333.
Expedient: 19659/2002-G.
Objecte: obtenir l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte per al subministrament
i la distribució de gas propà per a usos domèstics i comercials al terme municipal de Cervià
de Ter, zona de Raset.
Característiques: el centre d’emmagatzematge consta d’1 dipòsit aeri de GLP de 6,650 m3 de
capacitat total; la xarxa de distribució tindrà una longitud de 341 m de polietilè SDR 11 amb
diàmetre 26, 4-32 mm i 18 m de coure 13-15 i 16-18 mm de diàmetre; la pressió màxima de
servei serà d’1,7 bar.
Pressupost: 10.217 euros.
Es publica perquè totes aquelles persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar el projecte de la instal.lació a la Subdirecció General d’Indústria, Comerç i Turisme de
Girona (c. Migdia, 50-52, Girona) i formular-hi per triplicat les reclamacions que creguin
oportunes, en el termini de 20 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Anunci.
Girona, 25 d’abril de 2003.
Josep Cortadellas i Gratacós
Subdirector general
(03.132.059)

CERDANYOLA DEL VALLÈS.- El conseller en cap de la Generalitat,
Artur Mas, va assegurar ahir
que Convergencia i Unió «no
dóna per perduda» la Diputació de Girona i va suggerir la
possibilitat de concretar un
acord amb el Partit Socialista
de Catalunya, malgrat que la
proliferació de pactes locals entre ERC i PSC l'han portat a
proclamar que els republicans
han «enterrat la seva equidistància» a favor del PSC.
En la roda de premsa que van
realitzar després del Consell Nacional i a l'executiva que CDC
va celebrar a Bellaterra (Vallès
Occidental), el conseller en cap
de la Generalitat va assenyalar
que «no l'hem de donar per perduda perquè no només és possible pactar amb ERC; hi ha altres acords possibles», va assegurar,Artur Mas.

El president de la Diputació

Davant les informacions que
situen l'alcalde socialista d'Olot, Lluís Sacrest, com a futur
president de la Diputació de Girona gràcies a l'aval republicà,
fonts de la federació de CiU assenyalen que «tot està encara
obert i per decidir», fins i tot
la possibilitat d'un «govern de
concentració» entre CiU –la
força amb major representació
a les comarques gironines–,
PSC –la segona en nombre d’ajuntaments– i ERC –que disposa de menys ajuntaments
però que ha estat vital per crear governs de coalició. EFE/DdeG
DEPARTDEBO, S.L.
(Societat absorbent)
COROMINA & GIMFERRER, S.L.
Societat Unipersonal
(Societat absorbida)
ANUNCI DE FUSIÓ
Es fa públic que la Junta General Extraordinària i
Universal de socis de la companyia absorbent, i la
decisió del soci únic de l’absorbida, del dia sis de
juny de dos mil tres, varen aprovar per unanimitat, la fusió de les referides societats, mitjanaçant
l’absorció per part de Departdebo, S.L., de Coromina &Gimferrer, S.L.U., amb dissolució sense liquidació d’aquesta última, i traspàs en bloc a títol
universal de tots els béns, drets i obligacions que
forma el seu patrimoni, a la societat absorbent, i
sense ampliació del capital de la societat absorbent, per ser aquesta titular de totes les participacions socials de l’absorbida, tot això en els termes i condicions del projecte de fusió subscrit pels
respectius òrgans d’administració de les societats que intervenen i dipositat en el Registre Mercantil de Girona.
Es fa constar el dret que assisteix els socis i creditors de les societats participants en la fusió d’obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels balanços de fusió, així com el dret dels creditors de
les societats que es fusionen a oposar-se a la fusió, en els termes previstos a l’article 166 de la
Llei de Societats Anònimes, durant el termini d’un
mes, a partir de l’últim anunci de fusió.
Olot, a sis de juny de 2003.– El President del Consell d’Administració de la societat Departdebó, S.L.
i representant de l’administradora única de la societat Coromina & Gimferrer, S.L.

12 Comarques
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JOAN BOADA I DOLORS COMAS AFIRMEN QUE BUSQUEN MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL DELS VETERINARIS

Iniciativa denuncia mancances en les
inspeccions alimentàries del Govern
Els dos diputats asseguren que hi ha dèficit de mitjans materials en els escorxadors
MARC MARTI

LAURA MARIN
SALT

Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) està denunciant al Parlament
les mancances en el control alimentari de la Generalitat, el dèficit de mitjans materials i les males condicions de treball amb què
es troben els veterinaris del Departament de Sanitat. Amb l’objectiu de comprovar i poder mostrar les condicions de la tasca d’inspecció, els diputats Joan Boada i
Dolors Comas van visitar ahir les
instal·lacions de Frigorífics del Ter
a Salt.
Aquesta visita, però, no es va poder portar a terme perquè la gerència de l’empresa no ho va consentir, al·legant que la Fundació d’Indústries de la Carn (FIC) no
permet fer visites sense avís previ.
Per aquest motiu, malgrat que els
diputats havien enviat un fax dilluns al matí al gerent de l’empresa, aquesta va respondre dimarts a
la tarda amb una negativa perquè
no havia estat consultada la FIC
anteriorment.
Després d’entrevistar-se amb el
gerent de Frigorífics del Ter i amb
alguns veterinaris de la societat,
Joan Boada va assegurar que s’havia escollit aquesta empresa perquè «els veterinaris ens van indicar que és una de les que funciona mitjanament bé». Dolors Comas
va afegir que «ICV no pretén crear alarma social sobre las condicions sanitàries de la carn ni fer que
el consumidor en desconfiï, sinó
millorar las condicions en què es
fan els controls».

Dolors Comas i Joan Boada. Els diputats d’ICV critiquen l’actuació de CiU respecte al treball en els escorxadors.

La diputada va qualificar de
«mala reacció corporativa per part
de la FIC» el fet de no poder entrar
a les instal·lacions i va comentar
que «si realment no hi hagués res
per amagar, no tindrien por d’ensenyar-nos l’escorxador». A més,
afegeix «que és una situació nova
per a mi, ja que mai no m’havien
prohibit l’entrada a un lloc perquè
necessités parlar prèviament amb
l’associació que organitza el seu
sector».

Dolors Comas va indicar que
«no haver pogut fer aquesta visita
augmenta més el nostre interès per
saber quins són els dèficits que tenen alguns escorxadors». A més,
assegura que «la Generalitat no
guanyarà res fent veure que les
queixes dels veterinaris són simplement laborals» ja que el que busquen són millores en les condicions
i en la seguretat. Malgrat tot, els diputats indiquen que les preguntes
d’ICV al Parlament sobre el tema

«ja han tingut fruits i han solucionat aspectes com el de la roba
o els estris de treball». Afegeixen
que el seu pla pretén «que l’empresa treballi en horari diürn, que
es garanteixi la neteja dels animals
abans del sacrifici i el compliment
de la llei de prevenció de riscos laborals, entre d’altres peticions».
Els dos diputats van anunciar
que al setembre continuaran les visites a altres escorxadors de Catalunya.

Palafrugell senyalitza
els recorreguts fins
als aparcaments
urbans del municipi
PALAFRUGELL.- L’Ajuntament de
Palafrugell ha posat en marxa
la senyalització horitzontal dels
itineraris que porten a les places del municipi per facilitar
als visitants la localització de
les principals zones d’aparcament. Així, des dels diversos
accessos a la població s’inicien
aquests itineraris senyalitzats
en blau a la calçada, amb unes
fletxes de direcció i una «P»
d’aparcament. Seguint aque estes fletxes s’accedeix a les principals zones per deixar els vehicles.
Per a l’aplicació d’aquest pla
d’accessos als pàrquings, aprovat el passat 24 de juliol en Comissió de Govern, s’han creat
5 itineraris diferents, que s’inicien a les entrades a aquesta
població.
El primer d’ells comença a
la plaça del Mil·lenari i porta,
pel carrer de Torres Jonama,
a l’entrada de l’aparcament de
Can Mario. El segon recorregut, en sentit sud-nord, comença a l’avinguda d’Espanya, cantonada amb el carrer
Ample, i acaba al pàrquing
Ample10.
La ruta 3 porta des de la plaça
de Josep Pallach al carrer Ample, on connecta amb l’itinerari 2. L’itinerari 4 té el seu inici a la cruïlla García LorcaPompeu Fabra i condueix a la
zona del Camp d’en Prats, amb
un trencant que guia també els
vehicles fins als pàrquings Centre i Can Mario.
La línia 5 comença a la plaça
de la Bòvila i té com a objectius finals els aparcaments de
l’itinerari 4 (Camp d’en Prats,
Pàrquing Centre i Can Mario),
amb el qual connecta en el seu
tram final. DdeG

MARC MARTÍ

L’ESPAI MARÍTIM ACTUAL TÉ MOLTES MANCANCES I ES MILLORARÀ TOTALMENT

Platja d’Aro remodela el passeig
dotze anys després d’estrenar-lo
JOSEP M. BARTOMEU
CASTELL-PLATJA D’ARO

L’Ajuntamenmt de Castell-Platja d’Aro vol consensuar amb els
veïns i comerciants del passeig marítim que aquest sigui remodelat, segons va informar l’alcalde,
Joan Giraut, en el darrer ple municipal. Dilluns passat, els veïns i
comerciants es van reunir amb la
primera autoritat del municipi per
exposar-li les seves queixes sobre
l’estat del passeig, força degradat, i els problemes creats pel pas
del temps.
L’alcalde de Castell-Platja d’Aro
va explicar en el ple que en la reunió amb els empresaris del passeig
es va tractar del tema de l’ocupació de la via pública, «que en alguns casos és problemàtica», segons Joan Giraut, així com altres
qüestions sobre la zona marítima.
Pel tema de l’ocupació d’espais,
l’alcalde enviarà escrits als propietaris, recordant-los les ordenances municipals. I quant a l’estat actual en què es troba la façana marítima de la vila, que

comença a ser preocupant, Joan
Giraut va informar que «farem
una comisió mixta, empresaris i
Ajuntament, per avaluar les mancances, fer propostes i traslladarles a la direcció general de Costes, perquè aquest organisme faci
reformes i millores en aquesta
zona ciutadana».
El passeig marítim de Castell-
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Platja d’Aro es va inaugurar l’any
1991, després de set anys d’obres
i molèsties, així com problemes
provocats per les deficiències estructurals, les lloses, l’arbrat, la
il·luminació i, sobretot, per uns
«monuments», que després es van
haver de treure perquè molestaven la gent i privaven la visió de
l’entorn mariner.

Barbacoes precintades
■ L’Ajuntament de Castell-Plat-

ja d’Aro ha precintat les barbacoes d’obra que fa poc van
ser instal·lades en el parc de Can
Nitus (Pau Casals) amb la finalitat que s’utilitzessin pels ciutadans a la zona d’esbarjo. Les
queixes d’alguns veïns han provocat que el consistori prengués
aquesta decisió.
L’alcalde, Joan Giraut, va explicar en el ple municipal que
es van col·locar tres barbacoes
d’obra, «dos de les quals treien

espurnes i feien molt de fum,
cosa que va molestar alguns
veïns de la zona. Aquestes protestes ens han obligat a fer un
precintatge provisional, fins que
es puguin arreglar els defectes
d’obra, que serà aviat». L’alcalde va afirmar que, «d’aquí a
pocs dies, al mes d’agost, tot estarà solucionat».
L’Ajuntament va decidir
muntar aquest equipament en
el parc de Can Nitus, però per
a ús exclusiu de barbacoa.

Projectes de Medi ambient. Espadaler, ahir a la base d’agents rurals.

El parc de la Garrotxa
s’amplia amb dos estanys
DdeG
OLOT

Els estanys de Jordà, al Parc
Natural de la zona volcànica de
la Garrotxa, s’han ampliat coincidint amb l’any en què se celebra el vintè aniversari de la
creació dels parcs naturals de
Catalunya. El conseller de Medi
Ambient, de la Generalitat, Ramon Espadaler, va inaugurar
ahir aquesta ampliació.

En concret, s’han creat dos estanys nous al mig del pla de Jordà,
entre el volcà de Puig Jordà i la
serra de les Lleixeres. Ahir, Espadaler també va inaugurar la base
d’agents rurals al polígon industrial la Canya, d’Olot; i va recórrer
el nou traçat de la N-260 –la variant de Castellofllit– en autobús.
També va explicar un conveni amb
la Universitat de Vic, que permet
als seus estudiants formar-se al
Parc Natural de la Garrotxa.
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Eleccions 2003 L’anàlisi de les enquestes i la campanya
ELS ÚLTIMS SONDEJOS

Els diferents estudis afirmen que els dos grans partits polítics perdrien representativitat en benefici d’ERC, ICVEUiA i PP que augmentarien el seu nombre de diputats. Només un treball dóna una victòria clara al PSC

Les últimes enquestes coincideixen
en l’empat tècnic entre CiU i PSC
LAURA MARIN
GIRONA

Les eleccions autonòmiques catalanes del pròxim 16 de novembre
podrien acabar amb un empat tècnic entre PSC i CiU, encara que amb
un lleu avantatge dels socialistes
(que aconseguirien entre 46 i 51 escons) sobre els nacionalistes (amb
un mínim de 45 i un màxim de 49
escons), segons les enquestes publicades als diferents diaris. Els diferents estudis també coincideixen
a assenyalar que aquestes dades suposen una disminució de la representació dels dos grans partits en
benefici dels altres tres.
Així, ERC creix en vots i escons
i serà la tercera força política en
nombre d'escons (entre 17 i 20). En
ocupar el tercer lloc ERC, queda
desplaçat d'aquest lloc el PP, força
que, això no obstant, podria mantenir o millorar lleument els seus
resultats (li auguren entre 12 i 16
escons). Malgrat tot, el creixement
més clar és el d'ICV-EUiA, coalició
que podria doblar el seu nombre
d'escons i percentatge de vot (6 o
8 parlamentaris).
Així, l’estudi de l’Institut Opina
per a El País, afirma que el resultat i la formació d’una majoria parlamentària resulta incerta a causa
de l’empat tècnic entre CiU i PSC
quant a intenció de vot. No obstant, els socialistes obtindrien entre 48 i 50 escons i els nacionalistes entre 47 i 49.
De la mateixa manera, l’enquesta de l’Institut Noxa per a La Vanguardia, considera que Maragall coninua per davant de Mas en expectativa de vot però que no
aconsegueix separar-se ni traduir
aquest avantatge en escons.
Pel que fa a les dades que presenta

RESULTATS 1999

Les últimes enquestes
Els resultats totals a Catalunya el 1999
ERC
12 PP
12

PSC
52

1999
CiU
56
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PP
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46-49
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48
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8

32,4
34,4
12,6
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l’enquesta de Sigma Dos per a El
Mundo, destaca que aquest empat
tècnic ja es va deixar entreveure
en les passades eleccions del 25 de
maig. A més, afegeix que les municipals també van evidenciar el
descens de CiU i PSC en benefici
d’ERC, ICV-EUiA i PP.
D’altra banda, l’estudi de Vox Pu-
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Els resultats totals a Girona el 1999
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44,5
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6,0
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5
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Carod
Rovira

Josep
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5,7

5,9

5,7
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CiS

5,32

5,32

5,46

3,34
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blica per a El Periódico, indica que
els socialistes amplien a 5,6 punts
l’avantatge sobre CiU. Segons
aquestes dades, els socialistes obtindrien la victòria amb un mínim
de 50 escons. El CIS, en canvi, estableix que, malgrat un possible
empat, CiU, amb 48 escons obtindria la victòria.

No obstant, tots els estudis coincideixen a apuntar que ERC es convertirà en la tercera força política i
tindrà el poder de decisió de pacte. Així, també s’estima que ICVEUiA doblarà el nombre d’escons
i que el PP pot guanyar-ne un respecte als passats comicis.
En clau gironina tots els sonde-

Sondejos
fallats
Les últimes enquestes realitzades abans de les passades
eleccions de 1999, van donar
dades poc pròximes als resultats finals. Així, alguns diaris preveien una victòria de
CiU de fins a 10 diputats per
sobre del PSC. Tots van donar la victòria a CiU amb
aproximadament un 40%
d’intenció de vot i entre 53 i
63 escons i finalment va obtenir un 37,70% de vots i 56
escons. Pel que fa als resultats
del PSC, els sondejos auguraven una expectativa d’entre 40 i 52 escons.
Els resultats van ser favorables per als socialistes ja que
van aconseguir els 52 diputats. La gran diferència respecte a aquests comicis, la
presenten els altres tres partits. Així, els estudis estimaven que PP seria la tercera
força política amb aproximadament 13 escons i ERC la
quarta amb 11. Finalment
ambdós van obtenir 12 parlamentaris.

■

jos atorguen una clara victòria a
CiU, malgrat que pugui perdre un
escó respecte a l’últim mandat. Els
socialistes es mantindrien al voltant dels 5 escons que tenen actualment, ERC doblaria els seus representants i el PP mantindria el
seu diputat. ICV-EUiA, no obtindria cap representant gironí.

CIU
PERE DURAN

Macias critica que ni el PP ni el PSC
hagin invertit en el tren al Ripollès
L. F. G.
RIPOLL

El candidat de CiU a les comarques gironines, Pere Macias, va criticar ahir que ni el Govern socialista ni el del Partit Popular hagin
fet suficients inversions en la línia del tren que passa pel Ripollès.
Macias va assegurar, en canvi, que
la Generalitat ha fet grans millores a les carreteres d’aquesta comarca.
«Des de la Generalitat s’ha portat a terme el desdoblament de la
carretera que arriba fins a Vic, i
la que va de Vic a Manlleu», va explicar el representant de la coalició nacionalista. «També s’ha tirat
endavant la variant de Montesquiu

i hi ha el ferm compromís de fer
arribar l’autovia fins a Ripoll, entre altres projectes», va explicar
Pere Macias. Davant d’això, el candidat de CiU va afirmar que ni el
Govern central dels socialistes ni
dels populars han fet cap millora
important a la línia de tren.
Macias considera que des del
Govern central només es van fer
algunes millores a la xarxa en els
primers anys, «gràcies a la influència de CiU», com per exemple el soterrament de l’estació de
Vic. «Després d’això, però, s’ha demostrat que els partits que depenen de Madrid no fan inversions
suficients», va explicar el candidat
nacionalista.
Macias es va mostrar «molt con-
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tent» amb els resultats de les enquestes que consoliden el vuitè diputat de CiU, «tot i que la nostra
campanya està enfocada a aconseguir el novè», i va considerar una
«animalada» l’enquesta del CIS
que dóna dos diputats a ICV-EUiA
a la demarcació de Girona. Pere
Macias va afirmar que l’enquesta
del CIS és una «trampa molt grollera» i que els altres sondejos són
més fiables, ja que «tots diuen el
mateix».
Pere Macias va participar ahir
en un míting a Ripoll, acompanyat
per la número dos de la seva llista, Irene Rigau, i Eudald Casadesús. Més tard, a les tres de la tarda, Rigau i Casadesús van participar en un dinar amb els militants

Míting. Pere Macias va criticar ahir la xarxa ferroviària de Ripoll.

de la Vall de Camprodon, mentre
que a les sis de la tarda van organitzar un porta a porta pel municipi. Una hora més tard, Macias es
va afegir als dos candidats nacionalistes i van fer un altre porta a
porta a Setcases.

Per la seva banda, els candidats
Josep Sala i Begonya Montalbán
van inauguar el local del partit a
Palafrugell, mentre que el número quatre de la llista, Josep Micaló, va fer una visita al mercat setmanal d’Arbúcies.
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Eleccions generals 2004
POLÈMICA

Un acte de característiques idèntiques va quedar ahir anul·lat per la Junta Electoral d’Andalusia a instància, també, dels socialistes. Cascos pretenia fer un acte igual que el de demà.

El PSC denuncia a la Junta l’acte de
la primera travessa del TAV a Girona
MARC MARTI

RAFA GARRIDO/LAURA MARÍN
GIRONA

■ Foment no escarmenta. I els so-

cialistes han decidit prendre part
en l’assumpte. La col·locació de
la primera travessa del TAV a Sils
–anunciada ahir per Diari de Girona– va camí de ser tan o més
polèmica que la inauguració
d’obres de desdoblament de la NII de la setmana passada. El PSC
de Girona presentarà avui la denúncia pertinent davant la Junta
Electoral Provincial per considerar que de l’acte el PP en pot treure profit electoral.
Els socialistes pretenen que el recurs que cursaran avui mateix serveixi per aturar la maquinària que
Foment posa en marxa cada cop
que posa una primera pedra o
inaugura una obra. El PSC vol
aconseguir l’anul·lació de la convocatòria per posar la travessa del
tram del TAV entre Sils i Riudellots perquè considera que el Partit Popular en traurà rèdit electo-

Treballs. Moviments a Vilobí per al traçat del TAV entre Sils i Riudellots.

ral. Els socialistes catalans van estar pensant ahir durant tot el dia
si convenia o no tirar endavant la
denúncia.
L’actualitat els va donar la resposta. Els socialistes andalusos van
recórrer un acte d’idèntiques característiques a Granada fa uns
dies, i ahir va saltar la notícia que
la Junta Electoral d’Andalusia
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prohibia l’acte previst per avui.
Dissabte, Foment, en un comunicat, va convocar a la premsa perquè demà, a les 11.00 hores, assistís a la col·locació de la primera travessa per al començament de
les obres de la línia d'alta velocitat Bobadilla-Granada, en el tram
connexió Nord amb l'AVE Còrdova-Màlaga en l'estació de San-

ta Ana, acte que comptava amb
la presència del titular de la cartera, Francisco Álvarez Cascos.
Els socialistes van interposar en
el seu moment demanda davant la
Junta Electoral Provincial de Màlaga, per considerar-lo «estrictament electoral» i contrari a la Llei
Orgànica del Règim Electoral General. En la resolució, contra la
qual cap recurs davant la Junta
Electoral Central, la JEA fonamenta la seva decisió d'anul·lar
la convocatòria perquè «sense cap
esforç es col·legeix que el propòsit evident de l'elecció del moment
per dur a terme l'acte denunciat
no s'explica sinó en relació amb
els processos electorals en curs».
A Girona, els socialistes esperen
que passi el mateix. La candidata
al Congrés, Montse Palma, reiterava ahir que aquests actes són de
«dubtosa legitimitat moral, políticament parlant». Segons Palma,
l'acte entra «dins de la propaganda del PP i del seu intent de posar remei al retard de promeses».

REACCIONS

De Juan ja ha
confirmat que
hi assistirà
● Els polítics gironins han reaccionat ràpid a l’anunci de
Foment de col·locar la primera travessa del TAV. Però
no només el PSC ha criticat
durament l’acte. CiU, ERC i
ICV també ho han fet, deixant clar que, sota el seu punt
de vista, és un acte més del
qual el PP treu profit electoral. El candidat de CiU al
Congrés, Jordi Xuclà, assegurava ahir que «l’increment del
ridícul del PP és directament
proporcional a la proximitat
d’aquests actes al 14 de
març». El cap de llista d’ERC,
Francesc Canet, va reiterar
que «cal un pacte per prohibir per llei que aquestes coses
passen, com passa en altres
països». El candidat d’ICV,
Enric Pardo, afirmava no trobar «cap diferència» amb
l’acte de la N-II i va apel·lar
perquè els votants actuïn
«conseqüentment». El cap de
llista del PP, Jordi de Juan, per
la seva part, va confirmar ahir
que «jo assistiré a l’acte, com
ho podrien fer tots els partits
que hi estan convidats».
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ENQUESTA

Els partits de l’oposició creuen que la política
d’Armangué no té en compte els ciutadans
L’alcalde de Figueres diu que la valoració del poble millorarà amb els projectes que falten per realitzar
Laura Marín, Figueres

Els grups de l’oposició al Govern municipal de Figueres van
coincidir ahir a assegurar que la
política de l’alcalde Joan Armangué està molt allunyada de
les necessitats reals de la ciutat
i del dia a dia dels ciutadans.
Així, en resposta a l’enquesta
sobre temes d’actualitat a Figueres, realitzada per Diari de
Girona i publicada ahir, els tres
grups de l’oposició van defensar
que des de l’Ajuntament s’hauria de fer un esforç d’apropament al poble. Segons l’enquesta, només un 20% dels figuerencs dóna supor t a la gestió
d’Armangué, mentre que la majoria, un 47%, creu que la seva
actuació és tan sols regular.
Davant aquestes dades, «és
evident que ens trobem en una final d’etapa i que el llegat que ens
ha deixat l’alcalde és molt just»,
considera Santi Vila (CiU). Per
la seva banda, Francesc Canet
(ERC), assegura que «després de
dos anys i mig de mandat, la sensació que tens pel carrer és que
la ciutat no ha avançat el que es
preveia», pel que és normal que
la valoració dels polítics al càrrec «baixi».
Política de proximitat

Joan Casas (PP) va més enllà
i creu que «Armangué no ha tingut mai un projecte de ciutat sinó
que s’ha mogut més per impulsos
propis, ignorant la realitat de Figueres». Casas insisteix en la necessitat d’una política de proximitat. «Armangué hauria de baixar més del cotxe oficial, trepitjar més el carrer i parlar més
amb la gent», diu, a la qual cosa
afegeix que «fa la sensació que
defensa més la seva pròpia cadira que la ciutat. Sempre ha bus-

L’oposició pensa
que s’han de trobar
solucions abans de
tancar la Rambla
■

ORACIÓN
AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino
de perdonar y olvidar el mal que me hacen
y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una
vez más que nunca quiero separarme de Ti,
por mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta oración 3 días
seguidos sin decir el pedido, dentro de tres
días será alcanzada la gracia por más difícil
que sea). (Publicar esto en cuanto se reciba
la gracia). Agradece la gracia alcanzada.
MARIA

Reaccions
Joan Armangué

Santi Vila

Joan Casas

Francesc Canet

PSC

CiU

PP

ERC

«El Pla de
Govern 20062007 farà
millorar
l’opinió sobre
la nostra
actuació».
«Hem d’engegar un procés
gradual i progressiu de
pacificació de la Rambla».

«El govern
municipal es
troba en el seu
punt més baix
de complicitat
amb la resta
de la ciutat»

«Armangué
hauria de
baixar més del
cotxe oficial i
parlar amb la
gent del
municipi»

«La sensació
que tens pel
carrer és que
després de tres
mandats la
ciutat no ha
avançat»

«No és el moment de tancar la
Rambla. Això s’ha de fer quan
tinguem completat el Pla de
rondes i el d’aparcaments».

«És molt difícil tancar la
Rambla sense tenir
alternatives per a la
circulació».

«El nostre objectiu és que la
Rambla estigui tancada, però
primer s’han de resoldre els
problemes de l’entorn»

«El poble reforça el
posicionament del Govern de
treballar amb l’objectiu
d’eradicar la plaga
d’estornells».

«És una mica surrealista la
mesura tan expeditiva que es
va prendre per eliminar els
estornells»

«Les mesures que ha pres
l’Ajuntament contra la plaga
d’estornells potser han arribat
una mica tard».

«La plaga és un problema que
s’ha de solucionar però
s’hauria de buscar un mètode
menys agressiu».

«La indiferència respecte a la
presó és una resposta
comprensible ja que el ciutadà
entén que és quelcom que no
l’ha d’afectar».

«L’Ajuntament hauria d’haver
negociat contraprestacions per
a la ciutat amb la Generalitat
a canvi d’instal·lar la presó al
municipi de Figueres»

«La presó tindrà avantatges
per l’increment del personal,
la millora de les condicions
dels presos i l’augment de
Mossos d’Esquadra».

«Nosaltres no vam fer un
rebuig frontal al concepte que
a Figueres li toqués la presó
com a quota de solidaritat en
aquest problema col·lectiu».

cat pactar a dos bandes, tenir la
majoria mínima per imposar el
seu criteri. Tant li fa qui li doni
la majoria», explica, en referència als diferents pactes de
Govern que ha fet el PSC amb
els partits de l’oposició.
El mateix Armangué valora
el resultat de l’enquesta en referència a la seva gestió com un
punt que «s’ha de millorar». Segons ell, «el Pla de Govern 20062007 afronta le necessitats dels
ciutadans i que els diferents
plans i projectes en fase d’execució, neteja, etc. faran millorar
aquest estat d’opinió que al final
del mandat serà més positiu».
Pel que fa als temes concrets
als que fa referència l’enquesta,
les posicions no són tan homogènies. En la primera pregunta,
referent al tancament de la Rambla de Figueres a la circulació
de cotxes, Armangué valora positivament que l’opinió ciutada-

SERFRE INVESTMENTS, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en
primera convocatoria el día 30 de Mayo de 2006, a las
once horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente orden del día:
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas
Anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como
la gestión del órgano de administración en el mismo
periodo.
2º.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005.
3º.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta
de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,
así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.
Girona, a 4 de Abril de 2006.– El Administrador único,
Idhra Operacions, S.L. –unipersonal– representada
por Don Josep Bosch Illa.
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na «sigui favorable al fet que la
Rambla esdevingui una zona de
vianants».
No obstant, també té en
compte que existeix un important percentatge contrari pel
que assegura que «hem d’engegar un procés gradual i progressiu de pacificació de la Rambla,
de reducció del trànsit i que el
vianant prengui protagonisme».
Solucionar problemes de circulació

Des de l’oposició, cap grup
s’oposa al tancament d’aquest
carrer, però sí a la forma com es
vol dur a terme. «Ens hi hem
oposat perquè creiem que no hi
ha alternatives per a la circulació i pels aparcaments», asseguren des del PP. «Fa temps que venim dient que el nostre dibuix final és que la Rambla estigui tancada però hi ha algunes circumstàncies conjunturals, com
de circulació a l’entorn, aparca-

ments, etc., que s’han de solucionar», explica el representant
republicà. «Quan un govern municipal té un projecte i el vol tirar endavant, el primer que ha
de fer és guanyar supor t dels
veïns. No pot ser que els interessats s’enterin de les coses a través de la premsa», considera el
líder de CiU, qui afegeix que «el
tancament s’haurà de fer quan
haguem completat el Pla de ronda i el d’aparcaments».
L’eliminació dels estornells
al Parc Bosc ha través d’una batuda va ser el tema menys criticat per l’oposició. Tots els grups
municipals consideren que és
un problema greu per a la ciutat, que afecta la vida quotidiana i a la salut pública i, tot i que
la manera no és del tot acceptada per «agressiva», «surrealista»
o «fora de temps», els tres representants creuen que alguna
cosa s’havia de fer i ningú ha do-

Joieria Santa Clara
de fills de Josep Ayuso
—LIQUIDEM—
FINS AL 22 D’ABRIL
PER TANCAMENT FORÇÓS
TENIM ROSES
DE
SANT JORDI
a partir de 15 €
C/ Santa Clara, 22 - GIRONA
Tel. 972 21 69 22
PROPERA OBERTURA
a C/ RUTLLA, 23

nat solucions alternatives.
Per últim, l’enquesta demanava l’opinió sobre el fet que la
presó de les comarques gironines s’ubiqui a Figueres. En
aquest cas la resposta massiva
va ser d’indiferència. Per a l’alcalde, la «indiferència és una resposta comprensible ja que els ciutadans entenen que és quelcom
que no l’ha d’afectar». En termes
similars, Joan Casas (PP) considera que portarà beneficis per
a la ciutat per l’increment de
personal i, a conseqüència, del
comerç. Per a Francesc Canet
(ERC), «tot i que al principi estavem en contra, la presó és la
quota de solidaritat que li ha tocat a Figueres amb aquest problema col·lectiu» i Santi Vila
creu que «la indiferència constata que els ciutadans haurien
reclamat un govern més disposat
a negociar amb força contrapartides per a la ciutat».
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LA NEGOCIACIÓ DE LA REFORMA

L’Estatut després de les «rebaixes»
✓ El text aprovat al Congrés retalla «l’ambició» dels partits catalans ✓ ERC vincula el seu sí
principalment a millores en el finançament ✓ La reforma suposa un avenç per a l’autogovern català
Els punts més destacats a comparar
▼ LA REFORMA APROVADA AL CONGRÉS

▼ NOVA PROPOSTA D’ESTATUT

▼ TÍTOL PRELIMINAR

▼ TÍTOL PRELIMINAR

Catalunya és una nacionalitat
Dret i deure de conèixer el català i el castellà
La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza l’autogovern

▼ TÍTOL I: DRETS I PRINCIPIS RECTORS
Assegura els drets i deures específics dels catalans en els àmbits de la família, la
infància, l’educació, el treball, la salut, l’habitatge o el medi ambient. A més estableix
que els ciutadans tenen dret d’opció lingüística.
Dret a viure amb dignitat el procés de la pròpia mort
S’estableix el Consell de Garanties Estatuàries que emet dictàmens vinculats.
Es crea la Sala de Garanties del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

▼ TÍTOL II: INSTITUCIONS

Incorpora el món local. La Generalitat fixarà els mecanismes de finançament.
Catalunya s’estructura en vegueries i municipis.
Aprofundiment dels drets democràtics amb una nova llei electoral.

▼ TÍTOL III: EL PODER JUDICIAL DE CATALUNYA
El TSCJ es converteix en la màxima autoritat judicial de Catalunya i amplia les seves
competències
Institucionalització d’un fiscal superior català. Limita les funcions al Ministeri Fiscal
Es crea el Consell de Justícia de Catalunya com a ens independent del Consell
General del Poder Judicial, sense perjudici de les seves competències.
Els magistrats, jutges i fiscals que ocupin una plaça a Catalunya han d’acreditar un
coneixement suficient del català i del dret català.

▼ TÍTOL IV: COMPETÈNCIES

Catalunya és una nacionalitat
Es fomentarà el coneixement del català
No en parla

▼ TÍTOL I: DRETS I PRINCIPIS RECTORS
Assegura els drets i deures específics dels catalans en els
àmbits de la família, la infància, l’educació, el treball, la salut,
l’habitatge o el medi ambient.
Dret a morir amb dignitat.
S’estableix el Consell de Garanties Estatuàries que emet
dictàmens vinculats.
Es crea la Sala de Garanties del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.

Remet els drets i deures dels catalans a la Constitució
espanyola.
No en parla.
S’estableix el Consell Consultiu.
No existia una sala específica.

Incorpora la figura del conseller primer com a primer ministre
de Catalunya.
Incorpora el món local.
Catalunya s’estructura en vegueries i municipis.
Aprofundiment dels drets democràtics amb una nova llei
electoral.

El conseller en cap ostentava el càrrec amb moltes menys
competències.
No en parla.
Catalunya s’estructura en municipis, comarques i demarcacions
No en parla.

▼ TÍTOL III: EL PODER JUDICIAL DE CATALUNYA
El TSCJ es converteix en la màxima autoritat judicial de Catalunya
ampliant les seves competències.
Institucionalització d’un fiscal superior de Catalunya.
Es crea el Consell de Justícia de Catalunya com a ens independent del Consell General del Poder Judicial.
El coneixement del dret català és requisit imprescindible per
aconseguir una plaça a la justícia catalana.

Estableix que el TSJC és una instància intermèdia entre les
audiències i el suprem.
No existia la figura.
No existia cap entitat reguladora del poder judicial català.
Conèixer el dret català és un mèrit, no un requisit.

▼ TÍTOL IV: COMPETÈNCIES

S’amplia i es blinda la definició de les actuals competències de la Generalitat.
Es defineixen com a exclusives (l’Estat no hi té cap potestat), compartides
(la Generalitat desenvolupa una llei estatal) i executives (la Generalitat té potestat
reglamentària)

▼ TÍTOL V: RELACIONS DE LA GENERALITAT AMB L’ESTAT, AMB ALTRES
CA I AMB LA UE, DE L’ACCIÓ EXTERIOR DE LA GENERALITAT
La Generalitat i l’Estat es presten ajuda mútua i col·laboren quan sigui necessari per a
l’exercici eficaç de les competències respectives.
Participació en les decisions a Espanya o a la UE que tinguin a veure amb les competències exclusives de la Generalitat
La Generalitat participa en les delegacions espanyoles davant la UE que tractin
assumptes de la competència legislativa del mateix Govern català.
Catalunya establirà una delegació per a la millor defensa dels seus interesos davant
les institucions de la Unió Europea.

▼ TÍTOL VI: FINANÇAMENT

S’amplia i es blinda la definició de les actuals competències
de la Generalitat.
Es defineixen com a exclusives (l’Estat no té cap potestat), compartides (la Generalitat desenvolupa una llei estatal) i executives
(la Generalitat té potestat reglamentària).

No es defineixen les competències vigents.
No determina cap diferència entre competències.

▼ TÍTOL V: RELACIONS DE LA GENERALITAT AMB L’ESTAT, AMB ALTRES CA I AMB LA UE, DE L’ACCIÓ EXTERIOR
DE LA GENERALITAT
Estableix que la relació entre Espanya i Catalunya és una relació bilateral entre iguals.
Participació en les decisions a Espanya o a la UE que tinguin a
veure amb les competències exclusives de la Generalitat.
La Generalitat pot representar l’Estat central davant la UE en
aquelles qüestions on només ella té potestat per actuar.
Catalunya es representa a ella mateixa a la UE i a l’estranger, de
manera que pot instaurar oficines de respresentació diplomàtica.

Entén Catalunya com una comunitat autònoma subordinada en
major grau a Espanya.
Remet al Govern central la responsabilitat de recaptar els
impostos.
L’Estat respresentarà el govern de la Generalitat.
Les ambaixades espanyoles són la representació diplomàtica
catalana a l’estranger.

▼ TÍTOL VI: FINANÇAMENT

La Generalitat té competències per establir els seus propis tributs, sobre els quals té
capacitat normativa. També en els cedits.
A part de l’aprovat al Parlament, el nou text estableix que la gestió, recaptació, liqui
dació i inspecció dels altres impostos de l’Estat a Catalunya correspondran a
l’Administració Tributària de l’Estat.
Els recursos financers de què disposi podran ajustar-se per a què el sistema estatal
de finançament disposi de recursos per garantir la solidaritat amb les CA.
L’Estat i la Generalitat procediran a l’actuació quinquennal del sistema de finançament,
tenint en compte l’evolució del conjunt dels recursos disponibles.
FONT: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I BUTLLETÍ OFICIAL DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Laura Marín, Girona.

Catalunya és una nació
Dret i deure de conèixer el català
La Generalitat és Estat

▼ TÍTOL II: INSTITUCIONS

Incorpora la figura del conseller primer com a primer ministre de Catalunya

La reforma d’Estatut de Catalunya
ha superat la fase del Congrés dels
Diputats amb un aprovat just i amb
menys suport del que tenia quan
hi va entrar –concretament un 54
per cent de vots a favor–. A més de
l’oposició ferma del PP i EA, pel
camí ha perdut el vot d’ERC que
creu que aquest «no és l’Estatut
que fa falta per a Catalunya». Davant d’aquestes negatives, els socialistes fan una ferma defensa
d’un text que garantirà «l’estabilitat i l’equilibri» en el marc de l’Estat de les autonomies. Pasqual Maragall afegia dijous després d’un
«dia històric» que aquesta és «la
llei d’autogovern més ambiciosa
dels últims tres segles».

▼ ESTATUT DE SAU

Amb tot, l’Estatut que va aprovar la Cambra Baixa respecta, en
part, els articles del projecte sortit del Parlament el 30 de setembre. No obstant, l’ambició d’aquell
text ha estat frenada per les llargues sessions de la Comissió
Constitucional i els interessos
d’un i altre «bàndol». Així, les retallades més importants s’han produït en els dos pilars del text, com
són la definició de Catalunya, que
deixa de ser «nació» per continuar
sent «nacionalitat», i el model de
finançament. A més, tot i que el títol de competències s’ha mantingut més o menys igual, la gestió
de ports i aeroports ha estat el
principal graó a superar per aconseguir el suport d’ERC, que de-

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 2/4/2006. Pàgina 43

Catalunya té capacitat normativa fiscal sobre els impostos
transferits
Es crea l’Agència Tributària de catalunya com la responsable
de la gestió de recaptar tots els impostos pagats pels catalans,
dels propis i dels cedits.
La Generalitat estableix la seva aportació solidària a les CCAA.
Estableix un període de 15 anys per igualar els ingressos de
l’economiacatalana amb els de les CCAA forals.

No en parla
Es permet a l’Agència Tributària estatal la responsabilitat
de recaptar els impostos
L’aportació de la Generalitat a les altres CA l’estableix la
Constitució
No en parla
DdeG

mana el traspàs sense condicions
a la Generalitat per poder crear un
consorci amb empreses privades.
L’Estat però, no està disposat a cedir i es manté en la proposta d’un
consorci Generalitat-Estat, en què
aquest últim tindria la majoria.
Els «negociadors» no llancen la
tovallola. Així, tots es mostren partidaris de continuar negociant per
arribar a un consens. Tots excepte el PP, que ha parlat de retirar el
text per «inconstitucional» i per
«trencar Espanya i l’Esperit de la
Transició». Per pal·liar aquest sentiment de «ruptura», la vicepresidenta primera del Govern, María
Teresa Fernández de la Vega, va
assegurar ahir que l'Executiu
«està en condicions de convèncer els

grups» que no han avalat el nou Estatut de Catalunya al Congrés.
ERC, per la seva banda, lliga el seu
canvi de vot, sobretot, al finançament. «S’ha de legislar en aspectes
referents a peatges, aeroport i Agència Tributària de manera
paral·lela al text com a condició perquè els republicans donin el seu suport a la reforma estatutària», deia
divendres el conseller primer Josep Bargalló. Preus difícils de pagar per un Govern que no està disposat a cedir en segons quins assumptes i que tem que la resta de
comunitats li demandin coses similars. El text estatutari aprovat
pel Congrés dijous consta de 223
articles –quatre menys que el projecte del Parlament–, 14 disposi-

cions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i 4 disposicions finals. Comparativament suposa un avanç en l’autogovern menor que l’aprovat a Catalunya,
però implica, en qualsevol cas, un
avenç significatiu respecte a l’Estatut vigent des de 1979. Almenys
així ho defensen els partits que hi
van votar a favor i, fins i tot, la mateixa Esquerra, que va reconèixer
que «és millor que el text de Sau»
però va lamentar que «tot l’esforç
fet només ha servit perquè al final
tinguem un Estatut igual que al
d’altres autonomies». En definitiva,
el nou text suposa un avenç per a
Catalunya, però al mateix ritme
que la resta de les regions
d’Espanya.

Diari de Girona ■ Dimarts, 20 de juny de 2006

El Referèndum

➜

Catalunya

El dia després

L’abstenció: assignatura pendent
Tots els polítics coincideixen a destacar que la baixa participació ha entelat la consulta
R.G.V/Efe, Girona/Barcelona/Bilbao.

La ressaca de la jornada electoral de diumenge ha deixat un
clar protagonista. Durant tot el
dia d’ahir, l’abstenció va ser el
centre de converses, tertúlies,
anàlisis polítiques i interpretacions diverses dels resultats del
referèndum de l’Estatut. Més
enllà de veure millor o més malament els percentatges de suport o rebuig al text, tots els partits i líders mostraven ahir la
seva manera de veure el fet que
la consulta hagués tingut tant
baixa participació. Va ser l’assignatura pendent del referèndum de l’estatut.
Els partidaris del sí, els partits que van estar demanant el
supor t al text estatutari toa la
campanya, interpreten l’alta
abstenció com un signe més o
menys normal, tot i que no amaguen el seu desig de que haguessin participat més catalans
al referèndum. Des de l’altra vorera, el bloc del no, el que per
diferents motius han demanat el
rebuig a l’Estatut, miren l’abstenció com un signe de desinterès pel text i l’aprofiten per desacreditar-lo. Tot i així, entre
ells també hi ha discrepàncies.
El PP no amaga el seu intent per
desvirtuar la victòria del sí i parla constantment que els catalans
han donat l’esquena a l’Estatut
no anant a votar massivament.
En canvi, Esquerra en cap cas
posa en dubte la vistòria del sí i
assegura un i altre cop que en
cap cas el resultat queda deslegitimat.
Amb tot, tant PSC, CiU i ICV
com PP i ERC comparteixen la
preocupació de la classe política per la baixa participació. Les
declaracions dels líders polítics
convidaven ahir a fer una profunda reflexió. I cadascú amb la
seva interpretació, destacaven
la xifra de l’abstenció com la
més punyent i com un element
que ha entelat el referèndum de
l’Estatut. Un dels punts que més
preocupa als polítics i a les seves formacions és la possibilitat
que aquesta baixa participació

LAURA Marín

que la baixa participació és un
«càstig» al president del Govern,
José Luis Rodríguez Zapatero, i
al líder de CiU, Artur Mas, perquè són «els que han donat la forma actual a aquest Estatut».
També des d’Euskadi, el president del PNB, Josu Jon Imaz, assegurava que l'abstenció «possiblement ha estat conseqüència
d'un procés complex, en el qual
s'ha obert una fractura entre les
formacions polítiques» que ha
pogut influir en l'ànim dels votants.
Tornant a Catalunya, UGT recordava la necessitat de «reflexionar» d'ara endavant per què
la participació no ha estat «més
elevada». I l'expresident del
Consell Consultiu de la Generalitat, Joaquim Tornos, opinava
que els resultats del referèndum reflecteixen el «gran cansament» de l'electorat català i
que la importància d'aprovar un
nou text «no ha quallat» entre
els ciutadans de Catalunya.

El nou Estatut, que va ser
aprovat diumenge en referèndum amb l'aval del
73,90% dels ciutadans que van
acudir a les urnes i una participació que va fregar el 50%,
podria entrar en vigor a final
de juliol sempre que no es
presenti cap recurs contenciós electoral.
El dia 23 que ve, les juntes
electorals provincials faran
l'escrutini general per verificar els resultats i sumar a
aquests els vots emesos pels
catalans a l'estranger, el cens
dels quals puja a 108.024 persones, segons va informar el
departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya.
Cinc dies més tard, el 28 de
juny, les juntes electorals provincials, en el cas que no
s'hagin interposat recursos
contenciosos electorals, proclamaran els resultats i els comunicaran seguidament a la
Junta Electoral Central.
En cas de recurs contenciós electoral, les juntes electorals provincials comunicaran a la Junta Electoral Central el resultat el mateix dia
que els notifiquin la sentència.
La Junta, per mitjà del seu
president, declararà oficials
els resultats i els comunicarà
immediatament als presidents del Govern de l'Estat,
del Congrés dels Diputats i
del Senat. Els resultats oficials es publicaran al BOE i
en el DOGC.
A partir d'aquest moment,
correspon al Rei sancionar,
promulgar i ordenar la publicació del nou Estatut, el qual
entrarà en vigor vint dies després d'haver-se publicat en el
BOE i el DOGC, per la qual
cosa el nou Estatut pot entrar
en vigor aproximadament a final de juliol.

model per a Europa». Tot i acceptar que «aquesta participació suposa un fracàs», Rajoy va
validar els resultats que ell havia defensat i va confirmar que
el PP votaria per la ratificació de
la Constitució europea en el tràmit parlamentari.
El secretari general del PP,
Ángel Acebes, un altre dels crítics amb la reforma, va felicitar
les forces polítiques que havien
optat pel sí a la Constitució europea per haver abonat «un text
bo per Espanya». També el líder
popular a Catalunya, Josep Piqué, tenia un discurs molt diferent aquell 21 de febrer, quan va
recordar que la baixa participació és un problema «del conjunt
de la UE» i va expressar la seva
satisfacció perquè «hi ha hagut
la par ticipació mínima indispensable».

Els arguments del PP es posen també en dubte quan es recorda que han estat 15 anys governant a Galícia amb un Estatut que va ser aprobat amb una
abstenció que superava el 70
per cent. El 21 de desembre de
1980 es va celebrar el referèndum a la comunitat gallega per
aprovar el seu Estatut. La participació d’aquell dia va ser d’un
28,2 per cent però va guanyar el
sí per un 73,35 per cent. I sobre
tan àmplia abstenció es van
construir tant el Govern autonòmic i la resta d’institucions
gallegues.
Mariano Rajoy va ser vicepresident d’aquell govern. El
resultat a favor li deuria semblar bé perquè llavors, l’ara líder del PP a Espanya, no va fer
ni una sola declaració al respecte en sentit crític.

DdeG

BAIXA PARTICIPACIÓ. Molts dels col·legis electorals van veure passar menys de la meitat de l’electorat per l’urna.

Maçanet, el gironí menys entusiasta
A les comarques gironines,
l’abstenció també va assolir quotes molt elevades. Tot i que la demarcació va enregistrar una participació una mica més elevada
que la mitjana de tot Catalunya,
Girona amb prou feines va sobrepassar la meitat del cens
electoral. Aquesta situació va fer
que les comarques gironines no
fossin una excepció en les estadístiques. I com era d’esperar, es
van produir casos on la participació va ser extremadament baixa i, conseqüentment, molt pre-

ocupant pels polítics. El municipi que va encapçalar la classficació dels menys entusiastes a
Girona és Maçanet de la Selva.
La població selvatana va enregistrar un 61,84 per cent d’abstenció, és a dir, més d’11 punts
de participació per sota que la
mitjana de tot Catalunya. Així,
només el 38,16 per cent dels
electors de Maçanet va decidir
anar diumenge a votar, convertint així el seu municipi en el més
abstencionista de les comarques gironines.

es degui a un descredit generalitzat de la política catalana. Això
fa també que la classe legisladora tingui en els propers comicis al Parlament una vertadera proba de foc per conèixer de
primera mà si els catalans continuen o no confiant en el sistema polític i els seus represen-

tants.
I és que tant destacada ha sigut aquesta dada que fins i tot
organitzacions no polítiques i
par tits de fora de Catalunya
també han parlat d’aquesta
qüestió. Des del País Basc, per
exemple, el coordinador d'Aralar, Patxi Zabaleta, considerava

CONSULTES POPULARS

El PP van aprovar el resultat de la Constitució
Europea amb una abstenció del 58 per cent

L

L’Estatut podria
entrar en vigor a
finals de juliol si
no es presenten
recursos
Efe/DdeG, Barcelona.

Una interpretació dels
resultats en clau política
es dades mai són objectives
quan d’aquestes en depèn
un resultat polític. Per això,
cada partit les recull, analitza i
interpreta segons el que més li
convé en un moment determinat. I precisament això és el
que posa en pràctica el Partit
Popular quan deslegima el resultat del referèndum de Catalunya per la baixa participació
ciutadana que va registrar diu-
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menge, quan van votar un 49,5
per cent dels catalans.
Per al partit de Mariano Rajoy aquesta xifra mostra l’«error
del projecte de José Luís Rodríguez Zapatero qui presumeix i
proclama que les coses han anat
d'allò més bé quan el seu projecte només ha estat ratificat pel 35
per cent de la població», va comentar ahir mateix el líder popular.
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El que Rajoy no recorda és
que el passat més de febrer de
2005 la seva formació va donar
suport i va validar una altra consulta que va registrar una abstenció del 58 per cent. Llavors
es portava a les urnes la Constitució europea, en la qual el PP
es va posicionar a favor del sí.
Els resultats, a Catalunya, llavors van ser d’un 64,64 per cent
a favor del sí i d’un 28,07 per
cent en contra. A Espanya en
general el supor t al sí pujava
fins al 76,73 per cent.
La nit d’aquelll 21 de febrer
el president del PP es va felicitar pel triomf del sí, tot i que va
lamentar la «molt baixa participació». No va obviar les crítiques al president del Govern,
assegurant que «es va precipitar» en la convocatòria de la
consulta perquè «va voler ser un
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Adan Torres
Estudiant

No

«Desenvolupa aspectes
que no incloïa el de 1979»

Jordi Quintana
Estudiant

«D’aquí a dos o tres anys
ja estarem reclamant més»

L. Marín, Girona.

-Li costa entendre que un altre estudiant com vostè voti que sí?

-Considera que aquest Estatut pot
canviar la seva vida d’alguna manera?

-No, cadascú té la seva opinió. Però
sí em costa entendre que una persona jove tingui clar que votarà sí tenint
en compte que d’aquí a 25 anys estarem al mateix lloc i reclamant el mateix.

-No. Canvis substancials crec que no.
Potser millorar alguna cosa en general però no en la meva vida quotidiana.
-Creu que, com assegura la classe
política, estem vivint un moment
històric?

-Ha intentat convèncer la gent del seu
entorn que votin el mateix que vostè?

-No, perquè la gent del meu entorn
pensa bastant com jo. A més, no he
de convèncer ningú, cadascú pensa
com vol.

-Està bé que millorin l’Estatut i que
s’adaptin les coses als nous temps
però jo no parlaria tant de moment
històric com de renovació.

-Li ha agradat el paper que han jugat
els polítics en la negociació de l'Estatut?

-Tenint clar com té quin serà el sentit
del seu vot, també deu tenir un aspecte de l'Estatut que sigui el que
menys li agrada.

-Voto que sí perquè em sembla que
es respectuós amb el marc de la resta de l’Estat i a la vegada té en compte els drets de la ciutadania catalana.
El que més m’agrada és el fet que desenvolupa aspectes que en el text de
1979 van quedar per fixar. Tot el que
sigui aclarir punts i especificar competències suposo que ajudarà que tot ADAN TORRES
sigui més àgil i que tots funcionem
millor.
-Li costa entendre que un altre estudiant
com vostè voti que no?

-No, de fet jo sóc molt tolerant amb
aquests temes. Cadascú a de seguir les seves conviccions.
-Ha intentat convèncer la gent del seu entorn que votin el mateix que vostè?

-Tampoc. Més que res intento saber els
motius del seu no, ja que uns diuen que
no perquè hi ha molts punts nous però tot
es queda en l’aire i d’altres estan convençudíssims que sí.
-Li ha agradat el paper que han jugat els
polítics en la negociació de l'Estatut?

-La veritat és que no perquè més que negociar l’Estatut el que feien eren anar
llençant-se pilotes els uns als altres i intentant desqualificar el contrari.
-Canviaria el sentit del seu vot si el que
s'hagués de referendar fos l'Estatut del 30

-Gens, gens. Ni uns, ni els altres. Em
fa la impressió que s’han abaixat els
pantalons de seguida, i quasi tots els
partits han buscat l’espectacle i s’han
preocupat més per sortir als diaris
que de la població.
-Canviaria el sentit del seu vot si el
que s'hagués de referendar fos l'Estatut del 30 de Setembre?
LAURA MARÍN

RAFA GARRIDO

JORDI QUINTANA.
R. Garrido, Girona.

de setembre?

-Hauria de mirar-me aquell text d’una manera més detinguda perquè a mi no m’agrada gaire la qüestió sobiranista. Considero que tot el que sigui fer reformes dins
d’un marge està bé però sempre respectant que som «tots» i que hem de respectar que formem part d’un Estat.

-Considera que aquest Estatut pot canviar
la seva vida d’alguna manera?

-Per la seva edat, vostè imagino que a la
llarga es veurà més afectat per aquest Estatut que pel del 79. Quina vida creu que
se li hauria de donar si guanya el sí al referendum?

-No. És un canvi, però molt petit. Al final,
és més del mateix.

-Fins que canviï la societat.

-D’entrada, el preàmbul no m’agrada
gens, perquè el vaig comparar amb el del
30 de setembre i els canvis no m’agraden
gens. És com parlar d’un altre Estatut. Em
sembla molt greu que l’Estatut votat més
àmpliament no s’aprovi i el pactat per dos
partits sigui el que ara va a referèndum.

-A Girona hi ha analistes que creuen que
és on més possibilitats té el no. Podria
preveure un resultat aproximat?

-Potser sí que guanyaria el no, almenys
pel que veig al meu entorn. Però en general espero que guanyi el sí.

-No. És una llei com una altra i no veig que
aporti prou novetats com per canviar-me
considerablement la vida.
-Creu que, com assegura la classe política, estem vivint un moment històric?

-Tenint clar com té quin serà el sentit del
seu vot, també deu tenir un aspecte de
l'Estatut que sigui el que menys li agrada.

●A les 8 del vespre, el parlamentari gironí José Antonio Donaire donarà una conferència sobre l’Estatut a la sala d’actes de l’Edifici la
Nau de Tossa de Mar. Presentarà
l’acte l’alcaldessa del municipi, Pilar Mundet.
●A les 8 del vespre, el regidor i primer secretari del PSC de Palafrugell, Juli Fernández, farà una passejada electoral pel centre de Palafrugell.
●A 2/4 de 10 del vespre, la diputada al Congrés, Montse Palma, i el
parlamentari i alcalde de Camprodon, Esteve Pujol, donaran una
conferència a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Camprodon.

-Jo crec que pot durar molts anys, però
d’aquí a dos o tres anys ja estarem reclamant coses com les seleccions esportives
catalanes, l’oficialitat de la meva llengua,
la concepció de nació, i totes aquelles coses que s’han retallat a Madrid. Ningú ha
donat explicacions de per què s’ha retallat d’aquesta manera. Tot i això, imagino
que potser durarà 20 o 25 anys.
-A Girona hi ha analistes que creuen que
és on més possibilitats té el no. Podria
preveure un resultat aproximat?

-Jo crec que si guanya el sí serà per molt
poc. I la participació serà molt baixa segur, perquè és impossible que la gent participi en una cosa que fins i tot als polítics
els motiva tant poc. Ells van a fer-se la foto
i prou.

QUÈ DIU L’ESTATUT SOBRE?

AGENDA POLÍTICA
➡PSC
●A les 5 de la tarda, l’alcalde de
Quart, Pere Cabarrocas, i el diputat gironí al Congrés, Àlex Sáez, faran una xerrada al local social de
Palol d’Onyar de Quart.

-Sí, canviaria. I tant!

-Per la seva edat, vostè imagino que
a la llarga es veurà més afectat per
aquest Estatut que pel del 79. Quina
vida creu que se li hauria de donar si guanya el sí al referendum?

➡CiU
●A les 10 del matí, Eduald Casadesús passejarà per Pardines demanant el sí a l’Estatut..
●A les 5 de la tarda, Irene Rigau
visitarà el Casal de la Gent Gran
de Porqueres.
●A les 7 de la tarda, xerrada col·loqui a càrrec d’Albert Riera al local
d’Unió de Pensionistes al barri de
Vila-roja de Girona.
●A les 7 de la tarda, Jordi Munell i
altres membres locals de CiU a Ripoll passejaran pel barri de l’Estació i el carrer del Progrés per demanar el «sí».
●A les 8 del vespre, xerrada col·loqui a càrrec de Jaume Torramadé
a la Cafeteria Can Ricard de Salt.
●A les 8 del vespre, conferència
«El per què del sí a l’Estatut», a càrrec de Jordi Xuclà i Pere Macies a
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Les vegueries. La recuperació
d’una organització històrica

l’IMPC d’Olot.
➡ERC
●A les 8 del vespre, Pere Vigo i Esteve Perpinyà estaran al Teatre
Municipal de Ribes de Freser.
● A 2/4 de 9 del vespre, Joan Puig
parlarà de l’Estatut a la Sala de
Reunions de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
● A les 9 de la nit, Pere Bosch i
Blanca Palmada, faran campanya
a la Plaça Catalunya de Fontcoberta.
➡PP
●A les 12 del matí, la presidenta
del PPC a Girona, Concepció Veray, amb altres membres del Partit
del Pla de l’Estany, es reuniran
amb representants de la Unió de
Comerciants de Banyoles per exposar i explicar el posicionament
del PPC davant de l’Estatut i de
com afecta aquest el comerç.

MIQUEL ANGEL Sánchez Huete*

E

l projecte d’Estatut manifesta
una major preocupació respecte de l’organització del
govern local. L’organització territorial bàsica s’estructura en dues
entitats: els municipis i les vegueries. La vegueria suposa la recuperació d’una institució històrica
catalana que actua a l’àmbit de
cooperació supramunicipal i com
a desconcentració de serveis de
la Generalitat. La seva introducció comporta diversos interrogants. Per una part, determinar
quantes es crearan. L’Estatut no
les assenyala, encara que en cercles polítics es parla de set (Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Ponent, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Barcelona i Girona). Un altre interrogant es refe-

reix a com s’organitzarà el govern
d’aquesta entitat. Es proposa la
creació dels Consells de Vegueria que substituiran a les diputacions. També es crea un nou òrgan, el Consell de Governs locals,
que ha de ser escoltat en les iniciatives legislatives que afectin a
les administracions locals. La
reintroducció de la vegueria en
l’organització territorial de Catalunya no ha de suposar una recuperació romàntica ineficaç. La
seva implantació ha de trobar justificació en una millor administració, més propera a la realitat de
cada territori i més participada per
la ciutadania.

*Advocat i Professor de
Dret de la UAB
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Josep Maria Rodríguez
Professor d’Història

No

Miracle Sala
Professora de Cultura Clàssica

«Fins i tot CiU veu que no
«Els centres tindran més
opcions d’autogestionar-se» millorem en finançament»
de respectar les institucions pròpies
de Catalunya i la proposta que va sortir-ne amb el suport de la majoria. En
canvi, en comptes d’això el que han
fet ha estat retallar moltíssim el que
va sortir del Parlament. Després també pels continguts perquè una de les
pautes principals era aconseguir
avenços en el finançament i en canvi
els analistes, fins i tot de dins de CiU,
coincideixen a afirmar que no canvia
gaire respecte a l’actual. A més tampoc es reconeix en aquest Estatut el
dret de Catalunya a l’autodeterminació.

L. Marín, Salt
-Considera que aquest Estatut pot
canviar la seva vida?

-Tant com canviar la meva vida, no.
Penso que pot donar una major autonomia tant en l’àmbit educatiu com
des d’un punt de vista de desenvolupament cultural.
-Creu que estem vivint un moment
històric?

-La història es viu en el dia a dia. En
qualsevol cas la situació que estem
vivint vol dir que la societat està desperta, està viva, té ganes d’anar per
un camí de més participació, de més
llibertat, més autonomia, més descentralització...

-I en educació?

- A grans trets, el tema d’educació no
seria un dels principals pels quals diria que no.

-Té molt clar que votarà sí. Per què?

-Jo sóc realista i possibilista. La política és l’art de fer el que es pot fer en
un moment determinat i actualment
podem fer un pas endavant. Potser
podríem fer-ne dos, però els que toquem de peus a terra agafem, com
diu la dita, l’ocell a la mà. D’altra banda, haver d’estar esperant el que seLAURA MARÍN
ria, si hauríem de reformar, si hauríem de discutir un nou estatut o, de RODRÍGUEZ. Defensa el sí perquè és una millora
moment, aprofitar l’Estatut anterior,
suposaria una certa paràlisi i em fa l’efec- tingut els meus dubtes. Crec que tal com
te que ja hem parlat prou i que ens convé han anat les coses no em sembla correctirar endavant. Sense oblidar que després te i particularment penso que hi hauria
hi ha mecanismes que permeten introduir d’haver un vot de càstig però que no està
reformes. Més específicament, les millo- en el no sinó que d’una manera massiva
res de finançament, d’autonomia i de la població anés a votar en blanc on es madrets són positius.
nifestés el rebuig global a la manera com
s’ha dut a terme la negociació i s’ha tren-I en educació?
- En educació sembla que tindrem garan- cat l’acord de partits.
tits uns marges més amplis d’autonomia -Ha intentat convèncer la gent del seu enque els que teníem fins ara. Sembla que torn que voti que sí?
hi ha un major respecte pels currículums -No. Respecto l’opinió de cada persona.
però el que sobretot valoro és que es ten- -Hauria canviat el sentit del seu vot si
deixi a l’autonomia dels centres, a l’auto- s’hagués de referendar l’Estatut del 30 de
gestionament segons les característiques setembre?
específiques de cada escola.
-No, però seria un sí sense tants dubtes.
-Li costa entendre que un altre professor
voti que no?

- No em costa gens perquè jo mateix he

-Podria preveure un resultat?

-Jo crec que de la gent que vagi a votar,
prop d’un 60% dirà que sí.

-Li costa entendre que un altre professor voti que sí?

- No. Respecto totalment les opinions
dels altres, tot i que m’agradaria que
es votés que no per aconseguir un Estatut millor. La indicació que no és tan
bo com diuen està en les mateixes
LAURA MARÍN campanyes dels partits que diuen sí,
ja que molts reconeixen que és poca
SALA. Considera que el text no aporta avantatges
cosa i fan servir frases com la de «más
L. Marín, Salt vale pájaro en mano que ciento volando».
A mi m’agradaria ser més ambiciosa i que
-Considera que aquest Estatut pot canviar
el poble de Catalunya fos més ambiciós.
la seva vida?
-No. Un altre potser sí, però aquest no crec -Ha intentat convèncer la gent del seu enque canviï gaire les coses.
torn que voti que sí?
-Creu que estem vivint un moment histò-Primer de tot jo intento convèncer que votin. A partir d’aquí respecto la decisió de
ric?
-Estic a favor del no precisament perquè cada un.
no crec que modifiqui gaire les relacions -Hauria canviat el sentit del seu vot si
que tenim amb Espanya ni les condicions s’hagués de referendar l’Estatut del 30 de
competencials de Catalunya. Per això, setembre?
malgrat que m’agradaria viure’l com un -Sí perquè aquell text oferia molt més a
moment històric crec que no ho serà. Pot- Catalunya que a poc a poc han anat retaser serà històric en el sentit que trigarem llant, sobretot per interessos polítics i parmolt més temps a tenir un avenç signifi- tidistes.
catiu.
-Podria preveure un resultat?
-Té molt clar que votarà no. Per què?
-És complicat. Primer jo crec que no hi
-Votaria no per moltes raons. Primer per haurà gaire gent que voti. Potser un 50% i
raons de forma perquè jo crec que s’han d’aquests la majoria dirà que sí.

CAMPANYA

GUSPIRA

ALFONS Quintà

Tocant fons
H
Hi ha opinions, que són lliures i diverses. Es distingeixen dels fets en que aquests
darrers són indiscutibles.
Dit això, és un fet que l’article
publicat dissabte a La Vanguardia
pel meu col·lega i vell amic Gregorio Morán és l’atac personal
més dur del qual mai hagi estat
objecte un president de la Generalitat en un mitjà barceloní. Maragall hi era destrossat. El títol ja
es portava l’oli: «El idiota de la familia».
Un altre fet és que mai un pre-

sident de la Generalitat havia deixat de rebre aplaudiments en ocasió d’un acte social diguem-ne banal. Li va passar a Maragall en la
seva recent intervenció a Sitges,
en una reunió del Cercle d’Economia.
El personatge s’està esmicolant. Cada dia disminueix el nombre de persones capaces de prendre-se’l una mica seriosament.
Aquest drama personal esdevé
polític quan veus que en el seu
partit no apareix cap recanvi.
Montilla és vist dins el Govern
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central com un «apparatnik», és
a dir un home d’aparell, gens amatent a les dinàmiques socials. Una
bona font del PSOE em diu que
els seus enfrontament amb Solbes són constants. «Solbes té el rellotge a l’hora del món i Montilla
és una relíquia del passat», conclou la font.
Una altra font, aquesta del
PSC, em diu: «Hem d’impedir que
Maragall pretengui evitar les eleccions i també lluitar en contra que
torni a ser candidat. Ens cal un cap
de llista que eventualment pugui
ser un bon conseller primer, amb
Mas de president. Si això no és possible, hem de trobar un número dos
que substitueixi aviat Maragall,
després de que aquest perdi les eleccions, i pugui ser un bon conseller
primer, amb Mas de president».
Tot això té sentit perquè les enquestes indiquen que CiU tindria
més vots que el PSC, però, ai las,
quedaria ben lluny de la majoria
absoluta.
Durant dos anys de tripartit, el
tema ( o el foc d’encenalls) de l’Es-

tatut ha estat usat per justificar la
inoperància de la Generalitat.
Què passaria si hi hagués un altre tripartit més actiu? Ben probablement, duria a terme molts
més desastres en tots els terrenys.
Aquesta és la gran angoixa
dels sectors econòmics, acreditada pels fets exposats a l’inici.
Veuen que hem arribat on estem
perquè això era possible. Ara caldria no es pogués repetir. No podem tornar a perdre mesos i mesos amb grans eslògans que han
tapat una immensa ineficàcia. Qui
recorda ara el mot nació? Són nacions només les que tenen un text
jurídic amb aquest mot?
No està clar que Artur Mas sigui conscient d’on hem arribat a
caure. No només es tracta de millorar una gestió ( la poca que hi
ha hagut) sinó de reformar en un
sistema polític que ha tocat fons.
Sense una nova llei electoral i una
honestedat real (és a dir sense
corrupció), això és clarament impossible.

Critiquen que els
immigrats rebin
propaganda però
que no puguin votar
L.F.G., Girona.

La Comissió del Dret a Vot ha
lamentat que la població immigrada rebi cartes informatives i propaganda electoral
sobre el referèndum malgrat
la impossibilitat legal de votar. Segons explica un dels
seus membres, Mustafà Shaimi, «a llocs com Banyoles, Salt
o Olot, els immigrats són un
percentatge molt important de
la població i en canvi no poden
votar». A més, des de la Generalitat se’ls ha enviat propaganda per al referèndum
quan, en realitat, no poden votar. «És una presa de pèl»,
considera Shaimi. Per això,
tenen previst organitzar una
taula rodona sobre «El nou Estatut i el vot dels immigrats»,
amb la presència de polítics
de tots els partits.

Diari de Girona ■ Dissabte, 7 d’octubre de 2006
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El PSC promet mesures especials en
seguretat per a pobles turístics i fronterers
Montserrat Tura acusa CiU d’electoralista i
de mercantilitzar la Generalitat. Alhora, ahir
es va comprometre en
nom dels socialistes a
crear la Carta de Serveis Públics i establir
Consells Territorials de
Seguretat.

■

Rafa Garrido, Girona.

El Partit dels Socialistes de Catalunya sap que els municipis turístics i els propers a zones frontereres tenen «necessitats especials» en matèria de seguretat.
Per això, ahir la consellera d’Interior i candidata del PSC a Barcelona, Montserrat Tura, va
avançar que el programa electoral de la seva formació preveu
l’aplicació de mesures específiques i concretes per a aquest tipus de municipis, entre els
quals va incloure de forma destacada els de la Selva i l’Alt Empordà.
Tura va oferir ahir una conferència a la facultat de Dret de
la UdG que va servir per explicar a un públic majoritàriament
socialista el programa del PSC
en matèria de seguretat. La consellera va reconèixer que, «tot i
els esforços i els èxits que hem obtingut aquests anys», encara hi
ha municipis que necessiten
d’una atenció especial per les
particuparitats que tenen, concretament, va posar l’exemple
dels pobles amb gran afluència
turística. «S’han desenvolupar

LAURA Marín
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FACULTAT DE DRET. Tura va fer la xerrada a la UdG, presentada per Pia Bosch.

unitats més àmplies i especialitzades, per exemple, per als municipis amb necessitats estacionals com el turisme». En aquest
sentit, va parlar de localitats de
la Selva litoral, «on hem reduït
un 33% els delictes d’ordre públic
però on podem fer més».
Tura també va parlar de municipis amb «dificultats espe-

cials». Dins aquest grup al qual
també va incloure dins el conjunt de localitats que requereixen mesures especials, la consellera va situar a la comarca de
l’Alt Empordà. El seu caràcter
transfronterer conver teix els
municipis altempordanesos, segons Tura, en «llocs amb molts
problemes encara». Per això va

prometre que el PSC també insistirà a millorar els dispositius
i la seguretat d’aquestes zones.
La socialista es va comprometre
també a «analitzar i revisar» el
ser vei policial que s’ofereix a
«municipis amb molt de creixement democràfic, com Salt o alguns de la Selva interior», i també a ampliar la seguretat entorn
de l’aeroport de Vilobí.
La consellera va tenir temps
també per anunciar la creació
de Consells Territorials de Seguretat, que serviran per coordinar els ser veis de seguretat
d’àrees metropolitanes o nuclis
de diversos municipis. La redacció de la Car ta de Ser veis
Públics, que ha de garantir la
qualitat dels serveis i el dret a
reclamar i exigir-los als ciutadans, o la coordinació en dispositius d’emergència van ser altres de les promeses fetes ahir
per Tura.
Però la socialista no es va
oblidar de CiU, a la qual va qualificar de «nacionalista conservadora». Segons Montserrat
Tura, el candidat a presidir la
Generalitat, Artur Mas, «mercantilitza la Generalitat» en fer
promeses «de xecs només quan
hi ha eleccions». I és que la consellera creu que CiU està sent
electoralista. En aquest sentit,
es va dirigir a la diputada gironina Elena Ribera per recordarli que «ella sap que es mentida
però segueix dient que el desplegament dels Mossos ha deixat Girona insegura. És l’estratègia de
la dreta, la de crear por, però el
què ha de fer és dir la veritat i no
utilitzar aquests mètodes per buscar vots».

La JEC descarta
el sistema vot per
a invidents que
havia proposat
la Generalitat
Europa Press/DdeG, Barcelona.

La Junta Electoral Central
(JEC) ha remès al grup de treball que lidera el Ministeri
d'Interior la proposta de la
Generalitat de Catalunya per
habilitar un sistema específic
per garantir el vot secret de
les persones invidents per
considerar-la «especialment
interessant» i alhora descarta
la seva aplicació a les eleccions catalanes de l'1 de novembre.
En la seva resolució, la Junta Electoral Central manifesta el seu «interès» per la proposta feta per la Generalitat
de Catalunya que té com a objectiu «remoure obstacles que
impedeixen amb plenitud l'exercici dels seus drets a les persones que pateixen discapacitats». Tot i això, la Junta Electoral Central afegeix que la
solució definitiva «exigeix un
estudi específic i detallat», i
així mateix també un «desenvolupament normatiu que excedeix les possibilitats de la
junta mateixa».
Per aquesta raó, la Junta
Electoral Central ha remès la
proposta de la Generalitat de
Catalunya al grup de treball
del Ministeri de l'Interior en
què participen les autoritats
administratives i organitzacions que representen els diferents sectors afectats. Això
suposa que aquest mateix sistema no podrà aplicar-se ja en
les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que se
celeraran el pròxim dia 1 de
novembre.

CAMPANYA

Els veïns de Taialà volen un
president socialista i gironí
Nadal i Pagans fan un porta a porta per demanar el vot
Un veí diu al conseller que hauria de ser ell el candidat
a no queda tant per a l’1 de
novembre». Així va començar el conseller de Presidència Joaquim Nadal un petit
discurs improvisat davant d’un
grup reduït de simpatitzants a
l’escola de Taialà. Nadal amb
l’alcaldessa de Girona Anna Pagans, els candidats socialistes
per Girona, regidors de l’Ajuntament i altres membres del partit va fer un «simbòlic» porta a
porta per Taialà i Germans Sàbat.
La comitiva que esperava el
conseller no havia despertat gaire l’atenció a les portes de l’escola. Hi havia, això sí, un grupet
de persones que no va voler que
l’atzar del porta a porta les passés per alt i va sortir a rebre els

J

«seus polítics». Quan va aparèixer Nadal tot van ser afalacs i felicitacions, entre alguna demanda per incloure en el programa electoral.
Davant d’aquesta recepció, el
conseller no va voler decebre
els seus simpatitzants i en petit
comité va explicar-los que tornem a estar de (pre)campanya
com tantes altres vegades «però
aquestes eleccions són especials
per ser les primeres després de
tres anys de govern socialista, un
govern que hem de repetir, ara

➠ Nadal recorda que
reduir els impostos
significa tenir menys
recursos per al poble
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amb Montilla, per poder portar
a terme el que el candidat ha denominat més d’un cop catalanisme social».
Tampoc es va reprimir a
l’hora de fer-se propaganda i recordar totes les accions que
s’han dut a terme al barri, com
el centre cívic o l’escola, ni per
criticar CiU i la seva intenció «de
baixar els impostos que suposaria una reducció dels serveis socials».
Aquest improvisat discurs va
acabar amb un calorós aplaudiment del seu públic, majoritàriament jubilats que recordaven
els temps en què Nadal havia estat alcalde de Girona.
De camí cap al centre del barri, l’equip del PSC es va dividir

ANIOL RESCLOSA

VISITA A TAIALÀ. Nadal saluda un grup de veïns del barri.

per «poder contactar amb més
gent». Nadal i Pagans no van tenir gaire sort en el primer edifici, tot i que els que sí van obrir
les portes els van oferir una calorosa benvinguda. Somriures,
agraïments i felicitacions s’anaven repetint porta darrere porta. De l’altra banda, un recordatori del dia de les eleccions i de
«qui pot fer que es compleixin les
promeses fetes».
Al carrer algun espontani va
«assaltar» els candidats i els va

demanar més inversions, sous
més raonables i, fins i tot, que el
candidat fos gironí. «Vosté
s’havia de presentar i no Montilla, que a ell costarà més que el
votin», li va deixar un veí a Nadal. També es van apropar molts
nens encuriosits per la comitiva
i per què contenien les bosses
de propaganda.
Tota una mostra de com apropar-se al poble i despertar simpaties. No obstant, es nota que
aquest és tot just l’escalfament.

Diari de Girona ■ Dimarts,17 d’octubre de 2006
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La jornada a Girona

Nadal aposta per
l’«equilibri» en el
creixement urbanístic

Ciutadans diu que
«el nacionalisme
ha dificultat el
desenvolupament
econòmic i social»

Reafirma la idea d’un catalanisme social

El president de CiutadansPartit de la Ciutadania i candidat a la Presidència de la
Generalitat, Albert Rivera, va
assegurar ahir que el nacionalisme governant a Catalunya ha dificultat «el desenvolupament econòmic» del país,
en centrar els esforços de l'administració autonòmica en
«temes identitaris» i «simbòlics» i no en les necessitats reals de la població. Rivera, que
va fer aquestes declaracions a
l'escola de negocis Esade, on
es va llicenciar el 2002, es va
preguntar «si Catalunya és
avui un dels quatre motors europeus», tal com Pujol va publicitar en les seves primeres
legislatures o si, per contra, el
país presenta uns «pobres» ràtios en educació, generació de
riquesa i atracció de capital
estranger en sectors d'alt valor afegit.
El candidat va defensar un
programa que potenciï Catalunya com un país obert, sense «barreres lingüístiques» o
d'un altre tipus i preocupat pel
«benestar material dels seus
ciutadans més que per banderes». Així mateix, va remarcar
la necessitat que neixi una
nova classe política que no pateixi els «vicis endogàmics» de
l'actual, per al qual va proposar una «regeneració democràtica» que aposi fi a la
«partitocràcia» actual. Ciutadans defensa un sistema de
llistes obertes i limitació de
mandats electorals per impulsar aquesta regeneració.

Laura Marín, Castell d’Aro

El cap de llista del PSC a Girona i actual conseller de Presidència, Joaquim Nadal, va resaltar ahir la necessitat de «trobar un equilibri entre el creixement» urbanístic i la protecció
del territori. En un acte de campanya a Castell d’Aro, el conseller va assenyalar que «de nord
a sud de les comarques gironines
hi ha espais com aquest de La
Coma a Castell d’Aro que havien
estat urbanitzables però que l’actual Govern ha intentat protegir»
per, segons va emfatitzar, preservar territoris naturals que facin possible una Catalunya més
sostenible. «El PSC aposta per
una política territorial sensible i
intel·ligent que ens permeti
avançar», però no créixer a
«qualsevol preu», va afegir Nadal.
Nadal, que va participar en
un petit berenar al Mirador del
Pessebre de Castell d’Aro, va estar acompanyat per la candidata
del PSC a Platja d’Aro, Dolors
Padilla, així com també per Josep Antoni Donaire, diputat al
Parlament, i Ricard Herrero, alcalde de Santa Cristina d’Aro,
entre d’altres membres del partit. Nadal va posar èmfasi en la
representació de les comarques

Padilla alaba
l’actuació del
Govern i la inversió
en el territori
■

Europa Press/DdeG, Barcelona.

gironines a les llistes socialistes, un grup «jove i amb experiència que continuaran treballant per millorar el territori».
El conseller va recordar que
molts dels que ara els acusen de
mentiders s’hauran de retractar
quan comencin a «veure’s els
avenços que estem fent en les carreteres gironines, que són molts
dels que altres governs no es van
atrevir a fer». «Alguns volen tornar a patrimonialitzar Catalunya i fer-la a la seva mida», va
afegir Nadal.
Les raons per «votar PSC»

En aquest sentit, el cap de
llista del PSC per Girona, va animar els presents a anar a votar i
fer-ho pels socialistes. «Hi ha
moltes bones raons per donar suport al Partit Socialista», va assegurar Nadal, entre les quals
va destacar el «ja aconseguit Estatut que ens garanteix un millor
autogovern i una normalització
democràtica» i l’aposta de José
Montilla pel «catalanisme social». Nadal va recordar que
aquest catalanisme social significa un reconeixement a les persones com a «constructores del
que és Catalunya» i que inclou
en el seu programa aspectes de
benestar, salut, educació, justícia, atenció a la dependència,
etc.
En aquest punt, Nadal va assegurar que «no té sentit parlar
d’una revisió de l’Estat del Benestar a Catalunya quan encara
no s’ha assolit», en referència a

MARC MARTÍ

JOAQUIM NADAL. Va participar en una xocolatada amb Dolors Padilla.

aquells que auguren que no es
podrà mantenir un programa social ampli durant els propers
anys. «Catalunya és un país en
creixement, que aporta ocupació
i que per això rep immigració,
però cal que continuï creixent
sense oblidar la sostenibilitat», va
postil·lar el conseller.
La candidata socialista a Platja d’Aro, Dolors Padilla, va ser
l’encarregada de presentar l’acte. Així, Padilla va recordar les
accions del Govern tripartit als
muncipis del Baix Empordà i les
millores que aquestes han compor tat. «Hem aconseguit un
acord amb l’ACA per actualitzar
el projecte de canalització del Ridaura de manera que s’evitin
més inundacions, hem construït

un CAP i hem aprofitat l’edifici
adossat per fer un centre de dia,
s’ha ampliat la C-31 i es recuperarà el barri de Fanals...», va
enumerar la candidata, qui va
alabar l’actuació d’un govern
que «per primer cop no ha mirat
el color polític dels ajuntaments
i ha invertit en el territori».
Padilla recorda al Govern de
la Generalitat que els ajuntaments són els que coneixen la
realitat dels problemes de la ciutadania i els que poden donar
idees per millorar el treball fet.
A més, la candidata a l’alcaldia
de Platja d’Aro assegura que «el
Par tit Socialista de Catalunya
treballa sobre aquesta base i formarà un dels millors futurs governs».

DOCG

MEDI AMBIENT

ICV-EUiA proposa la creació de quatre nous
parcs naturals a les comarques de Girona
Joan Boada es mostra partidari d’unificar la gestió dels diferents tipus d’espais naturals
continental i de cacera».
Així mateix, va destacar la necessitat de comptar amb un pla
general de política forestal i un
pla de connectors ecològics,
–que unirien els diferents espais naturals existents– als
quals també va considerar fonamentals i claus per a la proteció del medi.

Albert Soler, Girona

ICV de Girona proposa crear
quatre nous parcs naturals a les
comarques de Girona, i constituir una agència del medi natural que gestioni homogèniament aquests espais, els PEIN,
i la Xarxa Natura 2000. Per Boada, l’actual sistema de gestió,
diferent per a cadascuna de les
entitats esmentades, ha de canviar i unificar-se. A més, segons
va destacar, aquesta agència
«haurà de tenir el finançament
necessari i la par ticipació del
Govern de la Generalitat en tots
els parcs i consorcis». Joan Boada va convocar ahir una roda de
premsa a les Gavarres, i va
anunciar que té la intenció de
declarar aquest massís Parc Natural –en aquests moments té la
consideració de PEIN– durant
la propera legislatura. Després,
el seguirien uns altres tres: Baix
Ter-Montgrí –ja dissenyat–, el
del Pla de l’Estany, i el de les
Capçaleres del Ter i Freser.

Dissenyar les activitats

ALBERT SOLER

JOAN BOADA. A les Gavarres, amb un exemple de ramaderia sostenible al fons.

Segons Boada, la intenció
d’ICV és «donar valor cultural i
econòmic a la proteció del medi
ambient». El cap de llista d’ICV
va sortir al pas dels que anomenen a tot això «cultura del no»,
explicant que «protegir el medi
no és anar enrere, és justament
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el contrari: és crear riquesa, perquè promou activitats que anaven a desaparèixer en aquest territori».
En aquest sentit, Boada va
parlar de la necessitat d’una «llei
de la biodiversitat, i també una
llei d’espais fluvials, de pesca

La creació dels quatre nous
parcs a les comarques de Girona ser viria, va explicar Boada,
per dissenyar quines activitats
s’hi poden realitzar, que quedarien restringides. Va posar com
a exemple d’aquest control que
s’hi durà a terme, que «no s’hi
podrà realitzar agricultura intensiva, ni ramaderia intensiva».
En canvi, va mostrar-se esperançat per l’impuls que pot
suposar pel que fa a activitats
culturals, gastronòmiques i fins
i tot de lleure i d’oci.

Els treballadors
comptaran amb un
permís de quatre
hores per votar
Europa Press/DdeG, Barcelona

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va
publicar ahir una ordre que
estableix les condicions necessàries per a la participació
dels treballadors a les eleccions de l’1 de novembre. Encara que el dia no és laborable, les persones que treballin
aquest dia i la jornada de les
quals coincideixi amb l'horari d'ober tura dels col·legis
comptaran amb un permís
d'un màxim de 4 hores per
exercir el seu dret a vot. La
decisió del moment del permís serà potestat de l'empresari, que podrà demanar un
justificant d'acreditatiu d'haver votat abans d'abonar el salari corresponent al temps de
permís. A més, fins al 23 d'octubre, els treballadors que realitzin funcions lluny del seu
domicili habitual o en condicions en les quals tinguin dificultats per exercir el seu
dret a vot disposaran d'un permís per realitzar els tràmits
de vot per correu.

Diari de Girona ■ Divendres, 27 d’octubre de 2006
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EL MÍTING

Molta calor i festa tenyida de vermell
L’únic acte del candidat del PSC a Girona reuneix prop de 600 persones al parc Central que
van rebre els candidats entre somriures i aplaudiments i algun tímid «Montilla, president»
’únic acte que el candidat
socialista a les eleccions autonòmiques de Catalunya,
José Montilla, farà a Girona va
reunir ahir prop de 600 persones en una carpa muntada per a
l’ocasió al parc Central. Com
que les instal·lacions només
preveien cadires per a uns 500
assistents i la premsa, molta d’aquesta gent va haver de seguir
els discursos dreta, tot i que
això no va semblar cap inconvenient.
Mentre la resta de Girona
era completament aliena als actes electorals i pensava més en
planejar el primer cap de setmana de Fires, els seguidors socialistes i uns quants encuriosit
esperaven a les portes de la carpa que arribessin els líders del
PSC. Aquests no es van fer pregar massa i van arribar quan
passaven pocs minuts de les set
de la tarda.
La música, massa alta, va donar l’avís de la seva arribada,
que va fer posar en peu als assistents per rebre’ls amb una
forta ovació. Somriures, salutacions, flaixos i molts aplaudi-
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JOSÉ MONTILLA. El candidat a la Presidència saluda els assistents del míting que el reben amb una gran ovació.

ments van precedir l’inici dels
discursos que es va encarregar
d’engegar l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, presentant els

candidats com si formessin part
d’algun gran equip esportiu.
Tot i això, la primera preocupació no era tant pel què di-

rien els candidats sinó per aconseguir un dels ventalls que repartien els socialistes ja que els
focus, la carpa, les altes tempe-

ratures de tot el dia i potser l’emoció de veure Montilla, van
provocar que més d’un se sentís massa acalorat. Això, junt als
cartells electorals i el decorat
de la carpa, va donar un toc de
color vermell socialista a tota la
instal·lació.
Durant les inter vencions
dels candidats el respecte a les
paraules va ser primordial. Només interromputs per la música quan es donava pas d’un a
l’altre o pels aplaudiments quan
es feia referència a les millores
aconseguides pel tripartit –cal
destacar l’ovació després de citar el conseller d’economia Antoni Castells– o, sobretot, quan
es criticava tot allò que havia fet
malament CiU durant els 23
anys que va estar al Govern.
Tant sols un cop algú del públic
va intentar un tímid «Montilla,
President» que va despertar el
somriure dels assistents però
que no va aconseguir ser corejat.
Crítiques als contraris, defensa del treball fet i una aposta clara per la continuïtat del
canvi iniciat ara fa tres anys van
ser les consignes transmeses
pels socialistes que van convidar els gironins a aprofitar les
festes per «passejar i demanar
el vot als amics i companys». O
com deia Pagans, «l’1 de novembre tots a Girona però després de votar i fer-ho per Montilla i Quim Nadal».

EMPRESA

CAMPANYA

ICV vol que Catalunya passi en quatre
anys de destinar l’actual 1,95% del
PIB a investigació a dedicar-hi el 3%

El PP proposa crear un departament
de Turisme i consensuar les seves
línies d’acció amb el sector català

Joan Saura demana al candidat del PSC, José Montilla,
que rebutgi més contundentment un pacte amb CiU

Piqué es compromet a lliurar un «xec entrada» de
12.000 euros per a l’adquisició de primers habitatges

A.Soler, Bescanó.

El cap de llista
d’ICV per Girona,
Joan Boada, va recalcar ahir que per
a ser competitiva, la
indústria catalana
ha de dedicar més
recursos a recerca,
desenvolupament i
investigació, precisant que aquest esforç no l’han de fer
només les empreses, sinó que s’hi ha
de vincular la Generalitat. En aquest
sentit, va asegurar
ANIOL RESCLOSA
que si la seva forJOAN
BOADA.
Visitant,
ahir,
la
fàbrica
Grober.
mació entra al futur
govern, intentarà
Continuant en l’àmbit de la indústria,
que els recursos per a investigació siguin el 3% del PIB, en lloc de l’1,95 ac- Boada va assegurar que ara que la Inspecció de Treball depèn de la Generalitual.
Boada va realitzar ahir una visita a la tat, es crearan més places d’inspector, i
indústria tèxtil Grober, a Bescanó, i la també va valorar la possibilitat de fer púva posar com a exemple d’empresa com- blica la lista de les empreses que no
petitiva: «Dedica recursos a investigació, compleixen la normativa de seguretat.
Per la seva banda, el presidenciable
també en dedica a formació dels treballadors, i a més, aquests tenen tots con- d’ICV, Joan Saura, va demanar ahir al
tracte indefinit», va dir Boada. Pel can- candidat del PSC, José Montilla, que sidicat d’ICV, la crisi del tèxtil és un fet, gui «més contundent» a l'hora de rebutperò «la Grober demostra que fent les co- jar un pacte postelectoral amb CiU, ja
ses bé, les empreses catalanes poden ser que aquest havia dit que només el signaria en una «situació d’emergència».
competitives».
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ANIOL RESCLOSA

REUNIÓ. Millo es va reunir ahir amb la Cambra de Comerç de Girona.
R.Garrido/Efe, Girona/Barcelona.

El candidat del PP al Parlament per Girona, Enric Millo, va voler presentar
ahir la seva proposta de crear una conselleria de Turisme a l’empresariat gironí. En una reunió amb la Cambra de
Comerç, Millo va explicar que aquest
departament «tindrà com a eixos principals de la seva actuació, la potenciament
del sector, millorar la qualitat del turisme a Catalunya, millorar la formació de
tota persona que es dediqui al sector turístic, aplicar les polítiques adients per
aconseguir un alt grau de fidelització del

turistes». A més,
Millo va destacar
que pretén consensuar amb el sector
les línies bàsiques
d’actuació d’aquesta conselleria.
Des de Barcelona, el candidat PP a
la Generalitat, Josep Piqué, va proposar ahir lliurar
un «xec entrada» de
12.000 euros perquè els menors de
35 anys, les famílies
nombroses
amb ingressos baixos i les persones
discapacitades puguin adquirir el pri-

mer habitatge.
A més de presentar aquesta proposta, Piqué també va voler fer valoracions
polítiques. En aquest sentit, el popular
va advocar per arribar a pactes «escrits
i transparents» després de les pròximes
eleccions catalanes de l'1 de novembre,
malgrat que el líder de CiU, Artur Mas,
hagi visitat el notari per garantir que no
tancarà un acord amb els populars. El líder del PP va dir que la seva formació
vol ser un partit «normal i amb vocació
de govern», i per això s'ha mostrat disposat a arribar a acords polítics.
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➜

Acte central dels socialistes a Girona

Montilla recorda a ICV que només tindrà
consellers si l’1 de novembre guanya el PSC
El candidat insisteix en la necessitat d’avantposar els serveis públics a la «política de xecs»
Laura Marín, Girona

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, José
Montilla, va recordar ahir a ICV
que si vol tenir consellers després de l’1 de novembre «ha de
guanyar el par tit socialista»,
apel·lant així de nou als votants
de la formació socialista a optar
per «l’únic partit que pot barrar
el pas a la dreta» i formar un govern «progressista i d’esquerres»
que doni continuïtat al «canvi
iniciat ara fa tres anys». Montilla va avisar als seus encara socis de Govern, amb els quals tenen «afinitats i diferències», que
cal evitar un «retorn als 23 anys
de mediocritat» i d’inactivitat del
Govern de CiU.
En un acte Girona i acompanyat pels seus candidats a la
demarcació, Joaquim Nadal,
Marina Geli i Joan Manuel del
Pozo, i per l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, Montilla va insistir que «votar PSC és votar doble» i va mostar-se molt segur a
l’hora de vaticinar que el seu partit «guanyarà les eleccions i governarà Catalunya, donant garanties i sense joc brut com fan i
continuaran fent altres».
Davant d’unes 600 persones
que omplien la carpa socialista
instal·lada al parc Central, el
candidat a la presidència de la
Generalitat va explicar als gironins els seu programa per «una
Catalunya amb més serveis públics, més propera a la gent i que
solucioni els problemes de la ciutadania».
Amb un missatge que advocava sobretot per «no tornar al
passat», Montilla va fer un repàs
de les accions portades a terme
pel Govern en els darrers tres
anys, entre les quals va destacar
l’Estatut, «que tot i que se l’apuntin altres ha estat possible
gràcies a Maragall», les polítiques socials, que «han servit per
millorar la sanitat, l’educació i
la cultura», i el creixement de
l’economia, «amb més ocupació,
millors infraestructures i més
planificació».
«La continuïtat del canvi»

«Per això és necessari apostar
per la continuïtat del canvi iniciat pel tripartit», va assegurar
Montilla, qui va afegir que «encara s’han de millorar moltes coses». I tot això, va dir, «es fa amb
més recursos, una bona relació
amb el Govern central i aplicant
un estatut que ens proporciona
més autogovern i millors condicions per invertir». A tot això, el
candidat va afegir que «el nostre
partit treballa per tot el territori
i és un mirall del que és la societat catalana plural en territori,
en cultura o en termes socials».
Després d’una presentació
global del programa i els objectius del partit socialista, Montilla va fer un repàs de «temes fonamentals per a Catalunya i per
als ciutadans que el nostre Govern ha aconseguit millorar». En
aquest sentit, va parlar de la sanitat i de l’educació com dos te-

ANIOL RESCLOSA

MÍTING A GIRONA. Montilla va fer el seu discurs davant d’unes 600 persones que es van reunir en una carpa al parc Central de Girona.

ANIOL RESCLOSA

ANIOL RESCLOSA

SALUTACIONS. El candidat saluda Nadal i Del Pozo.

PAGANS. L’alcaldessa va ser l’encarregada de presentar l’acte.

«Nosaltres presentem un candidat, un equip i un programa»
El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, José
Montilla, va estar acompanyat pel
cap de llista per Girona i portaveu
del Govern de la Generalitat, Joaquim Nadal, i els consellers Marina Geli i Joan Manuel del Pozo.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va actuar com a presentadora de l'acte, l'únic protagonitzat per Montilla a la província de
Girona, i que va aplegar unes 600
persones en el parc Central de la
capital gironina.

En aquest, Nadal, escudat per
Geli i Del Pozo, es va congratular
de representar, entre els tres, «el
50 per cent del pressupost de la Generalitat i el 80 per cent del pressupost d'inversions». El número 1
a la llista de Girona va demanar
que es comparin programes i candidats de PSC i CiU i va preguntar si «de veritat algú vol tornar a
endarrere, a les polítiques opaques, a la política negra» dels nacionalistes.
«Nosaltres tenim un bon candidat i un bon equip i presentem un

millor programa», va reiterar Nadal, qui va afegir que «tenim un
compromís amb la ciutadania de
Catalunya i també amb la de Girona, per això hem presentat un
programa específic per a la demarcació com a garantia de treball».
El candidat va presentar el PSC
com l’únic capaç de crear un govern, de prendre decisions, generar riquesa i ocupació i fer polítiques socials «que donin resposta a les necessitats reals de la ciutadania». En aquest sentit va re-

cordar que ja s’han treballat per
crear escoles bressol, està en projecte la Facultat de Ciències de
l’Educació, s’ha millorat la mobilitat i hi ha molts més projectes en
marxa com autovies, desdoblaments de carreteres i vies fèrries,
etc.
«Treballem perquè els catalans
i les catalanes visquin, es moguin,
treballin i gaudeixin aprofitant totes les oportunitats», va emfatitzar
Nadal, qui va recordar que «ens
avala el treball fet i no ens cal cap
acta notarial».

mes «que cal convertir en serveis
de qualitat i de referència».
També va recordar que el Govern ha treballat i treballa creant noves escoles, que té previstes 24.000 places d’escola
bressol i que té un programa
que lluitarà per reduir el fracàs
escolar i que tutorejarà els que
volguin entrar en el món del treball.
Respecte a la sanitat, va recordar els nous hospitals cons-

truïts, els nous CAP inaugurats
i la intenció de reduir les llistes
d’espera i ampliar el temps d’atenció als malalts. Montilla també va parlar d’infraestructures i
de la «necessitat de millorar i
d’invertir per fer de Girona i de
Catalunya una societat més dinàmica, més competent i més innovadora». Entre els projectes va
destacar la projecció d’inversió
de 44 milions d’euros d’aquí al
2026, en el qual s’inclouria «l’eix

ferroviari Girona-Lleida».
Al final del míting, un assistent va preguntar a Montilla
«què pensava fer amb els impostos», i el candidat li va assegurar
que «no es poden baixar si pretenem treballar per un estat del benestar» però que tampoc els pujaria.
On més èmfasi va posar Montilla va ser a l’hora d’assegurar
que «tenim el millor equip, el més
solvent i qualificat». Per contra,

es va preguntar «on estan les persones amb les quals Ar tur Mas
pensa governar», al temps que va
criticar el joc brut de la federació i les polítiques poc favorables per Catalunya «dels 23 anys
de Govern de CiU».
Montilla va acabar el seu míting animant els assistents a demanar, «entre festa i festa, el vot
per al partit socialista que guanyarà les eleccions gràcies al vostre vot».

L. Marín, Girona
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Opinió

Obvietats
CARLES
Navales *
JOSEP
Callol
esplegar i consolidar el
servei públic d’educació
garantint els instruments
i recursos que permetin al sector públic assolir la màxima
qualitat». És només el primer
punt del programa de govern
del tripartit per als propers quatre anys. És un dels objectius de
la política educativa i és una obvietat. Com aquesta, el programa de 38 folis signat per José
Montilla, Josep Lluís CarodRovira i Joan Saura, n’està ple.
Promeses –per sort no totes
són tan òbvies– que ja es donen
per suposades. Propostes que
tots els ciutadans saben que
qualsevol dels partits que es
presenta les tindrà entre els
seus objectius. ¿O és que algú
dubta que si hagués guanyat
una altra combinació, aquesta
no hauria lluitat per «afavorir
l’èxit escolar de l’alumnat», com
diu el programa de la nova «Entesa»? En el detall tampoc estan
gaire encertats. M’ho fa veure
la companya Laura Marín, que
s’ha llegit tot el programa: Com
és possible voler construir un
espai poliesportiu en cada nova
escola si ningú ha solucionat
encara el tema dels barracons?

D

hir, divendres, els catalans vàrem escollir el president de la
Generalitat. Quan a François
Mitterrand un jove periodista va
preguntar-li quina havia estat la principal fita de la seva etapa presidencial, el savi polític va dir-li que podia
destacar moltes coses, com la derogació de la pena de mort, el compromís entre França i Alemanya per
anar de la mà en la construcció europea, les polítiques socials, i moltes
altres, però que si havia d’escollir-ne
solament una no tenia cap dubte: evidenciar que l’alternança política era
possible a França. Certament, en el
veí país ja semblava impossible que
l’esquerra pogués governar. Quelcom semblant ha passat a casa nostra. Potser aquest sigui el llegat més
important del president Maragall.
Amb l’arribada del president
Montilla a Palau s’inicia un nou cicle. L’alternança ens ha de permetre
visualitzar què i com és un govern
d’esquerres, cosa que solament pot
saber-se veient-lo exercir. L’etapa del
president Maragall no ha permès visualitzar amb claredat un perfil progressista. La raó és evident. Ha estat un govern que ha fet la transició
entre el vell i el nou Estatut d’autonomia de Catalunya, què es molt.
Ara arriba l’hora dels fets.
Aquest agost, en la trobada socialista de Vilopriu, com sovint
ocorre, les paraules de Raimon

A

Alternança:
diví tresor
Obiols van anar dret a l’essencial.
Es va referir a un comentari reiterat
i habitual entre els consellers del govern Maragall: «No es coneix el que
fem, cal explicar més l’obra de govern». Obiols va dir que no acabava
d’estar-hi d’acord. Que el que calia
és explicar per què fem el que fem.
I cap on anem. És a dir, que l’obra de
govern s’explica per si mateixa si
s’inscriu en la narració d’un projecte. D’altra banda, va remarcar com
Catalunya, amb el nou Estatut, esdevé l’autogovern més fort d’Europa, i com en aquest sentit esdevé una
«excepció», una realitat pionera. I és
que el món tendeix a deixar enrere
l’estat-nació, i s’orienta a enfortir els
autogoverns de proximitat i les
grans unions continentals. La intervenció d’Obiols, de contingut dens i
plena d’idees, fou recollida per Maragall i Montilla quan van fer ús de
la paraula en aquell mateix acte.
Com explicar les diferències entre el govern CiU i el govern del president Montilla? El millor és visua-

➾ «Amb l’arribada del
president Montilla a
Palau s’inicia un nou
cicle. L’alternança ens
ha de permetre
visualitzar què i com és
un govern d’esquerres»

litzar els fets. Per exemple. En els 23
anys del govern CiU, Girona va disposar de tres ambulàncies amb UVI,
mentre que en els tres anys de govern Maragall han passat de tres a
set. I podríem seguir. Com escriu l’amic José Luis López Bulla al seu
blog
(http://lopezbulla.blogspot.com),
quan el president Montilla deia en el
seu discurs d’investidura que el catalanisme polític té moltes tradicions, ens portava a col·lació la dels
Layret, Peiró, Seguí, Serra i Moret, Campalans, Comorera, Nin,
Raventós, Gregorio López Raimundo, Gutiérrez Díaz... que varen compartir, diversament, el noble
color vermell.
Un cop conclosa la gestació del
nou Estatut, acaba el relat estatutari que va protagonitzar l’etapa anterior, i comença el relat social, que ha
de caracteritzar l’etapa actual. Quan
el nou govern de Catalunya compleixi els quatre anys del seu mandat, els catalans podrem jutjar amb
certesa les diferències entre uns i altres. El nostre serà un vot molt més
madur i informat. L’alternança ho
haurà fet possible. És per això que
crec que l’alternança és el gran què
que hem decidit els catalans elegint
el ja president Montilla.
* Director de la revista «La factoria». www.lafactoriaweb.com

CARTES AL DIRECTOR
Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció
han de ser originals i exclusives i han d'arribar mecanografiades, signades, amb el número de DNI,
adreça i telèfon. No es publicaran cartes amb
pseudònim ni amb inicials. Les cartes també es poden enviar per correu electrònic, a l'adreça opinio.diaridegirona@epi.es.

La variant de
Miàniegues
Els veïns de Miànigues s’estan mobilitzant per salvar la seva vall, però
quins són els desgavells que ocasionarà la variant un cop s’allunyi
de Miànigues? El traçat de la carretera tallarà la cona de recepció de
l’Estany, ferint de mort la seva unitat ecològica i paisatgística. Aquesta via és una incongruència per
quan es construeix en territori
PEIN, a més de ser incompatible
amb la declaració del Conveni de
Ramsar que afecta l’Estany de Banyoles. La seva construcció també
és contradictòria amb el fet que l’alcalde de Porqueres presideixi el
Consorci de l’Estany (que tingui la
decència de dimitir), un organisme
creat per preservar la integritat
ecològica i paisatgística de l’ecosistema lacustre. Per acabar-ho d’adobar, la construcció de la variant
oest afectarà les poblacions de la recent recuperada llúdriga (protegida pel Conveni de Berna, per la Llei
3/1988, i la directiva D 148/92 com
espècie molt sensible). Les llúdrigues realitzen desplaçaments de
quilòmetres per terra seca a la recerca d’ecosistemes fluvials en els
que instal·lar-se. Les poblacions de
l’Estany podrien travessar la variant oest per distribuir-se per la
zona de Merlant. La riera del Rodeja és un dels futurs i previsibles

hàbitats de la llúdriga. A tot l’Estat
moren atropellats uns 30 milions
d’animals l’any, ni que siguin llúdrigues, quina importància tenen
uns quants animalots més?, Eh que
sí, senyor alcalde?
—Ana Bosch Butiñà. Porqueres.

L’urbanisme
ferotge,
el cas de Rupià
La comarca del Baix Empordà viu
darrerament un increment de la
pressió urbanística. Rupià mai més
serà el que ha estat, perquè està vivint un procès d’urbanisme que
l’Ajuntament ha aprovat, enmig d’una gran controversia en el si del mateix municipi, un POUM que no
respon al model desitjat per la majoria dels ciutadans, expressat en el
procés de participació ciudadana,
dit procés ha estat completament

dinamitat per part de l’autoritat local. Això ha permès aprovar un
POUM que pretén créixer molt per
sobre del que el Pla director dictamina en el cas de poblacions com
Rupià un creixement de reequilibri d’edats per mantenir el sosteniment poblacional del poble. Manca un estudi social que determini
quines són les necessitats reals del
municipi pel que fa al seu creixement.
Ni es respecten camins rurals
existents, zones de valor agrícola,
les riques zones d’aigua, zones previstes com a protecció arqueològica esdevenen urbanitzables, no
contempla aspectes mediambientals, elimina les vistes del municipi
des dels seus punts més vista més
accessibles (carreteres d’accés), i
un llarg etc... Tot això ens porta a
la pregunta: Cal permetre seguir
desfigurant les poblacions rurals
en benefici d’uns pocs especuladors? És evident que existeixen

AMB LA V DE BERGÉ
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nombrosos exemples de models
respectuosos amb l’entorn, existeixen normatives que donen suport a aquests models, guies que
recomanen sistemes de gestió i desenvolupament rural possibles, hi
ha documentació extensa per treballar en un desenvolupament local sostenible, s’han creat nombrosos organismes que donen suport
a aquests models... Per què no comencem a complir les normatives
i a caminar cap aquest model? Tenim totes les facilitats possibles.
—Bernat Llauradó Auquer. Rupià.

Montserrat Vayreda
Tot el meu suport i completament
d’acord amb la carta que féu en
aquesta secció el meu bon amic i
excel·lent artista Francesc D. A. Casademont. Fent la salvetat de Catalunya Ràdio certament com dius és
vergonyós com els mitjans de comunicació barcelonins han tractat
la notícia, millor dit, alguns ni han
donat la notícia de la mort de Montserrat Vayreda. Això que molts que
estan en aquests mitjans tenen «caseta» a l’Empordà i en presumeixen
en els seus cercles, però res més,
res més. Ara el que està de moda
és omplir pàgines un dia sí i l’altre
també explicant per on passen les
roderes de la Michelin. No té cap
interès tristament qui ha dedicat
tota una vida a la literatura deixant
un bagatge poètic insubstituïble.
Reconeguda almenys per institucions i entitats de la seva terra empordanesa, fins i tot amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
—Lluís Roura i Juanola.
L’Escala.

Morir puta

RAMON
Iglesias
sabel Beatriz Díaz Muñoz i
Miglena Petrova són els
noms de dues de les noies a les
quals el camioner estrangulador
va apagar les existències abans
que poguessin complir els seus
projectes. Somnis que potser passaven per inaugurar algun dia una
vida occidental quotidiana, amb
les seves esperances i les seves
desil·lusions. Una vida lluny de
les sinistres carreteres on vivien
atemorides i esclavitzades per poder sobreviure en una societat obsessionada a amagar les seves
vergonyes i condemnada a deixar
podrir les seves misèries. Em costa, per no dir que em repugna, referir-me avui a Isabel Beatriz i a
Miglena com a prostitutes. Són
noies assassinades a les quals
l’estrangulador ha atorgat un denominador comú: la prostitució.
Vides segades per les desviacions d’un monstre que ha aconseguit gravar «puta» a les seves
làpides perquè el monstre era
monstre però no burro: abusava
de noies febles, desprotegides i
que no importen a ningú i després les matava.
No és circumstancial que tres
dels cinc assassinats, reconeguts
fins ara, el psicòpata els cometés
fent rutes per les carreteres catalanes i amb total llibertat de mo-

I

➾ «Ara que
Montserrat Tura
deixa la conselleria
d’Interior és necessari
recordar el seu
monumental fracàs
en aquest aspecte»
viments. Qui troba a faltar a una
noia d’aquestes si un dia desapareix del seu punt quilomètric habitual quan, a cada quilòmetre,
se’n troba una?
Són, les vies catalanes, les carreteres de «la tolerància zero».
Recorden? Ara que Montserrat
Tura deixa la conselleria d’Interior és necessari recordar el seu
monumental fracàs en aquest aspecte. De poc o de res li va servir
visitar prostíbuls i escampar lemes sobre toleràncies zero. La
prostitució de carretera s’ha multiplicat per cent o per dos-cents en
aquest temps. I Interior què ha
fet? Res! absolutament res! Onades de noies amb esperances
però sense horitzons continuen
creuat fronteres per venir a llogar
el seu sexe a subjectes sense escrúpols. Em costa imaginar el lloc
d’on vénen per comprendre com
és que es queden. Queda molt
lluny aquella voluntat política de
la consellera d’intentar regular
aquest cruel ofici o, com a mínim,
confinar-lo en llocs segurs i controlats. Propaganda, proclames
buides, incompetència policial o
incapacitat política?
La prostitució a la carretera no
és una vergonya per amagar. És
una realitat que cal afrontar i eradicar des del territori, per molt
que les lleis espanyoles no hi contribueixin. Cap país just es pot
permetre aquesta brutal i horrible injustícia.
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Comarques

ESCOLA D’ESTIU

Duran i Lleida defensa
la presència de polítics
catalanistes al Govern
Advoca perquè treballin per al bé d’Espanya
L. Marín, Platja d’Aro

El líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, va defensar ahir la presència de polítics catalanistes al Govern central i la necessitat que aquests
treballin per Catalunya («sobretot per Catalunya») però també
per la resta de l'Estat. Així, Duran va proposar ahir, en la cloenda de l'Escola d'Estiu d'Unió,
una renovació a fons del paper
que pot jugar a Madrid el catalanisme que representa CiU, de
forma que sigui percebuda com
a força política implicada no només en la defensa dels interessos de Catalunya sinó també
d'Espanya.
Duran va fer un repàs del que
pot apor tar CiU en el conjunt
d'Espanya, més enllà de la defensa dels interessos catalans,
que sempre ha intentat visualitzar. «Aquest país necessita una

LAURA Marin

sacsejada», va afirmar Duran
abans de començar a desgranar
els seus arguments i alertar que
«la política catalanista està afectada pel virus del tacticisme». No
obstant, no va deixar mai de posar els interessos dels catalans i
de Catalunya per davant de tot
perquè «el que és bo per nosaltres
no deixa de ser bo per a la resta
d'Espanya». «Primer hem de defensar allà el que és nostre, però
que aquesta defensa del que és
nostre quedi esmor teïda sabent
que anem allà a defensar l'assumpte de tots. I és compatible defensar una cosa i l'altra», va dir
Duran, partidari de fer pedagogia entre els espanyols perquè
no es percebi que els catalans
només van a Madrid «a pel que
és seu».
En primer terme, Duran va
deixar clar que això requereix
deixar clar a la resta del món que

JORDI BATALLER/ACN

CLOENDA. El dirigent d’Unió va tancar ahir l’Escola d’Estiu de la seva formació a Platja d’Aro.

«el nostre projecte no és la independència, ni la segregació d'Espanya, ni la creació d'un nou Estat». «El nacionalisme català
mai ha plantejat seriosament la
independència», va subratllar
Duran, que rebutja imitar a ERC,
«que practica discursos poc seriosos de desconnexió amb Espanya sense desconnectar-se del
PSOE».

Marc-Àlvaro tem que el catalanisme es dilueixi en la inèrcia de l’Estat

Q

«no van deixar de ser catalanistes» quan els seus partits van entrar en un Govern espanyol.
En qualsevol cas, va defugir
polemitzar amb els seus socis de
federació, en remarcar que Unió
«no té interès» a anar a unes eleccions per separat amb CDC i que
la decisió final sobre si cal entrar
o no en un futur Govern es
prendrà per consens.

seva postura assegurant que a
un Govern espanyol «el catalanisme es podria dividir, no està
clara la rendibilitat de la seva
participació i aixecaria anticosos». A més, va fer referència
als interessos reals del ciutadà
posant com a abanderada d’aquests a la «senyora Pérez»,
aquella barcelonina que va participar a «Tengo una pregunta
para usted» i va aconseguir que
Mariano Rajoy sopés un dia
amb ella per explicar-li el seu
posicionament. No obstant, Duran va dedicar més tard nombroses referències a una inconcreta i genèrica «senyora Pérez», que pot encarnar qualsevol ciutadà corrent de la resta
d'Espanya, al qual cal convèncer que la presència de CiU en

un futur Govern espanyol pot
ser-li «molt útil» a ell, no només
a Catalunya.
Per la seva banda, Puigbert
sí que va defensar l’entrada a
Madrid, assegurant que un catalanista hi introduiria moderació i podria intentar explicar bé
a Espanya què és la catalanitat.
«S’ha de fer entrendre que podem
formar part del projecte espanyol i que és més interessant sumar forces».
Amb una visió des de Madrid, Gallego va assegurar que
ella «veuria bé el catalanisme
dins del Govern d’Espanya» i
considera que no hi ha hagut
ministres per decisió de CiU
que «potser no volien acceptar
definir la seva relació amb l’Estat».

POLÍTICA

Però es podran defensar a Madrid
els interessos dels ciutadans?
uè hi ha del que realment
li impor ta al ciutadà ras?
Un ministre català hauria
de claudicar del seu catalanisme? O realment serà bo que un
nacionalista treballi des de dins
del Govern central per aconseguir moure fitxa de manera que
es beneficiï la comunitat però
també la resta de l’Estat?
Aquestes eren algunes de les
preguntes que van plantejar

Va afegir, per evitar les crítiques d'aquells que creuen que
un ministre a Madrid perdria la
seva «catalanitat», que caldrà
aclarir en el conjunt de Catalunya que per a un polític catalanista «és compatible mantenir la
seva catalanitat i formar par t
d'un Govern espanyol», va dir Duran, abans de recordar que Lluís
Companys o Francesc Cambó

ahir els tres ponents de la taula
rodona «Governar a Madrid:
risc o oportunitat» amb la que
va tancar l’Escola d’Estiu d’Unió. En un ambient de reflexió i
allunyat dels límits polítics d’un
Consell Nacional, els periodistes que hi van participar, Francesc Marc-Àlvaro, Antoni Puigvert i Sol Gallego, van mostrar
les seves hipotesis sobre els beneficis que podria tenir que el
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catalanisme polític entrés a formar part del Govern espanyol.
Amb tesis sinó oposades sí
bastant distants, Marc-Àlvaro
va començar amb un repàs de la
història del catalanisme per acabar recordant que es corre el
perill que una vegada dins del
Govern el polític català s’inclogui dins de les inèrcies, que generalment no van a favor de Catalunya. Així, ell va defensar la
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EL TITULAR DE TREBALL I TURISME DIU QUE EL NOM DE L’AEROPORT L’HAN DE DECIDIR ELS GRONINS PERÒ ELL OPTA PER MANTENIR L’ACTUAL

Fernández Teixidó: «No estic disposat
a perdre ni un sol euro més a Eoland»
El conseller admet que l’Administració ha perdut diners en el projecte i no descarta abandonar la idea
MARC MARTÍ

L.MARIN/J.CALLOL
GIRONA

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, Antoni Fernández Teixidó, es va mostrar contundent
ahir amb la central de reserves Eoland.com que va posar en marxa
el sector turístic gironí: «No estic
disposat a perdre un sol euro més
perquè n’hem perdut uns quants.
Si la idea no és bona s’haurà
d’abandonar», va dir admetent que
el projecte ha estat fallit.
L’Administració catalana va
aportar uns 250 milions de pessetes en aquest projecte a través
d’un crèdit de l’Institut Català de
Finances que no ha estat tornat per
les dificultats econòmiques de
l’empresa que gestionava el portal, Giturística, formada per diverses associacions turístiques gironines.
Fernández Teixidó es va mostrar
molt crític amb el funcionament
d’aquest projecte: «No ha anat bé
i ho hem de reconèixer. Quan es
desplega tota aquesta bona voluntat i els resultats no acompanyen jo sempre penso que el que
era erroni era el plantejament».
Tot i que la Generalitat està negociant amb els promotors del portal, el conseller està convençut que
si la idea no és bona s’haurà
d’abandonar. «Eoland objectivament té un interès –va dir en declaracions a Diari de Girona– i pot
tenir una necessitat pel sector però
l’estri emprat no ha estat l’adequat.
Si hi ha un replantejament que faci

Antoni Fernández Teixidó . El conseller ahir a Girona.

que aquella idea pot tenir futur i
això és bo pel sector haurem de
projectar-ho. El que no té cap sentit és entestar-nos en aquelles coses que l’experiència ens demostra que no funcionen».
El conseller va afirmar ahir que
«les dades del primer semestre reflexen que el sector turístic català
en general i de la Costa Brava en
particular, gaudeix d’una magnífica salut» i va afegir «que no és

motiu d’alarma que els indicadors
mostrin un inici fluix del mes de
juliol».
El conseller no va voler parlar
de dades del mes de juliol perquè
«no les tenim i fins que no acabi el
mes no es pot fer una valoració».
Malgrat que alguns empresaris de
la Costa Brava asseguren que l’ocupació i l’arribada de turistes ha disminuït respecte al mateix període de l’any passat, Teixidó afirma

«que les expectatives que nosaltres
tenim és arribar als índex de la
temporada d’estiu de l’any 2002».
Fernández Teixidó va comentar
que «penso, encara que potser
m’equivoco perquè només porto
un any en aquest càrrec, que cada
juliol s’aixeca una certa inquietud entre els empresaris del sector
turístic, però afortunadament
quan avança la temporada, tots
acabem dient que ha estat bona».

«Crec que actualment no hi ha elements nous que m'autoritzin a
pensar que aquest any serà diferent dels anteriors», va afegir.
Per confirmar les seves declaracions Teixidó es va remetre a l'estadística del primer semestre de
2003, que mostra que «l'entrada
de turistes a Catalunya s'ha incrementat un 5,4 per cent, dels quals
un 4 per cent pertany a turisme estranger i un 1,4 per cent a turisme estatal».
El conseller va recordar que
«malgrat que els turistes fan estades més curtes i les pernoctacions
han descendit un 6 per cent durant els sis primers mesos d’aquest
any, l'ocupació ha crescut a tots els
sectors, a excepció dels apartaments, on disminueix una mica».
Teixidó va comentar que «cal
aconseguir un clima d’estabilitat i
superar la competència, així com
realitzar campanyes de promoció
del país per aconseguir millorar el
turisme català».
Respecte a les declaracions del
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Felip Puig, sobre el canvi de nom de l’aeroport
Girona-Costa Brava per Barcelona-Costa Brava, Fernández Teixidó va comentar que «es farà el que
els ciutadans de Girona decideixin». El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme va dir
que «malgrat que no m’agrada fer
comentaris personals sobre les propostes dels meus companys de partit, jo crec que si fos gironí defensaria el nom de Girona-Costa
Brava».

ELS SOCIALISTES PRESENTARAN PROPERAMENT UNA MOCIÓ A L’ENS

XAVIER CIVIT AFIRMA QUE LA COSTA BRAVA ES L’ÚNICA QUE AUGMENTA

El PSC demana a la Diputació
mantenir el nom de l’aeroport

Turisme diu que l’ocupació
«ha crescut un 6%» al juliol

RAFA GARRIDO
GIRONA

El diputat del PSC al Parlament, Manel
Nadal, va anunciar ahir que al proper ple
de la Diputació de Girona els socialistes
«presentarem una moció per demanar que
l’ens es pronuncïi sobre el nom que ha de
tenir l’aeroport de Girona». Així mateix,
Nadal ha assegurat que el PSC té «una
posició clara i contundent favorable a la
denominació actual de Girona-Costa Brava».
Per al parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya, la proposta de nom
del president de la Diputació, Carles Pàramo, «és un acte de submissió davant la
Generalitat i els interessos de Barcelona,
en clar perjudici dels de les comarques

SORTEIG

gironines». Nadal ha qualificat Pàramo de
«portaveu dels interessos de Barcelona» i
l’ha acusat de no representar «cap projecte per a les comarques gironines».
Pàramo va anunciar diumenge que preferia que l’aeroport de Girona canviés la
seva denominació actual per la de «Barcelona-Costa Brava (Girona)» per aprofitar la creixent «capitalitat de Barcelona».
D’altra banda, el diputat Manel Nadal
es va mostrar «sorprès» per les declaracions del conseller d’Indústria, Treball, Comerç i Turisme, Antoni Fernández Teixidó, en les quals va demanar tranquil·litat
i calma als hotelers gironins per la reducció de l’ocupació turística a les comarques
gironines. Nadal assegura que «el que hauria de fer el conseller és preocupar-se per
la situació i buscar una solució i no demanar calma al sector turístic».

EUROPA PRESS/DdeG
BARCELONA

El director general de Turisme de la Generalitat, Xavier Civit, va afirmar durant
el dia d’ahir que l’ocupació hotelera a la
Costa Brava ha crescut fins a un 6 per cent
durant el mes de juliol, en contra de la
tendència que, segons les dades que va oferir, Catalunya experimenta aquest estiu.
Civit va parlar de les costes gironines
com l’únic lloc de tot Catalunya on ha crescut l’ocupació. El director general de Turisme va dir que l'ocupació hotelera al conjunt de Catalunya ha caigut un 1,7 per cent
a la primera quinzena de juliol respecte
al mateix període de l'any passat.
En una entrevista a Catalunya Informació, Civit va avançar que aquesta cai-

guda és més acusada en el Maresme, on a
la primera meitat de juliol l'ocupació ha
caigut un 18 per cent.
L'índex de pernoctacions també ha caigut un 6 per cent en el primer semestre
de l'any, encara que Civit va assenyalar que
l'entrada de turistes estrangers en aquest
període ha augmentat en un 5,4 per cent.
Civit va dir que «si ho comparem amb
l'any passat, els ritmes de creixement són
inferiors, per tant estem un xic més alentits». El director general va indicar que
«mantenim l'increment de turistes estrangers a través de la carretera. No obstant això, incrementem bastant els turistes arribats amb avió, sobretot amb les
companyies de baix cost».
Civit va justificar la preocupació del sector hoteler per una temporada difícil i complicada.

Aquesta setmana sortegem...
DIUMENGE 27 DE JULIOL

Rambles de Girona
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DENUNCIEN QUE MEDI AMBIENT NOMÉS CONTROLA L’OCUPACIÓ DE LES PLATGES I LA QUALITAT DE LA SORRA I L’AIGUA

Alcaldes de la Costa Brava diuen que
no hi ha inspeccions als penya-segats
El Govern central té vuit inspectors per revisar tota la zona maritimoterrestre gironina
DAVID ESTANY

E. VALLESPINOS/L. MARIN
GIRONA

Molts dels alcaldes dels municipis de la Costa Brava coincideixen a assenyalar que no tenen
constància de possibles inspeccions
als penya-segats de les seves poblacions. De la mateixa manera,
afegeixen que aquestes inspeccions
haurien de realitzar-se periòdicament, per evitar possibles problemes o accidents.
Tot i que des del Ministeri de
Medi Ambient s’assegura que es
manté un control sobre les platges
que inclou aigües, ocupació, seguretat, penya-segats i accessos a
les cales, molts ajuntaments afirmen que no han rebut mai cap informe que inclogués l’estat
d’aquests últims o dels camins de
ronda. Els comunicats que passa
Medi Ambient, a través dels inspectors del Servei Territorial de
Costes, fan referència a la qualitat de l’aigua, la sorra, l’ocupació,
etc.
A Girona hi ha 8 inspectors que
setmanalment informen sobre l’estat de les platges de la demarcació
als respectius consistoris. Malgrat
tot, «el nostre Ajuntament no té
constància que aquestes inspeccions incloguin els penya-segats»,
explica l’alcalde de Begur, Carles
Arnau. Afegeix que «seria positiu
que el Ministeri fes inspeccions als
indrets del municipi on hi hagi cales sota penya-segats, en el nostre
cas platja Fonda i Illa Roja».
Sense pressupost municipal

Arnau considera que en moltes
ocasions el mal temps o el pas de
les persones malmet els camins de
ronda. «Els ajuntaments no tenim
prou pressupost per arreglar-ho
tot, motiu pel qual el Govern hauria d’oferir ajudes per fer les possibles reparacions», considera l’alcalde de Begur.
De la mateixa manera, l’alcalde
de Palafrugell, Lluís Medir, que

Breus
•

Per decret de l’alcaldia del
municipi de Sant Feliu de Guíxols s’aprova el padró de les taxes de recollida, transport i
tractament d’escombraires urbanes corresponent a l’exercici 2003.

• Calonge ha aprovat definitivament el projecte d’enllumenat del camp de futbol del
municipi promogut per
l’Ajuntament i subscrit per
l’enginyer industrial Ángel
Mateos.
• L’Ajuntament de la Cellera
de Ter ha acordat, inicialment,
el reglament d’utilització del
servei Nodat a la biblioteca.
• El consistori de Fornells de

la Selva ha adjuducat la segona fase de les obres del nou
ajuntament a l’empresa constructora Obycall, S.A.. El pressupost de licitació és de
218.106,27 euros i l’import de
l’adjudicació de 218.100 euros.

Accident a la cala del Sr. Ramon. Un home va resultar mort a causa d’un despreniment d’un penya-segat.

porta dos mesos en el seu càrrec,
comenta que no ha tingut coneixement d’aquests informes. L’antic alcalde de la localitat, Frederic
Suñer, afegeix que «normalment
rebem un informe setmanal sobre
l’estat de la sorra, l’aigua i els accessos».
Des de l’alcaldia de Llançà, Pere
Vila afirma que desconeix si existeixen aquests informes de Medi
Ambient perquè «a l’Ajuntament
mai ha entrat cap nota sobre la situació dels penya-segats». Assegura que «a més del control setmanal d’aigües, sorra i ocupació,
no estaria de més fer controls, almenys, dels camins de ronda. Sobretot a principis de temporada i
després de temporals».
«Els inspectors de Costes fan la
seva feina i quan troben alguna
anomalia durant les seves inspeccions n’informen», explica Carles

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’OLOT
CURS 2003 -2004
Idiomes: anglès, francès i alemany
Matrícula d’alumnes antics (segons cita prèvia) dies 16, 17,
18 i 19 de setembre.

Pàramo, alcalde de Roses. Del mateix parer és l’alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, qui afirma que
«periòdicament es fan inspeccions
de la nostra costa, però no només
dels penya-segats, sinó també de
la qualitat d’aigua, ocupació i altres».
Aquesta temporada les platges
de Pals compten amb rètols informatius sobre la qualitat d’aigua
i sorra que s’actualitzen cada setmana. L’exalcalde d’aquesta localitat Joan Silvestre afegeix que a
part de les inspeccions rutinàries,
«si els de servei de Costes troben
alguna anomalia la remeten a
l’Ajuntament».
«Des de la Policia Municipal de
Lloret de Mar es fan inspeccions
periòdiques dels penya-segats i els
camins de ronda que completen
els que fa el Ministeri de Medi Ambient a les platges», explica San-

tiago Ontañón, tinent d’alcalde a
l’Ajuntament de Lloret, que porta l’àrea de concessions de platges.
«No recordem ni tenim constància que els tècnics hagin vingut a
fer inspeccions periòdiques, ni mai
hem rebut cap comunicació oficial», assegura l’alcalde de Portbou, Manel Flores.
Molts d’aquests alcaldes consideren que el recentment accident
a la cala del Sr. Ramon de Santa
Cristina d’Aro, en el qual va morir una persona a causa d’un despreniment de roques d’un penyasegat, ha sorprès les autoritats, ja
que normalment els incidents en
aquests indrets són conseqüència
d’infraccions de persones. Per això
creuen que a partir d’ara s’iniciarà
un debat que portarà a millorar
la situació i la vigilància a les zones amb més risc de la Costa Brava.

J. SIETE, S.A (Sociedad absorbente)
ORTENSI, S.A. (Sociedad absorbida)
De conformidad con lo previsto en el artículo 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
comunica que las Juntas Generales Extraordinarias e Universales de Accionistas, celebradas
ambas el día 30 de Junio de 2003, han aprobado por unanimidad la fusión mediante la absorción de ORTENSI, S.A., por J. SIETE, S.A., y la transmisión en bloque del patrimonio de aquella a esta última, así como la adquisición por la sociedad absorbente, por sucesión universal,
de los derechos y obligaciones de la absorbida, todo ello de conformidad con el proyecto de
fusión de fecha 28 de Mayo de 2003, firmado por el Órgano de Administración de las Sociedades intervinientes, que ha sido depositado en el Registro Mercantil de Girona, de conformidad
con el artículo 226 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.

Matrícula d’alumnes nous (ja preinscrits i admesos) dies 23,
24, 25, 26 i 29 de setembre.

Las referidas Juntas han aprobado los Balances de fusión de las sociedades participantes
cerrados a 31 de Diciembre de 2003. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente es el 1 de enero del 2003. El capital de la sociedad J. SIETE, S.A., se amplía en la
cantidad de 3.005 euros, mediante la emisión de 50 acciones de 60,10 euros de valor nominal,
cada una de ellas. No existen derechos especiales para los accionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. No se atribuyen ventajas de ninguna clase en la
sociedad absorbente al experto independiente que intervenga en el proceso de fusión ni a los
Admnistradores de las entidades que se fusionan.

Requisits: primer cicle d’ESO o títol de graduat escolar o
certificat d’escolaritat o d’estudis primaris.

Los accionistas y los acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de
fusión adoptados y de los Balances de fusión conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la
Ley de Sociedades Anónimas.

Horari de preinscripció i matrícula: de 9.30 a 13.00. Tant la
preinscripció com la matrícula la pot fer directament la persona interessada o a una altra en el seu nom.

Se hace constar asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de
la Ley de Sociedades anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último
anuncio del acuerdo de fusión, todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 243
de la Ley de Sociedades Anónimas.

EOI-OLOT IES Montsacopa Av. Joan de Cabirol s/n 17800 OLOT
Tel. 972 26 21 08 - Fax 972 27 10 27

Un Administrador Solidario de J. Siete, S.A., Don Juan Ortensi Ros
y un Administrador Solidario de Ortensi, S.A, Don Joan Ortensi Arimany

Preinscripció d’alumnes nous: dies 3, 4, 5, 10, 12 i 15 de setembre.
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Roses, 10 de Julio de 2003

• La Comissió de Govern de
Ripoll ha aprovat el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir el
concurs per l’atorgament de
concessions funeràries al cementiri municipal de Ripoll.
• Jafre ha acordat en el ple el

projecte tècnic titulat «Pavimentació i dotació de serveis
dels carrers de Jafre 2a fase».
Aquesta decisió inicial s’exposa al públic tant a l’Ajuntament de Jafre, com a la seu del
Consell Comarcal del Baix
Empordà durant un termini
de 30 dies per poder-hi al·legar.

• Serinyà ha acordat definitivament la modificació de l’Ordenança de Policia, Bon Govern i Circulació, referent a
l’ordre públic i la tranquil·litat
ciutadana. La mesura té com a
objectiu disminuir els sorolls
del municipi.
•Cruïlles informa que Alber-

to Luzàrraga Alonso de Ilera
ha iniciat l’expedient per l’obtenció de la llicència per a les
obres de construcció d’una línia elèctrica soterrada des de
l’estació transformadora que
alimenta el radar de puig d’Arques fins a Can Sitges, paratge
de Sant Cebrià de Lladò
d’aquest terme municipal.

•El Consistori de Llagostera

ha aprovat inicialment el Pla
parcial del sector residencial
Can Serra. També, queda suspesa la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística
complementaris, així com
l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o
ampliació d’activitats, entre
altres, en tot l’àmbit del Pla
parcial.

•Es fa públic que la Comissió

de Govern de Salt aprova inicialment el projecte de reparcel·lació de l’illa limitada pels
carrers Moreneta, Ramon y
Cajal i Pep Ventura. Es sotmet
aquesta desició a informació
pública durant un mes.

Divendres, 9 de desembre de 2005 ■ Diari de Girona
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Catalunya
ENQUESTA

ALIANCES

Un 65 per cent dels catalans creu que els
polítics només es mouen per interès propi

L’Executiu
central recorda
que va tenir onze
milions de vots
i ERC 500.000

El baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió mostra que la ciutadania confia molt poc
que els dirigents escoltin la gent del carrer a l’hora de prendre les seves decisions
L. Marín, Girona

La visió que tenen els ciutadans
dels polítics actuals no és gaire
satisfactòria. Almenys així ho
reflecteixen les dades que s’extreuen del darrer baròmetre
efectuat pel Centre d’Estudis
d’Opinió de la Generalitat, segons el qual, prop d’un 70 per
cent d’enquestats considera que
els dirigents no tenen en compte per a res el que pensa la gent
i que es mouen per interès propi sense tenir massa en compte
l’opinió de la gent del carrer.
Segons aquesta enquesta, un
65,5 per cent de la població catalana pensa que els polítics només busquen el benefici propi,
davant d’un 28,2 que considera
el contrari. Dins d’aquest 65,5
per cent, les dones i els joves
són els que més desconfien de
la voluntat dels polítics envers
el benefici general del país. No
obstant, al contrari del que pasa
en altres preguntes, la diferenciació entre sexes i edats és mínima.
Així, per exemple, quan es
parla sobre la influència que pot
tenir la gent del carrer sobre el
que fan els polítics, un 59,7 per
cent d’homes considera que és
possible modificar les decisions
polítiques des de la ciutadania
–en aquest cas, només un 47,8
per cent de les dones ho creu–.
Per contra, un 45,1 per cent de
dones sosté que les resolucions
que prenen els polítics s’allunyen del que vol o necessita realment la gent del carrer. En
termes generals, un 53,6 de la
població catalana –tenint en
compte que l’enquesta s’ha fet
sobre una mostra representativa de 1.900 persones– pensa que

Baròmetre de la Generalitat
Augmenta el malestar polític en la població catalana
ELS POLÍTICS NOMÉS BUSQUEN EL BENEFICI PROPI
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es pot influir en el que fan els polítics des de la base de la població, enfront d’un 41,1 per cent
que no ho veu així.
Però el que més destaca d’aquestes preguntes sobre la visió
dels polítics des de la població
és que més del 70 per cent considera que la política és tant
complicada que es fa molt difícil
entendre el que està passant. Segurament el clima polític dels últims mesos amb l’Estatut, les
modificacions del Govern, el finançament de partits i les disputes entre grups parlamentaris
por ta que la majoria de la població dubti de quin és l’estat actual de la política a Catalunya i
la resta d’Espanya.
A aquesta pregunta, les dones són les que es mostren més
d’acord que la política de vegades sembla massa complicada,
amb un 77,9 per cent, de la mateixa manera que les persones
de mitjana i tercera edat, que
pensen que els moviments polítics actuals són massa complexos com per entendre’ls bé.
No obstant, després d’aquesta sèrie de preguntes, el baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió en realitza una altra que se
centra més concretament en la
confiança que mereixen els polítics catalans als ciutadans. En
aquest cas, la major par t –un
45,8 per cent– els aprova pels
pèls. A més, els resultats de les
enquestes mostren que hi ha
més persones que no tenen cap
confiança en els dirigents catalans –un 5,5 per cent– que les
que hi tenen molta –un 1,7 per
cent–. En una escala de l’1 al 10,
els enquestats es mantenen
cauts i opten pel cinc.

Efe/DdeG, Madrid

El secretari d'Estat de Comunicació, Fernando Moraleda,
va dir ahir que el «projecte de
canvi» amb què el PSOE va
concórrer a les últimes eleccions «va suscitar la simpatia
d'onze milions d'espanyols» i
va afegir, en referència a
ERC, que «això és el que han
d'entendre aquelles forces que
tenen 500.000 vots». Va recordar que el Govern té «una
majoria representativa de la
societat espanyola» i que «ens
queda molta feina per fer».
El por taveu del PSOE al
Congrés, Alfredo Pérez Rubalcaba, va assegurar ahir
que el seu partit no canviarà
de socis i va advertir que amb
els suports d'ERC, IU i de Coalició Canària esgotarà la legislatura. «No canviarem de
socis parlamentaris, però això
no vol dir que no busquem
acords puntuals o per a lleis
concretes amb CiU o amb el
PNB», va afegir.

CONSTITUCIÓ

Rajoy diu que Zapatero
genera desconfiança
El president del Partit Popular, Mariano Rajoy, va llançar
ahir un dur atac al president
del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Va dir que el
cap de l'Executiu és «una benedicció per als radicals i una
creu per a les persones normals» i el va acusar de generar desconfiança i dubtes. Va
alabar de nou la Constitució i
es va preguntar «per què cal
posar de cap per avall» el model d'Estat.
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El PSC és el partit que
més simpatia desperta
entre els catalans

Moren 15 persones en
accidents de trànsit

VALORS POLÍTICS
Em podria dir, per quin partit sent més simpatia?
Cap

PSC

22,8

25,2

Un 78 per cent se sent molt distant del PP
L. Marín, Girona

El Partit Socialista de Catalunya
és el grup polític pel qual els ciutadans senten més simpatia, encara que també hi ha molts catalans que no es decanten per
cap formació política. D’aquesta manera, segons dades de l’últim baròmetre publicat pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), un 25,2 per
cent dels enquestats aposta pel
PSC quan se li pregunta per
quin partit sent més afinitat. No
obstant, per darrera d’aquesta
xifra, amb un 22,8 per cent, se
situen aquells que no se senten
propers a cap formació.
Segurament la desconfiança
que sent la població envers els
polítics i la sensació que pensen
més en el seu propi benefici que
en escoltar la gent del carrer
–segons mostren dades del
baròmetre publicades anteriorment–, contribueixen a que moltes persones no se sentin atretes per cap grup en especial.
Continuant amb els valors

Un 36 per cent
situa ERC molt a
l’esquerra de
l’espectre polític
■

polítics, trobem que un 18,5 per
cent aposta per CiU i un 11,8 per
cent se sent més atret per ERC
i que, molt allunyats es troben
PP i ICV-EUiA. El primer, amb
un 4,9 per cent és el que desperta més simpatia dels dos últims, davant l’1,3 per cent que
respon a favor de la coalició d’Iniciativa amb els Verds –s’ha de
tenir en compte que el marge
d’error de la mostra se situa al
voltant del 3 per cent.
Seguint amb altres preguntes
del baròmetre respecte als valors polítics, un 78,8 per cent
dels enquestats contesta que
sent distant o molt distant al PP,
mentre que al costat oposat se
situa el PSC al que el 43,3 per
cent dels catalans veu proper o
molt proper. Entremig es troben
CiU, al que un 34,4 per cent considera proper i un 7 per cent
molt proper; ERC, en el qual
destaca que un 47,8 per cent el
veu com un partit molt distant o
distant i ICV-EUiA, que gairebé
empata en els resultats de proper i distant, ja que un 29,4 per
cent sent afinitat per aquest i un
30,2 per cent el considera distant.
D’altra banda, en preguntar
sobre on col·locaria els partits
en una escala de l’1 al 10, on 1
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és d’extrema esquerra i 10 d’extrema dreta, els catalans consideren que als extrems se situen
ERC, al qual un 36,6 per cent
considera molt a l’esquerra i el

PP, al que més d’un 47 per cent
situa molt a la dreta. CiU és la
coalició que els ciutadans de Catalunya col·loquen més al centre de l’espectre polític.

POLÈMICA

ICV vol presentar 300 llistes a les
eleccions municipals de l’any 2007

Mas nega que CiU negociï l’Estatut
amb el PSOE de manera bilateral

Efe/DdeG, Barcelona

nicipals, en les que pretén recuperar i arrabassar algunes alcaldies de l'àrea metropolitana al
PSC.
D'altra banda, el mateix partit
d’Inciciativa juntament amb
Verds d'Andorra i Els Verds del
Llenguadoc han creat el primer
partit verd transfronterer per incidir políticament en l'euroregió
Pirineus-Mediterrani, creada recentment.
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Europa Press/DdeG, Barcelona

El president de CiU, Artur Mas,
va negar ahir que CiU estigui negociant l'Estatut en privat amb
el PSOE i va assegurar que el
Govern central ha d'aclarir quines posicions defensa. A més,
creu que encara no és el moment de fer una reunió entre els
partits catalans que van aprovar
l'Estatut i el PSOE. Mas va assenyalar que «l'únic que estem

Els Mossos d'Esquadra van
detenir ahir a Cornellà un
home que conduïa sota els
efectes de l'alcohol i sense
carnet, ja que una suspensió
judicial l'havia retirat temporalment el permís per conduir
ebri en una altra ocasió. Els
Mossos d'Esquadra també
van detenir dissabte al terme
municipal de Vandellòs un
home de 41 anys que conduïa
un camió frigorífic per la N340 en estat d'embriaguesa.

LA CAIXA
DdeG

CANDIDATURES

El vicepresident d'ICV, Jaume
Bosch, va avançar ahir que, de
cara a les eleccions municipals
previstes per a 2007, ICV pretén
presentar unes 300 llistes, un centenar més que fa quatre anys, i va
precisar que el seu partit aspira a
tenir candidatures «a totes les capitals de comarca». Bosch va definir així els objectius d'ICV de
cara a les pròximes eleccions mu-

Quinze persones han mort
des del 3 de desembre fins
ahir a les carreteres catalanes, coincidint amb el Pont de
la Constitució i de la Puríssima, el doble que l’any passat.
Els tres accidents més greus
van tenir lloc a Sant Joan de
les Abadesses amb tres víctimes mortals, dijous, a Benifallet, divendres dia tres amb
dos morts i ahir al migdia, a
Mataró, on van perdre la vida
dues persones més.

fent és intentar comprovar amb
discreció què pensa de veritat el
PSOE sobre l'Estatut que va aprovar el Parlament».
El conseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat, Josep Huguet, va dir ahir estar convençut que els intents de
CiU de negociar l'Estatut directament amb el Govern espanyol
«només busquen anar de rebaixes
a canvi de poder».

El PP tornarà a
preguntar pel crèdit
El PP tornarà a preguntar dimecres al Govern al Congrés
pel crèdit que La Caixa va
concedir al PSC i que aquest
any va acordar condonar parcialment. Els populars van intentar reprovar al ministre
d'Indústria i primer secretari
del PSC, José Montilla, i té demanada la seva inhibició en
tota decisió del Govern que
afecti a l'entitat financera catalana.
■ El president del PP a Barcelona, Alberto Fernández
Díaz, va afirmar ahir que les
grans infraestructures que
s'executen a la ciutat «segueixen tenint el segell del PP», dos
anys després dels governs de
Zapatero i Maragall.
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ELS INFORMES DE SINDICATURA ■

La discussió del resultat
de sis estudis de fiscalització sobre organismes de la Generalitat han destapat la polèmica al Parlament. Entre aquests
destaca el que fa referència als contractes del Govern de CiU

i les seves administracions amb Indra, Europraxis, Comopraxis i altres empreses vinculades a Josep Pujol Ferrusola. El
tripartit sospita que «aquesta inversió pública podria beneficiar interessos privats», del fill de l’expresident.

Indra va obtenir de l’Administració uns
36 milions d’euros entre 1996 i 2002
Les deficiències en les adjudicacions del Govern de CiU podrien beneficiar un fill de l’expresident
L. Marín, Girona

Les empreses del grup Indra, relacionades amb Josep Pujol Ferrusola, van obtenir contractes
amb les administracions públiques per valor de 35,6 milions
d’euros (5.923,18 milions de pessetes), entre 1996 i 2002. L’informe de la Sindicatura de
Comptes sobre Contractacions i
despeses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i organismes autònoms i per les administracions locals, detalla
aquestes inversions de diners
públics en empreses com Europraxis Consulting Holding, SL.,
Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA i Indra. En total,
s’han estudiat 246 expedients,
dels que 165 són contractes del
Govern de CiU –valorats en26,9
milions d’euros (4.483,84 milions de pessetes)– i 81 pertanyen a contractes i despeses de
corporacions locals –que sumen
un total de 8,6 milions d’euros
(1.439 milions de pessetes)–. No
obstant, de l’estudi es desprèn
que el nombre total d’entitats i
organismes als que la Sindicatura es va adreçar per sol·licitar
informació va ser de 2.064, de
les quals només van respondre
1.117, pel que l’ampliació de l’informe de fiscalització sobre
aquestes empreses aprovat dijous pel Parlament podria significar un augment d’aquestes xifres.
A més de les elevades despeses del Govern de CiU a Indra i
les seves empreses depenents o
associades, la Sindicatura de
Comptes va detectar deficiències i incompliments en la legislació que regula la contractació
de ser veis per part de l’administració pública. Moltes de les
deficiències són per no publicitar la contractació, no fer els concursos oportuns i fraccionar les
factures per evitar que el pressupost d’adjudicació no sobrepassés el límit permés, entre
d’altes. No obstant, un dels casos més greus, i el que el Parlament català ha decidit investigar, és la desaparició 12 dels 23
expedients requerits a l’Institut
Català de la Salut, amb un valor
total de 195.123 euros. L’ICS va
al·legar que s’havien destruït
per la seva antiguitat, tot i que la
Sindicatura afirma que això suposa una vulneració de la legislació sobre l’organització i la
gestió dels arxius de la Generalitat. A més, «quatre d’aquestes
adjudicacions es van fer per procediment negociat sense publicitat i dos amb concursos amb una
i quatre pròrrogues, respectivament», segons s’extreu de l’informe presentat per Joan Colom, síndic Major. Tots aquests
contractes haurien d’haver estat
publicats al Diari Oficial de la
Generalitat i alguns no es van registrar, de la mateixa manera

Els 246 expedients que relacionen les administracions amb Indra
▼ RESUM CONTRACTACIONS
I DESPESES REALITZADES

▼ RESUM DE LES DADES DE LA CIRCULACIÓ
ORGANISMES O ENS PÚBLIC

TOTAL

Departamenrts
Empreses públiques
OA administratius
OA comercials
Servei català de la Salut
Institut català de la Salut
Institut català d’Assistència i Serveis Socials
Total Generalitat
Ajuntaments
Entitats municipals descentralitzades
Mancomunitats de municipis
Entitats metropolitanes
Diputacions
Consells comarcals
Empreses publiques dels ens locals
Organismes autònoms
Total corporacions locals
TOTAL

23
44
21
4
1
1
1
95
946
54
87
2
4
41
242
593
1.969
2.064

SENSE
AMB
RESPOSTES
NÚMERO
RESPOSTA RESPOSTA POSITIVES D’EXPEDIENTS

0
0
0
0
0
0
0
0
455
15
44
0
0
0
76
517
1.117
1.117

23
44
21
4
1
1
1
95
491
19
43
2
4
41
166
76
852
974

3
9
2
2
1
1
0
18
7
0
0
1
0
1
3
6
18
36

8
122
4
5
3
23
0
165
12
0
0
5
0
1
24
39
-

ENS

EXPEDIENTS

3
9
2
2
1
1
18
7
1
1
3
6
18
36

8
122
4
5
3
23
165
12
5
1
24
39
81
246

IMPORTS
EN EUROS

15.791.472
6.409.253
3.906.879
1.863
116.416
722.536
26.984.421
62.745
59.740
18.030
8.114.504
395.586
8.650.607
35.599.028

IMPORT EN MILERS D’EUROS

▼ DETALL DE LES SOCIETATS QUE VAN FORMAR PART DEL GRUP INDRA ENTRE 1996 I 2002
Societat dominant
● Indra Sistemas, SA
Societats depenents
Indra ATM, SL
● Indra EWS, SA, abans Empresa
Nacional
● Indra EMAC, SA, abans Electronica de Mando y Control (EMAC)
● Indra Espacio, SA
● Indra Sistemas de Seguretat,
abans Tecnologia y Sistemas de
Seguridad, SA (TESIS)
● Indra SI,SA
● Indra América, SA
● Computer Center Dos, SA (CCDOS)
● Tecnologia Informàtica Avanzada
del Perú, SA
● Indra Chile, SA
● Atlantae Sistemas, SL
● Sistemas Integrales Indraseg, SL
● Europraxis Group, SA
● Indra Sistemas de Servicios Informáticos Sociedade Unipessoal,
Ltda
● Europraxis Consulting Holding,
SL
● Indra Italia, S.r.l
● Inmize Capital, SL
● Netpraxis, SA
●

FONT:

Compraxis, SA
Tourism & Leisure Advisory Service, SL
● Europraxis Consulting, Ltd. (GB)
● Europraxis Consulting Brasil
● Europraxis Consulting Argentina
● Europraxis Consulting, SA
● Tecnologia Informática Avanzada
de Chile, Ltda.
● Central Informática, SA (CENINSA)
● Indra Diagram, SA
● Tecnologia Informática Avanzada, SA (TIASA)
● Organitzación y Sistemas Avanzados, SA
● Proyectos Avanzados de Intligencia Artificial, SA
● Diseño y Metodologia, SA
● Dir. BDE, SA
● Indra BDE, SA
● Alphacode ETT, SA
● BDE Aeronautical Services, SL
● Indra SSI, SA
● Indra SCA, SA
● Indra DTD, SA
● Electrónica Ensa, SA
● Asesoria de Empresas Tres Cantos, SL (Sociedad Unipersonal)
● Narval, Servicios Informáticos, SL
● Razona
●
●

Societats associades
● Saes Capital, SA (SAES)
● Eurofighter Simulation System
GmnH
● Transacciones Internet de Comercio Electrónico, SA
● Euromids SAS
● Comercio Electrónico Ferroviario,
SA
● BDE of Georgia Inc.
● Inversis Networks, SA.
● Galileo Sistemas y Servicios, SL
● Amper, SA
Altres
Midsco
● Sadiel
● Safelayer Secure
● Set Project
● Marco Polo
● BMB Gestió Documental
● Hisdesat
● Tecfor
● Green-Tal, SA
● UTE Sanesa/Indra
● Altres UTE en què han participat
des de 1996 fins a juny de 2002
●

SINDICATURA DE COMPTES

DdeG

Relacions de dubtós benefici públic
«Les relacions entre Europraxis i
Indra amb el Govern Pujol eren
molt estretes». D’aquesta manera
defineix Joan Boada, portaveu
parlamentari d’ICV, els nombrosos contractes que tenien les empreses del fill de l’expresident
amb la Generalitat. Entre
aquests, destaca una subvenció
de l’any 2002, d’un milió i mig
d’euros a Giturística, empresa
vinculada a Marcel Forns, exdirector general de Turisme. Lla-

vors ICV va denunciar que l’Institut Català de Finances donava
un crèdit sense cap garantia per
impular el portal Eoland.com,
que finalment no va donar els resultats esperats.
A més, Boada destaca que
«Oriol Pujol, llavors secretari del
Departament d’Indústria, va encarregar dos estudis de dubtosa utilitat», per valor de 126.212 euros,
«a una empresa participada per
Europraxis», de la qual va ser soci
Josep Pujol. ICV va implicar amb

això als dos fills de Jordi Pujol en
un cas de corrupció al Consorci
de Turisme, que la Generalitat va
dissoldre poc temps després per
irregularitats.
La relació dels diferents departaments del Govern de CiU
amb amb les empreses d’Europraxis i Indra va ser constant.
Així, per exemple, també Indústria va encarregar un estudi per
valor de 45.000 euros i Justícia informes per un import de 60.101
euros.

que falta l’aprovació expresa de
la despesa d’alguns d’ells. També hi ha quatre pròrrogues formalitzades amb posterioritat a
l’inici del període de vigència de
la corresponent pròrroga.

El mateix informe indica que
el temps de conser vació de la
documentació de contractes menors als dos milions de pessetes
és de 10 anys i dels superiors
permanent. Per tant, citant tex-

tualment, «la adduïda destrucció
d’aquesta documentació seria
contrària al que s’estableix en la
legislació sobre l’organització de
la gestió dels arxius de la Generalitat de Catalunya».

L. Marín, Girona
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En referència als contractes
de la Generalitat amb Indra o les
empreses del seu grup, la Sindictaura assenyala que la factura d’un contracte d’obres de rehabilitació d’un immoble com a
centre de recollida d’informació
electoral va ser conformda com
a certificació d’obra. L’operació
tenia un valor de 568.000 euros.
Pel que fa a les adjudicacions
efectuades per l’empresa GISA,
l’informe no troba incidències
destacables, tot i que recomana
que «l’adquisició de programes
informàtics segueixi el procediment de contractació existent per
a les obres, direccions d’obres o assistències tècniques en funció dels
imports a contractar».
Sí es troben deficiències en
una adjudicació de l’Institut Català de l’Energia a Green Tal,
empresa vinculada a Europraxis, que no segueix el principi de
concurrència. De la mateixa manera, en alguns organismes
autònoms de la Generalitat es
van detectar fraccionaments de
contractes per evitar procediments «més restrictius en l’adjudicació», així com contractes negociats sense publicitat, excusant-se en una «falsa» urgència.
Colom, també va destacar algunes deficiències en contractes
amb empreses del grup Indra
amb ajuntaments i entitats locals, basades, principalment, en
l’incompliment dels principis de
publicitat i concurrència. No
obstant, des de la Sindicatura de
Comptes es queixen de no se’ls
ha facilitat gran part de la informació requerida. «Prop del 50
per cent de les entitats locals circularitzades per tal d’aconseguir
informació per poder efectuar
aquest informe de fiscalització,
no ha respost a la nostra sol·licitud», assegura l’informe.
Contractes milionaris

La companyia Indra va obtenir contractes milionaris de la
Generalitat l’any 2001 en comprar la consultora Europraxis,
de la qual era soci fundador, Josep Pujol, fill de l’expresident de
la Generalitat Josep Pujol. Va ser
precisament la polèmica implicació de la consultora, ja en
mans de la companyia de Tecnologies de la Informació Indra,
en el tancament de la planta de
la multinacional Lear a Cervera,
la que va donar l’alarma al tripartit, llavors a l’oposició.
Així, van exigir que el Parlament de Catalunya encarregués
la fiscalització dels contractes
d’Europraxis amb la Generalitat
i els diferents organismes públics i la relació de la família Pujol-Ferrusola amb els citats expedients. Com va recordar Joan
Boada al Parlament aquesta setmana, «es temia que hi haguès
contractes públics en benefici dels
fills de l’expresident».
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El finançament és un dels tres principals
problemes per als ciutadans de Catalunya
El darrer baròmetre indica un creixement del 10% de les persones que es consideren creients
L’enquesta mostra que els catalans cada vegada utilitzen més el català i el castellà indistintament
L. Marín, Girona

La necessitat d’un nou Estatut
que millori el vigent i que proporcioni un sistema de finançament que doni més diners per a
Catalunya és el tercer principal
problema que té el país. Almenys d’aquesta manera es
desprén del darrer baròmetre
del Centre d’Estudis d’Opinió de
la Generalitat (CEO), que indica que un 16,9 per cent dels enquestats considera que és un
dels punts que el Govern de Maragall ha de solucionar. Per davant, una vegada més, la immigració se situa com el problema
més destacat (així ho creuen un
27 per cent dels enquestats), seguit de prop per l’atur i la precarietat laboral (24,9 per cent).
A diferència del que indicaven les dades de l’anterior baròmetre i tot i que l’Estatut ja ha
obtingut l’aprovació del Congrés, l’obtenció d’un text nou
s’imposa, en aquesta ocasió, al
problema que actualment té la
població, sobretot els joves, en
l’accès a l’habitatge (13,6 per
cent). I, a més de guanyar pes el
procés de reforma estatutària,
també ho fa la inseguretat ciutadana i la insatisfacció política.
No obstant això, una de les dades que més destaca en aquesta
enquesta d’opinió és que descendeix gairebé sis punts el
grau de preocupació dels catalans per l’educació, la cultura i la
investigació, malgrat que entre
els dos baròmetres no hi ha hagut grans canvis legislatius ni
d’inversió en aquests àmbits.
Malgrat tot, s’ha de tenir en
compte que aquest baròmetre
s’ha elaborat a partir de 2.100
enquestes telefòniques fetes entre el 6 i el 20 de març, abans de
l'aprovació del nou Estatut per
par t del Congrés, per la qual
cosa moltes respostes podrien
ser ara diferents i, a més, l’error
de mostra pot influir en els vots

L’estudi d’opinió
indica que la
preocupació per
l’educació baixa
prop de sis punts
■

Efe/DdeG, Barcelona

La jutge que tutela el tractament
de Rocío S., la jove anorèxica a qui
l’Audiència de Barcelona va ordenar ingressar en un centre sanitari contra la seva voluntat, ha
autoritzat el seu trasllat al psiquiàtric de Torribera de Santa Coloma després que la jove s’autolesionés a l’hospital de Can Ruti.
Segons va informar la família de
la jove, la noia va ser traslladada
la setmana passada al centre psiquiàtric de Santa Coloma de Gramenet des de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l’Hospital de
Can Ruti, on va ingressar per ordre judicial el 16 de març.
Els metges van aconsellar a la

Baròmetre de la Generalitat
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o decisions finals dels catalans,
sobretot en les dades que fan referència a la intenció de vot
–com es va publicar divendres,
l’enquesta apunta a que CiU
guanyaria per quatre punts percentuals a PSC si se celebressin
ara eleccions– i al referèndum
de l’Estatut –en el mateix article
es feia referència al fet que tan
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sols un cinquanta per cent de la
població votaria a favor de la proposta de reforma–.
Cada vegada més religiosos

L’Estudi del CEO també analitza altres valors socials i demogràfics, com són la religió i la
llengua. Pel que fa a les creences religioses, i contrariament al

que es podria suposar pel context social que ens envolta, l’enquesta indica que cada vegada
hi ha més creients a Catalunya.
Així, segons aquest últim baròmetre, els creients a Catalunya
augmenten gairebé un 10 per
cent respecte als que mostrava
el de tardor. A conseqüencia,
disminueix el nombre de perso-

SALUT

La jove anorèxica que van ingressar per força a
l’hospital s’autolesiona i la porten al psiquiàtric
jutge el trasllat després que la
jove i la seva companya d’habitació, una dona que també pateix
anorèxia, abandonessin sense
permís la planta, segons elles, per
fumar, i apareguessin totes dues
amb diversos talls als braços. Rocío S., que té 20 anys i a més de
l’anorèxia pateix un trastorn límit
de la personalitat, va ser traslladada el passat dia 28 al centre psiquiàtric de Torribera de Santa
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Coloma, on està en una habitació
individual i amb una custòdia més
severa que a l’hospital.
Un portaveu de l’hospital de
Can Ruti va assenyalar que la noia
va superar durant els dotze dies
que va estar a la Unitat de Trastorns Alimentaris «la fase més crítica» i que la seva malaltia és psiquiàtrica, per la qual cosa «el tractament haurà de ser llarg» i tractat per psicòlegs i psiquiatres.

nes que es considera no creient
(17 per cent de la població) o
agnòstica (13 per cent). Cal
apuntar, però, que entre els
creients s’inclouen també els no
practicants, pel que aquest augment no por ta lligat un increment del número de persones
que assisteix a oficis.
A més, el percentatge de persones que es declara creient
augmenta segons s’incrementa
l’edat de l’enquestat, par tint
d’un 52,1 per cent de gent jove
que es considera religiós, fins a
arribar a un 90 per cent en la
gent gran. D’altra banda, el grup
de joves és el que més no
creients o ateus inclou (amb un
29,9 per cent) i el d’adults els
més agnòstics (18 per cent).

María Ángeles, una de les germanes de Rocío que van instar la
via judicial per ingressar-la perquè ella es negava a ser tractada,
va explicar que la malalta «té uns
dies que està bé, però en altres s’enfonsa i està malament». Segons
María Ángeles, la noia «no s’ha engreixat, jo la veig més prima encara, perquè es nega a sopar».
«Ella diu que se li tanca l’estómac
perquè l’asseuen a sopar amb

Un altre dels temes que qüestiona el baròmetre corresponent
a primavera, és el de la llengua
que utilitzen més els catalans
per a les converses quotidianes.
En aquest sentit, destaca que
augmenta el nombre de persones que fan ser vir indistintament el català i el castellà habitualment respecte al baròmetre
de desembre.
Així, tot i l’elevat nombre de
persones que utlitza el català a
casa (42 per cent), la feina (25,4
per cent) o amb els amics (31,7
per cent), cada vegada són més
els que barregen aquesta llengua amb el castellà en els tres
àmbits. No obstant això, això
compor ta que són menys els
que opten en primera opció pel
castellà. Per sexes, els homes
utilitzen més el català a la feina
i a casa, i les dones amb els
amics –quan el baròmetre de desembre indicava que els homes
eren els que més utilitzaven
aquesta llengua amb els amics i
les dones a la feina i a casa–.
Per edats, és la gent gran la
que més utilitza el català a casa
i els joves a la feina, mentre que
el castellà és la llengua que més
utilitzen els joves per comunicar-se a casa i amb els amics i els
adults a la feina. Tot i això, tothom respon utilitzar més el català habitualment a casa, i les
dues llengües indistintament
amb els amics i a la feina.
molts ancians i que per això no
sopa, encara que a l’hora de menjar, com que està amb persones més
joves, sí que menja», va dir la seva
germana, que acudeix gairebé
diàriament a visitar-la.
En qualsevol cas, els metges
van informar la família que el trastorn límit de la personalitat, que
no saben si té el seu origen en l’anorèxia, necessitarà tractament
tota la vida, així com «temps per
estabilitzar-se». Encara que des
que la Justícia va accedir a ingressar la noia, que fa 1,70 metres
i pesa 43 quilos, la família viu més
alleujada, María Ángeles ha expressat la seva preocupació pels
alts i baixos de la pacient.
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L’índex de satisfacció envers els polítics i la política en general cau a Catalunya. Almenys així es
desprèn de les dades publicades pel Centre d’Estudis d’Opinió, segons el qual un 70 per cent creu
que els polítics només busquen el seu benefici.
■

Catalunya
POLICIAL

Baròmetre de la Generalitat
Augmenta el malestar polític en la població catalana
ELS POLÍTICS NOMÉS BUSQUEN EL BENEFICI PROPI
No contesta
0,8

Els catalans votarien
CiU però senten més
simpatia pel PSC
Un 82% se sent distant o molt distant del PP
L. Marín, Girona

El Partit Socialista de Catalunya
és el grup polític pel qual els ciutadans senten més simpatia,
malgrat que en intenció de vot
guanya Convergència i Unió –la
federació supera en 3,9 punts en
intenció directa de vot el PSC–.
Així es desprèn dels resultats
del darrer baròmetre del Centre
d’Estudis d’Opinió, segons el
qual, els convergents són la segona formació més «apreciada»
i els socialistes perden quatre
punts en intenció de vot, amb la
qual cosa es col·loquen com a
segona formació més votada,
perdent així la posició d’empat
amb els nacionalistes que li atorgava l’aterior enquesta. No obstant, el descontent general per
la política es fa patent en el fet
que hi ha un gran nombre de població que no sent simpatia per
cap formació.
En dades concretes, el PSC
lidera aquesta pregunta amb un
25,3 per cent de persones que
responen sentir més simpaties
per aquest partit, seguit del 20
per cent que no aposta per cap i
un 19,5 per cent per CiU, cosa
que suposa un augment d’un 1
per cent en referència al baròmetre de desembre. Tot i això,
la formació que més ha recuperat la simpatia de la gent és ERC,
per la qual aposten un 14,3 per

Més d’un 70%
de la població diu
que els polítics
només busquen
el propi benefici
■

cent dels ciutadans. Aquesta
enquesta es va fer entre el 6 i el
20 de març, abans de la nova
polèmica en el si del tripartit i
de l’aprovació de l’Estatut al
Congrés, amb una mostra de
2.100 enquestes telefòniques.
ERC és un partit «distant»

Seguint amb altres preguntes
del baròmetre respecte als valors polítics, un 82,3 per cent
dels enquestats contesta que se
sent distant o molt distant al PP,
mentre que al costat oposat se
situa el PSC, al que el 51,2 per
cent dels catalans veu proper o
molt proper. Enmig es troben
CiU, al que un 40,7 per cent considera proper; ERC, en el qual
destaca que un 58,4 per cent el
veu com un partit molt distant o
distant i ICV-EUiA, que augmenta la distància respecte al
seu electorat amb un 51,9 per
cent d’enquestats que el veu
també distant o molt distant.
De l’enquesta d’opinió política s’extreu que, en general, la
visió que tenen els ciutadans
dels polítics actuals no és gaire
satisfactòria. Així, a més que
fins a un 70 per cent de catalans
creu que els polítics només busquen el seu benefici, prop d’un
80 per cent considera que els dirigents no tenen en compte per
a res el que pensa la gent.
Una altra de les dades destacades de l’estudi és que més
d’un 70 per cent dels enquestats
considera que la política és tan
complicada que es fa molt difícil entendre el que està passant.
Segurament el clima polític dels
últims mesos amb l’Estatut, les
«crisis» o polèmiques al Govern
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i l’oposició, el finançament de
partits i les disputes entre grups
parlamentaris porta que la majoria de la població dubti de quin
és l’estat actual de la política a
Catalunya i la resta de l’Estat.
No obstant, prop d’un 50 per
cent sí creu que la gent del carrer pot influir en el que fan els
polítics.
Després d’aquesta sèrie de
preguntes, el baròmetre del
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1

1,5

8

9

10
DdeG

CEO en realitza una altra que se
centra més concretament en la
confiança que mereixen els polítics catalans als ciutadans. En
aquest cas, la major part, un
47,5 per cent, els aprova pels
pèls. A més, els resultats de les
enquestes mostren que hi ha
més persones que no tenen cap
confiança en els seus dirigents
(6,5 per cent) que les que en tenen molta (1,5 per cent).

Els Mossos detecten que els autors de delictes
cibernètics són cada vegada més joves
La policia autonòmica creu que seria convenient regular l’accés dels menors als cibercafès
Efe/DdeG, Barcelona

i el craker o pirata que es dedica
a piratejar programes i jocs.
«Encara que són tres perfils diferents, podem afirmar que tots
ells són persones joves, encara que
cada vegada la franja d'edat és
més baixa», va assegurar el sergent Cano, que també va constatar que l'edat mitjana de les
víctimes també descendeix perquè els menors es converteixen
en usuaris d'Internet cada vegada a una edat més primerenca.
Malgrat que els Mossos d'Esquadra no disposen de xifres sobre la comissió de delictes a la
xarxa, el sergent Cano ha certificat que «hi ha un increment».
«El que és cert és que cada vega-
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Detingut per
imprudència un
conductor begut
que portava dos
nens al cotxe
Efe/DdeG, Sant Joan Despí

POLICIAL

Els delictes cibernètics van en
augment perquè cada vegada hi
ha més internautes i més víctimes potencials, però els experts
dels Mossos d'Esquadra han començat a constatar que els ciberdelinqüents són cada vegada
més joves i que a vegades actuen
des de cibercafès, on no està regulat l'accés a menors.
El sergent en cap de la Unitat
d'Investigació de Delictes Cibernètics, Alfons Cano, ha definit tres tipus diferents de perfil
del ciberdelinqüent: el que es
dedica a vulnerar els sistemes
informàtics, el que difon o
col·lecciona pornografia infantil

31

da hi ha més internautes i més
víctimes potencials i més persones que es poden veure temptades
de fer un ús il·lícit de la xarxa»,
vha assenyalar l'expert de la policia autonòmica.
La pornografia infantil, els
abusos a menors, els danys en
sistemes informàtics, les estafes, els delictes contra la intimitat i els delictes contra la propietat intel·lectual són els més
freqüents i, per tant, també els
prioritaris en la investigació dels
Mossos d'Esquadra.
El sergent Cano va apuntar
que la persecució, ja sigui sexual
o d'un altre tipus, mitjançant sistemes de missatgeria, xats o vi-

deoconferència, solen ser els riscos més habituals per als menors que accedeixen a la xarxa,
encara que també s'exposen al
fet que els hackers puguin arribar a obtenir les seves dades
personals.
Els especialistes dels Mossos
d'Esquadra han detectat que
creix l'ús d'Internet per fer bulling psicològic entre menors i
apunten la conveniència de regular l'accés dels menors als cibercafès, des d'on alguns poden
actuar amb impunitat o entrar en
pàgines no recomanables per a
menors.
Internet és un gran món ple
de delictes? «No més que al món

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dijous passat a Sant
Joan Despí el conductor d’un
turisme, Gerard A.B., al qual
es buscava per conducció temerària, i que viatjava amb
els seus dos fills menors d’edat, de quatre i dos anys, a
l’interior.
Fonts policials van assenyalar que a dos quarts de
nou del vespre de dijous es va
rebre l’avís de diversos conductors que un turisme
Volkswagen Tuareg circulava
de forma temerària per l’AP7, davant la qual cosa es va donar un avís de recerca del
vehicle. Segons les denúncies rebudes, el conductor
circulava en sentit Barcelona
a gran velocitat, derrapant i
canviant de carril, posant en
perill la seguretat dels altres
usuaris de la via. Segons les
mateixes fonts, mentre es
buscava el cotxe denunciat, al
voltant de les 20.45 es va donar avís d’un accident a la B23, al punt quilomètric 5, al
terme municipal de Sant Joan
Despí. En arribar els efectius
policials van veure que un
dels vehicles sinistrats era el
cotxe que buscaven, i que el
conductor presentava símptomes de conduir begut, sospita que es va confirmar en
donar en la prova d’alcoholèmia una taxa d’alcohol tres vegades superior a la permesa.
El conductor, Gerard A.B.,
de 37 anys i veí de Barcelona,
va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte
contra la seguretat del trànsit
per conducció temerària i alcoholèmia positiva. Després
de la detenció del conductor,
els dos nens van ser traslladats per efectius policials fins
a la comissària de l’Hospitalet, fins que la seva mare els
va recollir. El conductor va
quedar en llibertat a l’espera
que declari davant del jutge.
no vir tual –respon el sergent
Cano–, encara que internet permet una dosi més gran de presumpte anonimat».
Els investigadors dels ciberdelictes no utilitzen pistoles ni
les eines de la policia tradicional,
les seves armes són programes
i maquinària informàtica, la majoria estàndard, encara que el
sergent Cano reconeix que utilitzen també altres «dissenyats
per a ús exclusivament policial i
que no podem revelar».
El Grup de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil utilitza,
per exemple, un programa anomenat Híspalis dissenyat pel
jove català Albert Gabás, per
perseguir delictes de pedofília a
la xarxa i que és un rastrejador
de les xarxes P2P.
Alfons Cano tampoc és partidari de revelar les tècniques
d'investigació de la policia a la
xar xa, on les empremtes virtuals dels delinqüents també es
rastregen, però d'una altra manera.
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Una lluita per la «sostenibilitat» del territori
Els partits catalans aposten per fomentar l’estalvi de l’aigua i la reducció en la generació de residus
d’«aconseguir cada dia millors
tècniques i sistemes de minimització, reducció, reutilització, reciclatge, tractament i valoració,
així com la disposició final del
rebuig de les matèries».

L. Marín, Girona

El capítol de Medi Ambient no
ocupa un dels primers llocs en
cap dels programes electorals
dels cinc principals partits polítics que opten a la Presidència
de la Generalitat ni és un dels
temes més destacats en els seus
mítings. No obstant, tots asseguren que és una de les seves
prioritats i prometen que treballaran per millorar en la cultura
de l’aigua, la generació de residus o la sostenibilitat, en tots
els seus aspectes.
Entre aquests punts destaca
sobretot la preocupació per l’aigua. En aquest sentit, els cinc
par tits coincideixen en la necessitat de fomentar l’estalvi i
donar un nou impuls a l’Agència Catalana de l’Aigua com una
«eina eficient» de treball. Malgrat aquesta primera coincidència, els par tits proposen
diverses maneres per aconseguir més recursos que no sempre són compatibles entre sí.
Així, CiU aposta per la construcció de dessaladores i preveu la possibilitat d’estudiar el
trasvàs d’aigua del Roine, opció
aquesta última per la que opta
el PPC, ja que assegura que «el
dessalatge no és una solució a
l’escassetat de recursos hídrics».
ICV-EUiA s’oposa rotundament a «nous transvasaments
entre conques» i planteja un pla
per a la reutilització de l’aigua i
la gestió de les aigües pluvials,
de la mateixa manera que ho fa
ERC. El PSC, per la seva part,
garanteix «el subministrament
en alta a tot Catalunya, incrementar les mesures d’estalvi i efi-

Treballar en la prevenció

ment necessari» però també destaca la necessitat d’informar i
conscienciar la població sobre
els tipus de recollida selectiva.
Per a Iniciativa, «cal una
nova política preventiva i eficient» que es fonamenta en tres
línies d’actuació: la reducció de
la generació de residus; la conversió d’aquests residus en recursos; i la minimització de l’impacte ambiental dels mètodes
de tractament de residus. Per al
grup ecologista, un altre punt a
impulsar en aquest camp és la
inversió en R+D+i, per tal

«Avançar en la fiscalitat i la
prevenció». Així encapçala ERC
l’apartat en què desplega les seves propostes en residus. Entre
aquestes es troben aprovar una
llei catalana d’envasos i residus
d’envasos, implantar un cànon
per als residus de construcció,
reduir sensiblement els residus
generats per la indústria, eliminar la incineració i restringir
l’ús de combustible derivat de
residus al procedent de la biomassa.
Dins de l’apar tat de Medi
Ambient també els par tits fan
referència als espais naturals.
El PPC és el més crític en
aquest aspecte i assegura que
paralitzarà el projecte Xar xa
Natura 2000 i «n’iniciarem l’eleboració amb la par ticipació de
tots els sectors implicats». CiU
també considera que la Generalitat del tripar tit va actuar
«sense diàleg i d’esquenes a la
gent».
Tot el contrari del que indiquen PSC i ICV-EUiA, els que
defensen l’establiment de la
Xarxa Natura 2000 i la necessitat de consolidar-la. Els primers
afegeixen que cal disposar
d’instruments de planificació i
els segons aposten per fer del
medi natural i dels boscos «un
dels principals recursos de
Catalunya».

DdeG

SUSQUEDA. Als partits polítics que pugnen per la Presidència els preocupa l’escassetat dels recursos hídrics.

ciència i incentivar l’ús d’aigua
regenerada».
Un altre aspecte que preocupa als polítics catalans és la gestió de residus. En aquest cas,
CiU «garanteix la màxima reducció, recuperació, valorització
energètica i gestió». Per això,
aposta per «aplicar mesures que
en cap cas seran les d’amagar els
residus sota la catifa», sinó augmentar el precentatge de reciclage de residus domèstics, tancar els abocadors caducats i incrementar el pressupost dels
Programes de gestió de residus

industrials i municipals. Molt
en aquesta línia, el PSC té com
a objectiu aprofitar el marc de
revisió del Programa de Gestió
de Residus Municipals de
Catalunya i «enfortir i estendre
les recollides selectivesde residus
al conjunt del territori, efectuant
la vigilància i el seguiment del
seu acompliment».
El PPC creu que el programa
en matèria de residus ha de pasar per «aprovar un nou Programa de Gestió de Residus Municipals amb objectius més ambiciosos i dotat amb el finança-

ELS PRINCIPALS PUNTS DEL PROGRAMA EN MEDI AMBIENT

CIU

PSC

ERC

PPC

ICV

● Portar a terme la construcció
de dessaladores a l’àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona. Estudiar la possibilitat de
transvasar aigua del Roine.

● Fer una gestió sostenible de
l’aigua que garanteixi l’abastament i la qualitat amb el consens
de tots. Incrementar les mesures d’estalvi i eficiència.

● Invertir en programes d’estalvi quantitativament rellevants
en l’àmbit urbà, la indústria i
dels usos agrícoles. Fomentar
la reutalització.

● Cal interconnectar xarxes entre el sistema Ter-Llobregat i el
Consorci de Tarragona. Estudiar el transvasament del riu
Roine.

● Oposició a nous transvasaments entre conques. Crear un
programa de reutilització d’aigua i establir un pla de gestió
d’aigües pluvials.

● Defensar una política de residus que en garanteixi la màxima
reducció, recuperació, valorització energètica i gestió.

● Aprofitar el marc de revisió del
Programa de Gestió de Residus
Municipals per enfortir i estendre les recollides selectives.

● Elaborar una normativa sobre
prevenció de producció de residus que permeti assolir objectius ambiciosos de reducció.

● Aprovar un nou Programa de
Gestió de Residus Municipals
amb objectius més ambiciosos
i amb el finançament necessari.

● Nova política més preventiva
i eficient que ajudi a reduir la generació de residus i convertirlos en recursos.

● Crear l’Agència Catalana de la
Natura com a instrument de gestió única de tots els parcs naturals de Catalunya i dotar-los de
més pressupostos.

● Aprovar les figures de protecció especial necessàries per
consolidar la Xarxa Catalana
d’Espais Naturals Protegits i ferla sòlida i representativa.

● Iniciar el camí per a la implantació d’un sistema de fiscalitat
ambiental efectiva a Catalunya,
que gravin els sectors més
agressius.

● Paralitzar el projecte Xarxa
Natura 2000 i iniciar-ne l’elaboració d’un altre amb la participació de tots els sectors implicats.

● Potenciar el patrimoni natural
i la seva biodiversitat i fer del
medi natural i dels boscos un
dels principals recursos a Catalunya.
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Un habitatge més «assequible» per a tots
Els cinc candidats a la Generalitat coincideixen a voler potenciar el lloguer i els pisos protegits

ERC, per la seva banda, proposa presentar una nova Llei
d’habitatge que garanteixi la
consideració de les polítiques
de vivenda com a servei públic.
«Completarem els 42.000 habi-

tatges protegits a què ens vam
comprometre en el pacte del Tinell i promourem els 13.000 que
falten i doblarem els actuals 100
milions d’euros anuals destinats
a la política d’habitatge fins a
arribar a final de la legislatura
als percentatges europeus del 2%
del PIB».
En aquest darrer punt, ICVEUiA coincideix amb la formació republicana però a més afegeix que «cal l’aprovació urgent
i el desenvolupament reglamentari de la Llei del Dret a l’Habitatge». A més, molt en contra del
que planteja el PPC, aposta per
l’expropiació dels immobles
que incompleixin la seva funció
social i una fixació de límits a les
requalificacions urbanístiques.
En el que sí conicideixen els
ecologistes amb els populars és
a considerar necessari un estudi per «conèixer i planificar les
necessitats d’habitatge actuals i
futures de cada poble, ciutat i comarca». No obstant, el partit liderat per Josep Piqué aposta per
liberalitzar el mercat de sòl, promoure la construcció de 40.000
nous habitatges de promoció
pública i establir ajuts directes
per a l’entrada d’un pis de fins a
12.000 euros.
A més, els partits, molt en la

línia d’altres països europeus,
pretenen, segons els seus programes, fomentar el lloguer. En
aquest punt, per al PSC s’ha de
fer «un tractament fiscal favorable a la demanda i ampliar els
ajuts a les famílies». CiU coincideix en l’ajuda a través de mesures fiscals però també aposta
per llogar habitatges buits amb
«garantia de cobrament per als
propietaris».
El programa d’ERC defensa
«ajudar, a fons perdut, a l’accés
dels joves a 25.000 pisos de lloguer per un màxim del 25% del
cost d’aquest lloguer» i crear deduccions fiscals per als fons
d’inversió immobiliària i les empreses que inverteixin en habitatge de lloguer. ICV creu que la
solució és crear «un extens parc
d’habitatges protegits que doni
resposta a la demanda existent i
que permeti a llarg termini incidir en la reducció de preus del
mercat lliure, i fer-ho prioritàriament amb habitatge de lloguer».
El programa dels populars
apunta a la necessitat de construir més habitatges específicament per a lloguer però que també tinguin opció a compra i que
tinguin un preu d’entre 360 i 480
euros mensuals.

PSC

ERC

PPC

ICV

● Fomentar l’habitatge de lloguer, mitjançant un tractament
fiscal favorable a la demanda.

● Ajudar, a fons perdut, a l’accés dels joves a 25.000 pisos de
lloguer per un màxim del 25%
del cost del lloguer.

● Impuls de polítiques fiscals favorables a l’adquisició d’habitatges.

● Increment progressiu de la inversió pública en habitatge per
arribar al 2% del PIB.

● Increment dels ajuts directes
per a l’entrada en l’adquisició
d’habitatge.

● Aprovació urgent i desenvolupament reglamentari de la Llei
del Dret a l’Habitatge.
● Expropiació dels habitatges
que incompleixin la seva funció
social.

L. Marín, Girona

L’accés a un habitatge digne és
un dret fonamental recollit per
la Constitució. Tot i això, l’increment dels preus ha posat en
perill aquest principi bàsic i ha
posat la vivenda com una de les
principals preocupacions de la
ciutadania catalana. Els polítics
s’han sumat al debat social i
coincideixen que s’han de buscar solucions, però no tots
veuen la sortida de la mateixa
manera i cada una de les cinc
formacions que opten per la
Presidència proposa un programa propi que a vegades resulta
un pèl ambiciós.
Entre els punts que fan referència a habitatge dels programes electorals, destaquen
les ajudes i la creació de pisos
de protecció, fomentar el lloguer i rehabilitar el parc immobiliari ja existent. Així, respecte
al primer, el PSC aposta per «impulsar l’habitatge protegit augmentant els recursos i les eines
normatives destinats a l’obtenció
de sòl per posar-lo a disposició
dels promotors». Amb això pretenen completar el Pla de promoció de 42.000 habitatges i impulsar la construcció de 25.000
més.
Per a CiU, el prioritari és con-

DdeG

HABITATGE. La majoria de partits vol potenciar la construcció de pisos protegits.

sensuar «un gran pacte nacional
en matèria d’habitatge que situï
el problema de l’accés a la vivenda en un dels primers llocs de
l’agenda política, social i econòmica». La federació creu que
aquest gran pacte hauria de
prioritzar l’acció en els col·lectius amb dificultats i potenciar
fiscalment l’accés a un habitatge habitual. Entre les mesures
que el par tit liderat per Artur
Mas proposa destaquen l’aportació de fins «al 20% del cost del

primer habitatge, en règim de copropietat, als menors de 35 anys,
les famílies nombroses i els discapacitats i doblar els recursos
que la Generalitat destina a polítiques d’habitatge».
Una nova Llei d’habitatge

ELS PRINCIPALS PUNTS DEL PROGRAMA EN HABITATGE

CIU
● Consensuar un gran pacte nacional en matèria d’habitatge.
● Prioritzar l’acció en els col·lectius que tinguin més dificultats.

● Impulsar l’habitatge protegit
augmentant els recursos i les
eines normatives destinades a
l’obtenció de sòl.

● Instar l’Estat a definir reglamentàriament la figura d’habitatge desocupat.

● Afavorir noves fórmules com
la de la concertació.

● Rehabilitar el parc construït
mitjançant l’aplicació de polítiques de control.

● Completar els 42.000 habitatges protegits a què ens comprometérem.

● Promoció de mesures de foment del lloguer com a principal
fórmula alternativa a l’adquisició en règim de propietat.

● Crear infraestructures que
permetin reduir el temps de desplaçament.

● Fer una rehabilitació integral
dels barris, mitjançant la convocatòria d’ajuts.

● Doblar els actuals 100 milions
d’euros anuals destinats a la política d’habitatge.

● Augment de la liberalització
del mercat de sòl per promoure
la competència.

● Participar fiscalment l’accés
a un habitatge ja sigui en règim
de propietat o de lloguer.

Efe/DdeG, Barcelona.

La direcció de Joves d’Esquerra
Verda, les joventuts d'ICV, va
decidir ahir retirar de la seva
campanya els preser vatius que
porten escrit a la funda el lema
Folla't la dreta, ja que admet
que es tracta d'un eslògan «desafortunat».
En un comunicat, Joves d'Esquerra Verda (JEV) assegurava
que la distribució d'aquests condons formava par t de la seva
campanya «Cap a la dreta no»,
que pretenia mobilitzar els joves perquè «barressin el pas a les
propostes conservadores dels partits de la dreta catalana», sense
especificar el partit.
Les joventuts d'ICV han demanat «disculpes per si algú s'ha
pogut sentir ofès pel contingut
d'aquest material de campanya»,
i admeten també que de l'eslògan podria derivar-se'n una
apreciació «masclista».
I és que precisament algunes
de les crítiques més dures van
venir ahir per aquesta qüestió.

● Promoció de 60.000 habitatges protegits en quatre anys i rehabilitació del 10% del parc de
primeres residències.

POLÈMICA

Els joves d’ICV retiren la campanya
«Folla’t la dreta» davant les crítiques
El mateix Saura firma que la desconeixia i Piqué la veu masclista

EL MUNDO.ES

POLÈMICA. Els condons formen part de la campanya «Cap a la dreta no».
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El candidat del PP a la Presidència de la Generalitat, Josep
Piqué, va exigir a la direcció
d'ICV que «rectifiqués» i retirés
la campanya de les joventuts
dels ecosocialistes per considerar-la «impresentable i masclista». El dirigent popular va assegurar que tot això és una mostra d’«antipeperisme» i del «tots
contra el PP». «Em sembla molt
for ta» la campanya de les joventuts d'ICV, va dir. «Si algú
creu que amb aquests arguments
il·lustra la política s'equivoca»,
va advertir.
Per la seva part, el candidat a
la presidència de la Generalitat
per ICV-EUiA, Joan Saura, va re-

conèixer ahir que «no coneixia»
l'eslògan de Folla't la dreta utilitzat per les joventuts i el va justificar dient que «ells utilitzen el
seu llenguatge i les seves formes
d'expressió». El candidat ecosocialista va dir que aquest «no és
el to d'ICV-EUiA» i que ell «no ho
faria així», però «perquè jo no
sóc jove». Saura va manifestar
que Joves d'Esquerra Verda tenen «absoluta autonomia per decidir la seva campanya» i que
per tant el lema «és la seva responsabilitat». «El que ens estan
dient, des de la seva perspectiva,
és que volen un govern d'esquerres», va concloure Saura.
Per últim, el candidat de CiU
a la Generalitat, Artur Mas, va
assegurar no donar-se per al·ludit en la campanya llançada i finalment retirada. Mas va dir
que, ja que «diuen que la campanya va dirigida a la dreta», llavors «no ens afecta, deu afectar
un altre», en referència al Partit
Popular.
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Inici de campanya a Girona

CiU promet impulsar el Geli creu que Girona ha
d’afegir el francès a
SOC i un nou pla de
mobilitat «que funcioni» l’aprenentatge d’idiomes
Eudald Casadesús es compromet davant els sindicats
a «mantenir l’esperit i el marc de l’Acord Estratègic»
R.Garrido, Girona.

El cap de llista de
CiU al Parlament
per Girona, Eudald
Casadesús, es va
reunir ahir amb
CCOO i UGT de la
demarcació i en la
trobada els va voler
explicar el compromís de la federació
per «impulsar decididament el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), que
aquests tres anys ha
estat un autèntic desastre».
DdeG
Segons Casade- TROBADA. Els candidats de CiU amb els responsables de CCOO.
sús, l’aposta pel
SOC forma part de
la seva idea del que ha de ser el Pla Ge- aquells punts que han estat difícils o que
neral d’Ocupació que també es va com- no han funcionat».
Donar un impuls a la formació proprometre a fomentar. A més, el nacionalista va explicar als sindicats que CiU fessional i «aglutinar tota la formació
té la intenció de «mantenir l’esperit de evitant la dispersió actual» són altres
l’Acord Estratègic i el bon marc que su- dels compromisos que va explicar ahir
posa per Girona i per Catalunya». Tot i Casadesús als dos sindicats a la seva seu
això, va afegir que volen «solucionar tots de Girona.

ERC

La candidata assegura que el «quatrilingüisme»
ajudaria en les col·laboracions sanitàries amb França
Assegura que ja
existeixen exemples de col·laboració entre els dos
països com l’hospital de Puigcerdà
que és un projecte
francocatalà.
A
més, recorda que la
Facultat de Ciències de la Salut també és un projecte
de l’Euroregió i
que des de França
es té molt d’interès.
Geli recorda que
la Facultat no és només un projecte
MARC MARTÍ
educatiu, sinó també econòmic i soSALT. Geli va fer campanya ahir al mercat municipal.
cial projectat pel
govern socialista.
L. Marín, Girona Així, va posar èmfasi en el fet que el PSC
La número dos a la llista del PSC per Gi- ha «tornat a un estil català i gironí de fer
rona, Marina Geli, va advocar ahir per política, sense mentides», comenta, en
fer de Girona una demarcació «quatri- contraposició amb «l’intent de CiU d’alingüe», de manera que es faciliti l’apre- magar l’acció de Govern». Per mostrar
nentatge del francès i es millorin les re- l’interès pels municipis, el PSC ha fet
lacions amb el país veí en matèria de Sa- díptics que mostren les millores en 17
lut, a més de millorar la competitivitat. localitats gironines.

GIRONA

PARTIT POPULAR

Vigo pensa que el DARP ICV acusa CiU d’haver
s’ha de modernitzar i
deixat l’habitatge en
posar al servei del pagès mans dels promotors

El PP vol una atenció
integral i un adjunt al
Síndic per a la gent gran

La propera legislatura, clau per a la pagesia

Millo promet un increment en els ajuts

Proposa fer 60.000 vivendes protegides

DdeG

VIGO I QUERA. Durant la seva visita en una granja de Ventalló.
A.Soler, Girona

El cap de llista d’ERC per
Girona, Pere Vigo, creu
que és necessari «posar
l’administració al servei
del món agrari». Pel diputat republicà «a qui convé
modernitzar-se és al Departament d’Agricultura,
per conver tir-se en una
eina eficient al servei dels
pagesos». «No pot ser que
un sector amb tantes dificultats com la pagesia tingui la impressió que l’Administració lluny de fer-los
costat, els hi va al darrere», va afegir.

El diputat republicà va
afegir que tant CiU com el
PSC no han abordat la crisi agrària de les comarques gironines seriosament, i va recalcar que els
propers quatre anys seran decisius per «salvar la
pagesia de les comarques
gironines».
Per Vigo i el candidat
de l’Alt Empordà Alfons
Quera van visitar ahir una
explotació ramadera de
Ventalló per conèixer, de
prop, la problemàtica de
la pagesia de les comarques gironines.
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DdeG

BOADA. Durant la seva visita al centre El Trampolí.
A. Soler, Girona.

El candidat d’ICV per Girona, Joan Boada, va acusar ahir el govern de CiU
d’haver abandonat les polítiques d’habitatge en
mans dels promotors privats, sense cap mena de
control en el mercat. Segons Boada, això va tenir
com a consequència la
caiguda de l’habitatge
protegit. Per pal·liar-ho,
proposa l’aprovació de la
Llei de l’Habitatge.
Segons el candidat
d’ICV, entre 1997 i 2003,
mentre la construcció en

el mercat lliure creixia un
50% i els preus es disparaven, els habitatges protegits iniciats van caure de
14.495 a 5.073.
ICV-EUiA vol promoure 60.000 habitages protegits i destinar més de 50
milions d’euros anuals a
promocionar el lloguer i la
venda d’habitatge protegit.
A més, Boada va visitar
ahir al matí el centre per a
discapacitats El Trampolí, a la Bisbal, població que
va visitar amb el regidor
d’ICV, Pere Teixidor.

ANIOL RESCLOSA

GENT GRAN. El PP va reunir més de 130 persones a l’acte.
R. Garrido, Girona.

El candidat del PP al Parlament per Girona, Enric
Millo, va celebrar ahir un
acte amb gent gran propera al seu partit. Davant
més de 130 persones va
explicar que el seu programa electoral preveu
«potenciar la prestació d’atenció integral i continuada a aquells que tinguin
necessitats canviants al
llarg del temps», incrementar els ajuts i subvencions adreçats a l’atenció
de les persones grans,
promoure «programes de

solidaritat intergeneracional amb els quals joves voluntaris col·laborin en l’atenció a la gent gran» i
l’ampliació dels ajuts per
la instal·lació d’ascensors
en el blocs d’habitatges
que no en tinguin.
A més, Millo es va comprometre a promoure «la
creació de l’adjunt al Síndic de Greuges per a la Defensa de les Persones
Grans» i «facilitar l’accés
a les residències i centres
de dia amb un xec-residència que permeti escollir la
residència».
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Treballar per uns serveis sanitaris de qualitat
Els partits catalans coincideixen en la necessitat de reduir les llistes d’espera i ampliar la cobertura

sabilitzin de la seva salut i mantinguin hàbits de vida saludables
i preventius». També pretén incrementar el pressupost en Salut i amb això facilitar ser veis
d’odontologia i ortodòncia als in-

fants, donar ajudes per a l’atenció podològica i augmentar la
presència d’experts en salut
mental en els centres.
Pel que fa al PSC, aquesta formació pretén redactar una nova
llei de Salut a Catalunya i també
una reforma de l’ICS. A més
aposta per la interconnexió i la
consolidació de l’Euromed Salud com a referent per a la Regió
Euromediterrània. En ser veis
més directes a l’usuari, pretenen
aplicar «programes de salut mental, cornicitats, atenció a la dependència i de salut pública des
de l’atenció primària», així com
l’odontologia per als infants i la
gratuïtat de les ulleres i els audifons a persones majors de 65
anys, la logopedia i la psicologia.
Destaca la intenció d’incloure
els tractaments hormonals i psicològics que acompanyen als
tractaments de canvis de sexe.

El PSC coincideix amb la resta que també cal introduir les
noves tecnologies i facilitar l’accés dels usuaris a la informació.
ERC proposa, a més, adaptar les
plantilles a les necessitats dels
municipis, racionalitzar la
despesa pública sanitària i «reforçar les polítiques d’informació
i prevenció de les drogoadiccions».
En la proposta d’ICV destaca
la voluntat d’orientar la recerca
a afrontar els reptes de futur i
int6roduir les funcions de rehabilitació i fisioteràpia, així com
tenir cura de la salut de les persoens que es dediquen a la prostitució. Per la seva part, el PPC
posa molt d’èmfasi en la reducció de les llistes d’espera, l’augment del temps de les visites i
proposa «una desgravació fiscal
del 45% en les primes d’assegurança mèdica».

ICV

L. Marín, Girona

Un accés més fàcil a la sanitat pública, les cobertures d’aquesta,
les llistes d’espera, l’educació en
bons hàbits alimentaris o esportius i els recursos que s’apliquen
a tot plegat són alguna de les preocupacions que els partits que
es presenten a les eleccions autonòmiques de l’1 de novembre
mostren en els seus programes.
Tots coincideixen que cal ampliar els serveis prestats i reduir
el temps d’espera dels centres
d’atenció primària o de les intervencion quirúrgiques i garantir
l’accés a una segona opinió mèdica però tots proposen mesures
diferents per aconseguir-ho.
Així, CiU planteja en aquest
àmbit, com en molts d’altres, un
Pacte Nacional per a la Salut, on
participin professionals, usuaris,
cuidadors i families per «millorar la qualitat del servei sanita-

DdeG

HOSPITALS. Les formacions volen ampliar els serveis sanitaris públics.

ri». A més, deixa molt clar que
«la qualitat del servei és una prioritat» i que els usuaris tenen dret
a triar disposant de tots els elements d’informació. Indica que
cal que les persones «es respon-

ELS PRINCIPALS PUNTS DEL PROGRAMA EN SALUT

CIU

PSC

ERC

PPC

● Assolir un Pacte Nacional per a
la Salut amb la participació de tots
els actors.
● Fer de la qualitat del servei una
prioritat.
● Destinar recursos públics i promoure accions per a captar la inversió privada en la recerca.
● Facilitar serveis d’odontologia
i d’ortodòncia, afavorir l’accés a
l’atenció podològica i augmentar
la presència d’experts en salut
mental.

● Redactar una nova llei de Salut
per garantir la modernització i la
sostenibilitat.
● Aplicar els programes de salut
mental, cronicitats, atenció a la
dependència i de salut pública
des de l’atenció primària.
● Reduir els tràmits burocràtics.
● Oferir ulleres i audiòfons a persones majors de 65 anys i incloure els tractaments hormonals i
psicològics dels tractaments de
canvi de sexe.

● Reformar l’Institut Català de la
Salut per tal de convertir-lo en un
instrument de gestió àgil.
● Racionalitzar la despesa pública.
● Fer campanyes de difusió i programes de formació sobre nutrició equilibrada.
● Reforçar les polítiques d’informació i prevenció de les drogoaddiccions i incorporar als CAP
una infermeria especialitzada en
salut mental.

● Millorar l’atenció sanitària als
pacients, reduir els temps d’espera i simplificar i agilitzar els tràmits burocràtics.
● Incrementar el finançament de
la sanitat.
● Tenir en compte el sector sanitari i sociosanitari com a sector
generador de riquesa i creixement.
● Establir la gratuïtat en la realització d’obturacions dentals fins
als 16 anys.

● Increment de metges a l’ICS
per arribar a un metge per cada
1.500 habitants.
● Reduir els costos de transacció.
● Incorporar al sistema d’atenció
primària les funcions de treball
social, rehabilitació, fisioteràpia,
psicologia, atenció a la dona i salut mental.
● Potenciar un ús racional del
medicament, tant en la prescripció com en la dispensació.

EL ROVELL CATALÀ

Vingui a l’escola dels meus
fills, President
XAVIER Rius
Director
d’E-noticies*
LA VIDA SEXUAL DELS CANDIDATS.
La campanya electoral sembla reduïda a explicar la vida sexuals
dels candidats a través de les seves respectives senyores. Imma
Mayol ja ens explicava dijous a
l’Avui que la seva parella, Joan
Saura, és «una persona tendra, divertida i molt expressiva» a l’hora
de fer l’amor. A més, «és l'encarregat de netejar les caques del gat».
Teresa Comas, l’esposa de Carod, assegura l’endemà a les planes del mateix diari que el seu marit i ella són «molt bons» al llit entre d’altres raons perquè «la pràctica hi ajuda». També aporta detalls sobre la roba interior:
«calçotets petits negres, tipus
UNO». Ara cada vegada que veig
el president d’ERC en un cartell
electoral me l’imagino en roba interior. I que consti que costa d’imaginar.
EL TOMÀQUET DE JOAN PUIGCERCÓS. De totes les fotos de campanya em quedo la de Joan Puigcercós ensumant una cosa tan
natural com un tomàquet, un dels
meus vegetals preferits. CarodRovira surt afaitant-se, però això

Cada vegada que rebo una foto de
Maragall visitant una escola em
treu de polleguera. Sempre són escoles idíl·liques. Encoratjo des d’aquí el president de la Generalitat –i
per descomptat el conseller Del
Pozo– a visitar l’escola dels meus
fills: el CEIP Els Convents de Martorell. Hi trobarà catalans, però
també magrebins i sud-americans

perquè a P-4, per exemple, el percentatge d’alumnes estrangers és
superior al 50%. Cap queixa, al contrari, si vaig triar aquesta escola és
perquè encara crec en l’ensenyament públic i perquè reflecteix
prou bé la Catalunya del futur. En
tres o quatre generacions potser
tindrem un president que es digui
Mohamed.

d’afaitar-se amb ulleres costa de
creure. Jo també sóc miop i prefereixo acostar-me al mirall per
encertar el nivell de les patilles.
La foto de Montserrat Nebrera
sembla feta per un deixeble de Vidal-Quadras. El lema de CiU
(«Estimar Catalunya, governar
bé» o al revés) em sembla dels pitjors que s’ha empescat la federació nacionalista des del 1980 perquè intenta «vendre» dues idees
alhora: volen acontentar tant el votant nacionalista com l’antitripartit.

l’Estatut. M’ho va negar en rodó.
Des de llavors no he deixat de
veure dirigents del Partit Popular
de visita a Catalunya: Mariano
Rajoy, Ángel Acebes, Alberto
Ruiz Gallardón, etc. Els únics
que, pel que sembla, no són benvinguts són Eduardo Zaplana i
Esperanza Aguirre. Ambdós
uns ferms «aliats» de Josep Piqué.

DESEMBARCAMENT«POPULAR».
Ves per on, a la primera roda de
premsa de Josep Piqué sobre la
campanya electoral –a l’hotel del
World Trade Center de Barcelona– li vaig preguntar si hi hauria
un desembarcament massiu de líders del PP com a la campanya de
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SÍNDROME D’ESTOCOLM. Montserrat Nebrera –la seva confiança
electoral deu ser tan escassa que
no s’ha fet ni del PP– comença a
tenir síndrome d’Estocolm. En la
primera compareixença davant
els mitjans després del seu fitxatge es va desmarcar d’Acebes i Zaplana per les teories del PP sobre
l’11-M, però després no ha parat
de fer mèrits. A Mataró diu que
«es de malnacido decir que uno,
para ser catalán, tiene que dejar

de ser español». Que una professora de dret digui «malnacido»,
encara que sigui candidata electoral, no contribueix al prestigi de
la universitat, de la Universitat Internacional de Catalunya. Potser
en català («malparit») no sona tan
fort.
EL DVD. Dies enrere dubtava entre empassar-me el DVD de CiU,
Confidencial.cat –dec ser l’únic
que encara no l’ha vist juntament
amb Carod– i World Trade Center.
Finalment em vaig decidir per
anar al cinema. Greu error. Sense entrar a valorar les qualitats de
David Madí com a guionista,
productor i director; el film és decebedor. No sembla d’Oliver Stone. Fins i tot surt un exmarine
il·luminat que es qui troba els dos
protagonistes, colgats per les runes de les Torres Bessones. Als
títols de crèdits expliquen que,
posterioment, es va reenganxar i
va servir dos cops a l’Iraq. Quants
iraquians devia matar?
SALA I MARTÍ S’HA FET D’ERC. Pensava que Xavier Sala i Martín
era convergent i ara resulta que
és d’ERC. L’entrevista amb el president d’ERC a La Vanguarida de
divendres passat és la més «light»
de totes. Carod dóna un argument electoral tan a favor seu que
em vénen ganes de votar-lo: explica que va passar pel PSAN però
que ho va deixar quan va veure
que «ese partido ya no está hecho

para mí, sobre todo cuando veo que
alguno de sus dirigentes se decide
a comer sólo lechuga y yogures desnatados y entonces sí que eso me
parece, desde el punto de vista ideológico, definitivo».
UNA CAMPANYA «PIJA». No sé què
és pitjor: si iniciar la campanya en
un hotel de quatre estrelles de
Barcelona com van fer els de Nuevas Generaciones del Partit Popular –amb cava inclòs– o fer servir per circular sis Smart, suposo
que pagats per Convergència,
com s’han empescat els de la Joventut Nacionalista. El PP ha recorregut a les furgonetes per fer
circular la imatge de Piqué, CiU
s’ha inventat un pin elèctric i els
del PSC van popularitzar, l’agost
passat, un ventall amb la cara de
Montilla.
SÍ, AL PEIX AL COVE. Vistos el desgast que ha produït el debat de
l’Estatut entre la classe política espanyola en general i la catalana en
particular m’apunto a la proposta
del secretari general de la UGT a
Catalunya, Josep Maria Álvarez,
que en una entrevista dimecres
passat a l’Avui es preguntava:
«potser que tornem a allò del peix
al cove, no?». «Si s’ha de parlar de
finançament, potser que ens centrem en això només», afegia. Mai
un líder sindical havia estat tan encertat.
*www.e-noticies.com
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Valoració de l’enquesta

Els candidats gironins confien en el vot
indecís per incrementar el nombre d’escons
Els caps de llista asseguren que la decisió real dels electors es veurà el proper 1 de novembre
l’oportunitat perquè Catalunya
recuperi el sentit comú i la política catalana, el seny», remarca
Millo.

L. Marín, Girona

Els cinc caps de llista gironins a
les eleccions de l’1 de novembre
coincideixen a assegurar que
les enquestes s’han de llegir
amb una certa distància perquè
«només són enquestes» i «no sempre mostren la realitat», ja que
depenen de «molts factors que
poden fer variar les decisions finals dels electors». En el cas de
l’enquesta publicada ahir per
Diari de Girona, l’opinió majoritària és que «presenta una
evolució que ja marquen altres»
però que, sobretot des de CiU,
s’agafa amb precaució perquè
«això no vol dir que després guanyem i molt menys que governem».
En aquest sentit, el cap de
llista de la federació nacionalista per Girona, Eudald Casadesús, assegura que «jo no em refio gaire de les enquestes ni del
que diu la gent abans d’anar a
votar perquè ja tinc l’experiència
de quan em presentava per alcalde de Ripoll i la gent pel carrer em deia que guanyaria i després no sortia». Per tant, «les enquestes me les miro com a enquestes i crec que l’única que val
és la del dia 1 de novembre perquè tot depèn de la gent que va a
votar». El que el líder de CiU a
Girona sí creu és que la seva formació parteix d’una «molt bona
posició» i que ara el que cal «és
continuar treballant per aconseguir recuperar els 9 diputats que
tenien abans de les eleccions de
2003».
Per la seva banda, el candidat
de llista del PSC per Girona va
comentar ahir, durant una visita
a Figueres, que és «una sort que

El PSC confia
que s’equivoqui i
CiU aposta per la
mobilització
■

Les aliances de futur

MARC MARTI

PUNT DE PARTIDA. Els cinc candidats es mostren prudents a l’hora de pronosticar els resultats electorals.

avui s’hagi publicat més d’una
enquesta en els diaris» per poder
comparar. Respecte a la del Diari de Girona, Nadal va esperar
«que s’equivoqui molt» perquè
els resultats no són garie favorables a la seva formació. L’estudi d’Infor tècnica donava al
PSC un aproximat de 39 o 40 escons, per darrere de CiU, que
n’obtindria entre 56 i 58 i molt
per davant d’ERC, que baixaria
a 16 o 17. El PP a Catalunya tindria uns 13 o 14 escons, per davant d’ICV que aconseguiria entre 8 i 10. Pel que fa a Girona,
l’enquesta dóna uns resultats
molt similars als de 2003, amb
l’excepció d’ERC, que perdria
un diputat en favor de CiU.
«Nosaltres no fem gaire cas a
les enquestes perquè si haguéssim

REACCIONS

Ciutadans demana
a Piqué que deixi
de presentar-se
com a «vot útil»
Efe/DdeG, Barcelona

El candidat de Ciutadans-Partit de la Ciutadania a la presidència de la Generalitat, Albert Rivera, va demanar ahir
al candidat del PPC, Josep Piqué, que «deixi de demanar
als votants de Ciutadans que
el votin a ell com a opció de vot
útil», ja que «l'únic vot útil és
aquell que et representa». Va
fer aquesta crida a Piqué durant un acte electoral a Gavà
al qual van assistir 500 persones. Rivera va prometre que
si superen el tall electoral i obtenen representació, «no gastarem més diners en construcció nacional», i va afegir que
«si arribem al Parlament seguirem sent nosaltres».
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de fer valoracions de les enquestes potser ni ens presentaríem
perquè sempre ens donen molts
menys escons dels que hem tret al
final», es va queixar Pere Vigo,
cap de llista d’Esquerra a Girona.
El dirigent d’Esquerra Republicana creu que davant la gran
quantitat d’enquestes i la diferència de resultats entre elles
«nosaltres diem el que ja és un
clàssic: la millor enquesta és la
del dia de les votacions». Tot això
«fa sospitar que hi ha molts indecisos i que en certa manera podríem tenir un resultat molt semblant a les passades eleccions»,
conclou Vigo.
El cap de llista del PPC a Girona, Josep Enric Millo, coincideix amb el d’ERC que a les en-

questes «no se’ls hi pot fer gaire
cas perquè l’enquesta autèntica
és la de l’1 de novembre a la nit
quan s’escruten les urnes». Per
això cal prendre-les «amb molta
precaució i molta mesura», afegeix. No obstant, Millo creu que
«hi ha una dada que totes les enquestes donen i la del Diari de
Girona confirma que és molt important per a nosaltres» i és que
«el PPC manté la confiança dels
seus electors d’una manera clara». També recorda que normalment els resultats electorals
els deixen per damunt dels que
els donen les enquestes i això
«desmentiria els comentaris que
diuen que el PPC perdria suport». «Cada dia són més els catalans i catalanes que veuen en
el Partit Popular l’alternativa i

D’altra banda, el cap de llista
del PPC a Girona creu que si
l’enquesta publicada al Diari de
Girona es confirma, deixaria
bastant clar que «CiU estaria
presentant un Govern amb en
Carod-Rovira i en Puigcercós i
això permet fer una reflexió a
molts electors moderats de CiU
que consideren que això no és el
que necessita Catalunya». Respecte al PSC, creu que es confirma que «hi ha un segment important d’electors de bona fe del
PSC que estan totalment en desacord amb la deriva sobiranista que ha tingut durant el debat
de l’Estatut» i que prefereixen
confiar en un partit com el PPC,
que «defensa un model d’Estat en
el qual ells creuen».
L’enquesta presenta un creixement d’ICV, tot i que, segons
comenta el seu cap de llista a Girona, Joan Boada, «és la que
dóna el creixement més baix de la
nostra formació de les vuit o deu
que s’han publicat fins ara». Afegeix que «cal destacar que no
coincideix gaire amb els vots de
la nostra o d’altres formacions».
Destaca, no obstant, que l’important és que la formació ecologista continua incrementant
els seus vots i que «dels partits
del tripartit és el que surt amb les
millors condicions després de tres
anys de Govern». «També mostra
que existeix la possibilitat de reeditar un Govern d’esquerres»,
afegeix Boada.
A Girona, els resultats d’ICV
es mantenen similars als de les
eleccions de 2003 però Boada
confia que el percentatge pugui
augmentar i «acostar-nos ja al segon diputat».
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El darrer acte socialista a Girona

Nadal demana el vot
als joves per impulsar
«polítiques socials»
Destaca el treball fet en educació i habitatge
L. Marín, Girona

El candidat del PSC a Girona,
Joaquim Nadal, va explicar ahir
les polítiques de joventut de la
seva formació, entre les quals va
destacar els punts que fan referència a habitatge i educació.
En una trobada amb joves militants i simpatitzants del PSC al
Parc Migdia de Girona, el candidat va recordar que el seu partit «es preocupa per la gent jove,
per la seva formació i pels seus
problemes a l’hora d’accedir a un
habitatge».
Respecte al primer punt, Nadal va explicar la intenció d’impulsar noves facultats com la de
Ciències de la Salut a Girona i
els centres de formació professional, així com els parcs científics que acostin la universitat a

l’empresa i l’augment de les beques Erasmus.
En habitatge, el primer tema
sobre el qual van preguntar els
joves durant la xerrada amb Nadal, aquest va assenyalar que el
programa socialista pretén afavorir els crèdits directes per a la
compra d’un habitatge per als
joves i la construcció de pisos
de protecció oficial, ja siguin per
compra o per lloguer. «Un lloguer accessible, tant per a la gent
jove que vol marxar de casa com
la gent gran que encara es pot valer per si mateixa», va especificar el candidat.
Un cop més en aquesta campanya, Joaquim Nadal va fer referència al programa específic
que el PSC ha dissenyat per a
les comarques gironines amb

ANIOL RESCLOSA

TROBADA. Nadal es va reunir amb un grup de joves simpatitzants o militants per xerrar sobre polítiques de juventud.

projectes «factibles» per millorar
tot el territori, tant amb nous
ser veis com en infraestructures. «I tot això només és el teló de
fons que remarca la posada en
marxa d’un catalanisme social»,
assegura Nadal, qui afegeix que
«ens avala la credibilitat d’un

Govern que ho ha fet possible i
que ja ha iniciat molts d’aquests
projectes, per contra d’altres que
es comporten d’una manera poc
democràtica», en referència a
CiU, formació de la qual va assegurar que no presenta un
equip per formar Govern.

PSC

El sector «maragallista»
se suma al manifest de
suport a José Montilla
El candidat promet «no ocultar» els pactes
Efe/DdeG, Barcelona

Els màxims exponents de l'anomenat maragallisme van subscriure el manifest de suport al
candidat del Partit Socialista de
Catalunya (PSC) a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, que porta per
títol Més progrés. Més socialisme,
que va subscriure fins i tot una
germana de la dona de Pasqual
Maragall. El manifest, del qual
l'escriptora Gemma Lienas es va
fer màxima representant, fa un
reconeixement al treball de Maragall i expressa el respecte dels
signants al projecte que encapçala Montilla, a qui donen el
seu suport.
Entre els nous signants del
manifest hi ha maragallistes declarats com l'arquitecte Oriol
Bohigas, que l’any 2003 va subscriure un manifest de suport a
Pasqual Maragall. Però també hi
ha l'orfebre Pilar Garrigosa, germana de Diana Garrigosa, dona
de Maragall. Altres signants són
la presidenta del FAD, Beth
Galí, o la directora general de la
Biblioteca Nacional, Rosa
Regàs, i l'assessora cultural Toni
Berini.

La germana de
Diana Garrigosa
signa el manifest de
suport al candidat
■

Montilla reitera el
desig de governar
«amb les mínimes
hipoteques»
■

D'altra banda, el presidenciable del PSC, José Montilla, es va
comprometre ahir a explicar
públicament els motius i el contingut dels pactes postelectorals
que pugui fer per arribar a la presidència de la Generalitat. Per a
Montilla, els polítics «en campanya i després, estem obligats a
explicar les coses als ciutadans».
En aquest sentit, va proclamar la
seva pretensió que «el futur govern de la Generalitat sigui transparent, que no oculti res, que doni
explicacions a la ciutadania».
Montilla va reiterar la seva aspiració a governar la Generalitat
«amb les mínimes hipoteques possibles» per poder desenvolupar
el seu programa electoral. Així
mateix, va insistir en les seves
apel·lacions a la mobilització del
votant socialista que acostuma a
abstenir-se en les eleccions catalanes i va recordar que la cita
amb les urnes de dimecres «no
són unes eleccions qualsevol».
El PSC està especialment preocupat per la mobilització dels
seus votants de l'anomenat «cinturó vermell» i per a això ha posat tota la carn a la graella i va organitzar fins i tot un passeig del
president del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, al costat de
Montilla, per Santa Coloma de
Gramenet.
Segons Montilla, en aquestes
eleccions «està en joc» el «futur»
i ha fet una crida especial a l'electorat més jove.
Montilla va reivindicar el seu
«dret» a ser candidat i va desacreditar Artur Mas per sostenir
que «és candidat gràcies a CiU i
a les seves polítiques d’integració».
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«No hem de tornar a la política que va por tar a terme Convergència i Unió durant 23
anys», va dir el candidat gironí
del PSC, qui va animar els catalans i catalanes a «continuar
apostant pel canvi i per un equip
jove, creïble i molt preparat».

Diari de Girona ■ Dijous, 2 de novembre de 2006
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LES CIRCUMCRIPCIONS

L’ANÀLISI

CiU desplaça el PSC del primer lloc
a Barcelona després d’onze anys

ICV és la força
que té un major
increment
electoral a
Barcelona ciutat

✓ Lleida dóna un escó a ICV per primer cop en 22 anys ✓ Ciutadans tindrà
tres diputats per Barcelona ✓ Tarragona aposta pel repartiment de 2003
L. Marín, Girona

L’anomenat «cinturó roig» de
Barcelona, tradicionalment votant del PSC, ha deixat de confiar en aquesta formació. Ni les
«millores» que el tripartit ha iniciat en els seus tres anys de Govern, ni les promeses d’un futur
de progrés, ni un candidat amb
orígens similars als de la majoria de ciutadans de la zona han
ser vit als socialistes per conser var el seu bastió. L’àrea metropolitana ha donat aquesta vegada la victòria a Convergència
i Unió, amb 27 diputats, dos més
dels que tenia l’any 2003. El PSC
passa, després d’11 anys, a un
segon terme, ja que perd quatre
dels 29 representants que tenia
aquesta legislatura.
La circumscripció de Barcelona, amb una participació del
56,41 per cent, segueix, en part,
la tendència general catalana.
Així, a més de donar el lideratge a CiU i treure força al PSC i
a ERC –que perd dos escons– i
al PPC –que en perd un–, incrementa la representació d’ICV al
Parlament en dos diputats, amb
un total de 9 per Barcelona.

Barcelona torna a marcar el
mapa polític de Catalunya
BARCELONA

PSC: 25 (29)
ERC: 11 (13)
CIU: 27 (25)
PP: 10 (11)
ICV-EUIA:
9 (7)

Total d’escons

85

C’S 3
(0)

Entre parèntesis els escons del 2003

VOTS
Partits

Vots 2006

% Vots 2006

CiU
PSC
ERC
PP
ICV
C’S

609.259
584.039
259.387
230.745
215.620
73.499

29,92
28.68
12,74
11,33
10,59
3,61

Partits

Vots 2003

PSC
CiU
ERC
PP
ICV-EA
Altres

824.270
715.140
376.669
311.928
199.553
35.065

% Vots 2003

33,17
28,78
15,16
12,55
8,03
1,41
Amb un recompte del 94%

TARRAGONA

Pel que fa a Tarragona, amb
una par ticipació del 54,47 per
cent, amb 7 diputats per a CiU,
5 per a PSC-CpC, 3 per a Esquerra, 2 per al PP i 1 per a ICV,
fa exactament la mateixa divisió
que en les passades eleccions.
Tan sols es veuran algunes cares noves perquè els partits han
canviat els seus representants,
però no per la decisió dels seus
votants. En les eleccions de
2003 ni CiU ni PP van patir les
conseqüències de les protestes
pel Pla Hidrològic Nacional
(PHN) i ara el Partit Socialista
de Catalunya no ha sabut aprofitar la nova política de l’aigua
per guanyar votants.
Lleida, amb una participació
del 60,22 per cent, la més alta de
tot Catalunya i l’única que supera el 60 per cent, ha protagonitzat també l’únic canvi històric de la jornada. Els lleidatans
van concedir ahir, per primer
cop en 22 anys, un escó a Iniciativa. Des que a les primeres
eleccions el PSUC va arribar a
tenir un representant per Lleida, la coalició ecologista no havia aconseguit la confiança dels

PSC: 5 (5)

CiU aconsegueix
treure el lideratge
dels socialistes al
«cinturó roig»

ERC: 3 (3)

Ciutadans
destaca que ha captat
el vot desencantat
de PSC i el PPC

ICV-EUIA:
1 (1)

■

■

La gran sorpresa, tant per a
la capital com per a la resta de
Catalunya, ha estat que Ciutadans-Partido de la Ciudadania
hagi aconseguit tres escons en
aquesta circumscripció. Amb
això obté una representació parlamentària que tan sols la seva
pròpia enquesta intuïa, encara
que aquesta els donava dos representants per Barcelona i un
per Tarragona. El par tit, content pels resultats, va celebrarlos no sense deixar de denunciar la «desigualtat de condicions
en el desenvolupament de la campanya electoral», segons va comentar ahir a la nit el secretari
general de Ciutadans, Antonio
Robles. El seu líder, Albert Rivera, afegeix, en un to més positiu, que el partit «ha aconseguit captar el vot desencantat de
PSC i PP, tan sols quatre mesos
després del congrés fundacional».
Rivera va insistir que el seu
partit «no és antinacionalista» i
va assegurar que «a Catalunya
tenim un problema, i és que el
nacionalisme ha creat un llenguatge amb el qual qualsevol persona que no sigui nacionalista és
nacionalista espanyola». Els barcelonins han sigut, així, els primers a donar un vot de confiança a aquesta formació de
caràcter «no nacionalista».

CIU: 7 (7)

PP: 2 (2)
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Entre parèntesis els escons del 2003

VOTS
Vots 2006

% Vots 2006

CiU
PSC
ERC
PP
ICV
Altres

78.285
64.032
42.912
27.193
16.028
6.102

32,27
26,39
17,69
11,21
6.61
2,52

Lleida presenta
l’únic canvi històric
donant un diputat
a Iniciativa
■

Total d’escons

Partits

La nova política
de l’aigua no ha
ajudat el PSC a
guanyar vots
■

Partits

Vots 2003

CiU
PSC
ERC
PP
ICV
Altres

89.109
106.589
60.092
37.183
16.419
3.231

Amb un recompte del 86%

LLEIDA

PSC: 3 (4)
ERC: 3 (3)

LES DADES

% Vots 2003

28,22
33,76
19,03
11,78
5,20
1,02

CIU: 7 (7)

seus ciutadans. D’aquesta manera, Francesc Pané, actual tinent d’alcalde a l’Ajuntament de
Lleida, entraria al Parlament de
Catalunya en substitució d’un
socialista.
Aquest ha estat l’únic canvi a
la circumscripció, on CiU obté
7 escons, el PSC 3 –per un a favor d’ICV–, ERC 3 i PP 1, tot tal
com estava repar tit durant
aquesta legislatura.
El vot dels minoritaris

PP: 1 (1)
ICV-EUIA:
1 (0)

Total d’escons

15
Entre parèntesis els escons del 2003

VOTS
Partits

Vots 2006

% Vots 2006

CiU
PSC
ERC
PP
ICV
Altres

66.105
35.991
29.203
15.072
11.003
1.652

40,40
22,00
17,85
9,21
6,72
1,01

Vots 2003

CiU
PSC
ERC
PP
ICV
Altres

45.723
84.410
40.574
19.690
8.863
2.410

% Vots 2003

22,45
41,44
19,92
9,67
4,35
1,18
Amb un recompte del 91%

Les circumscripcions de Tarragona i Lleida han apostat per
un repartiment molt similar al
de les eleccions de l’any 2003, i
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ambdues donen més representants a la federació nacionalista
i deixen el PSC en una segona
posició.

DdeG, Barcelona.

ICV és la formació política
que ha experimentat un major creixement percentual a la
ciutat de Barcelona. La coalició ecosocialista ha aconseguit 84.589 vots (11,95%), tres
punts més que en les eleccions de 2003. En canvi, la resta de formacions ha perdut
vots a Barcelona ciutat, a excepció de CiU, encara que el
seu creixement ha estat únicament d’un punt.
La victòria a la capital catalana ha estat novament per a
CiU –ja l’havia aconseguit fa
tres anys– amb 208.442 vots i
un 29,45 per cent. Per la seva
banda, els socialistes van sumar 172.299 vots (24,34) però
amb un descens notable de
sis puns respecte a fa tres
anys. El PP es manté novament com a tercera força amb
93.872 vots, però perd quasi
dos punts, mentre que ERC és
el quar t par tit, amb 85.872
vots, un 12,13 per cent dels
vots. La formació republicana
perd també tres punts. El domini del vot és per a la coalició nacionalista i la propera
revàlida que tindrà per davant
seran les eleccions municipals del maig de l’any vinent.
Aquest serà el repte de Convergència i Unió: mantenir un
percentatge de vots superior
al PSC i guanyar per primer
cop unes municipals a Barcelona.
ICV ha confirmat d’aquesta manera el seu increment
electoral i globalment ha estat l’única formació que ha
guanyat vot en aquestes eleccions.

Respecte als par tits que no
han obtingut representació parlamentària, Els Verds-Alternativa Verda i el Par tit Antitaurí
Contra el Maltractament Animal (Pacma), són les dues formacions més votades a Barcelona i Tarragona, mentre que a
Lleida al Pacma se li suma Escons Insubmisos-Alternativa
dels Demòcrates Descontents.
Per la part de baix, els menys
votats a Barcelona van ser Decideix.cat i el Moviment Social
Republicà, amb menys de 1.000
vots, que a Tarragona és l’última formació, per darrera del
Par tit Humanista, que no ha
aconseguit ni 200 vots. Mentrestant, a Lleida, els menys votats van ser també el Moviment
Social Republicà i la Plataforma
Adelante Catalunya.

Més de 60.000 vots
en blanc baten el
rècord dels set
comicis autonòmics
DdeG, Girona

Més de 60.000 electors –un
2,03 per cent– van optar pel vot
en blanc en les eleccions catalanes celebrades ahir, una xifra
molt superior a la registrada en
qualsevol dels set comicis autonòmics celebrats fins ara des
de 1980. Amb el 99,97 per cent
dels vots escrutats, els blancs
arribaven a 60.003, segons les
dades difoses per la Generalitat de Catalunya.
En les eleccions catalanes
celebrades fins ara, els percentatges de vot en blanc havien
variat des del 0,49 per cent el
1984 a l'1,17 per cent el 1992.
En els comicis de novembre de
2003 van votar en blanc 30.212
electors, cosa que va suposar el
0,91 per cent del cens.
Ni tan sols en el referèndum
sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, celebrat el passat
18 de juny, amb una participació més baixa, aquests vots van
pujar tant. Llavors, els vots en
blanc van ser 137.207, un 5,29
per cent.
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ANÀLISI A GIRONA

AJUNTAMENT

Ciutadans passa per davant de partits
que ja tenien diputats a sis municipis

CiU i PSC de
Barcelona diuen
que les dades no
són extrapolables
a les municipals

El partit d’Albert Rivera sobrepasa el 3 per cent dels vots a quatre petites poblacions

Efe/DdeG, Barcelona
Rafa Garrido, Girona.

Girona no ha seguit la tònica
barcelonina de donar un suport
més o menys resenyable al nou
partit parlamentari, CiutadansPartido de la Ciudadanía. A la
demarcació, només a quatre petits municipis aquesta formació
ha obtingut un resultat superior
al 3 per cent dels vots i, a més,
amb un escàs nombre de paperetes. Tot i aquesta escasa capacitat d’aglutinar vots, a sis
municipis de les comarques gironines Ciutadans ha aconseguit passar per davant de formacions com ICV o el PP, passant a ser la cinquena força a la
localitat. Malgrat això, s’ha de
tenir en compte també que són
casos on un o dos vots han estat
suficients per provocar aquest
canvi a la graella política.
Són coses de l’aritmètica
electoral. Als municipis petits
un sol vot pot suposar un percentatge més que destacable en
el total del recompte. I la prova
la té aquesta vegada Ciutadans.
La formació ha pogut passar per
davant de partits amb històrica
representació parlamentària a
sis poblacions de Girona. Però
les xifres absolutes de cada cas
fan molt relatiu aquest resultat.
A Susquera, per exemple, Ciutadans ha obtingut en aquestes
eleccions al Parlament únicament 2 vots. Tot i així, aquesta
xifra l’iguala a ICV i el posa per
davant del PP, que només en
treu 1. Un cas semblant passa a
Fontanilles, on els 3 vots de Ciutadans fan que tingui millor resultat que ICV, que només n’obté 2. A Palau-sator, va aconse-

EFE

CELEBRACIÓ. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, festejant els resultats la nit electoral a la seva seu.

guir dues paperetes solament,
però aquesta ja és una quantitat
superior a la d’ICV, que no té
cap vot. Les 9 persones de Canet d’Adri que van votar Ciutadans també l’han fet que sobrepassi el PP i els seus únics 6
vots. I per últim, a Beuda i Sales
de Llierca, una sola papereta li
ha valgut al partit d’Albert Rivera per sobrepassar al PP, que
no ha obtingut cap suport.
I és que l’èxit de Ciutadans
no ha estat precisament gloriós
a la demarcació on, en conjunt,
només han obtingut 2.562 vots i

el 0,94 per cent del suport. Tot
i així, els municipis petits i, de
nou, l’aritmètica electoral, han
fet que a quatre poblacions obtingui més del 3 per cent (la xifra necessària per entrar al Parlament) tot i que amb quantitats
de vots molt petites. Així, Susqueda (amb 2 vots i el 3,08% de
les paperetes), Sant Mori (3
vots i un 3,33%), Fontanilles (3
vots i 3,85%) i Meranges (2 vots
i 3,64%) es converteixen en els
municipis amb més suport percentual a Ciutadans.
En nombre de vots, poques

poblacions destaquen per atorgar-li un gran resultat a aquesta
formació. Tot i així, Girona, amb
608 vots, Figueres, amb 223,
Lloret, amb 120, i Salt, amb 80
paperetes, mantenen unes xifres que resalten una mica tot i
ser purament testimonials.
Per comarques, el Ripollès és
la que menys suport li dóna a
Ciutadans, amb només 19 vots i
un 0,14 per cent de sufragis.
Contràriament, el Gironès, amb
841 paperetes i un 1,26 per cent
del vots, és la més entusiasta
amb la nova formació.

COMARQUES GIRONINES

Els partits extraparlamentaris gairebé tripliquen
el nombre de vots des dels comicis de 2003
Les formacions minoritàries doblen les seves candidatures en els darrers tres anys

Els dos principals grups polítics a l'ajuntament de Barcelona, PSC i CiU, van coincidir
ahir a assenyalar que els resultats electorals registrats
dimecres a la capital catalana
no són extrapolables als comicis municipals, que se celebraran al maig del 2007, encara que amb una lectura diferent. CiU no només va ser
la força política més votada de
la capital catalana (208.753
vots) en els comicis al Parlament, sinó que a més va treure més de cinc punts percentuals als socialistes (172.447
vots), amb un 29,46 per cent
per a la federació nacionalista davant un 24,33 del PSC.
El portaveu municipal socialista, Carles Martí, va assegurar que «la història electoral de Barcelona ha demostrat que no serveix de res fer
translacions dels resultats
d'uns comicis al Parlament al
qual podrà ocórrer en les següents eleccions municipals».
Martí va reconèixer que els
resultats del PSC a Barcelona
«no són per llançar les campanes al vol».
De la seva banda, el president del grup de CiU a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, va assenyalar que
els comicis municipals són
«especials» i que tenen un
caràcter més «personalista» i
depenen de qui sigui el candidat. El regidor nacionalista
va assenyalar que només CiU
i Iniciativa han aconseguit millorar el percentatge de vots
rebuts.
cions com el Partit Comunista
del Poble de Catalunya
(P.C.P.C.), Por un Mundo más
Justo (PUM+J), Partit Família i
Vida (PFiV) o la Plataforma
Adelante Catalunya (AES-DN),
amb un espectre de vots que es
mouen entre els 379 del P.C.P.C
i els 198 d’AES-DN.
La Llei d’Hondt

L. Marín, Girona

El cansament o el desencant de
la ciutadania respecte a la política en general o als polítics en
par ticular s’ha deixat veure
aquestes eleccions amb una reducció de la par ticipació però
també amb un augment dels
vots destinats a aquelles formacions que es consideren minoritàries. A Barcelona aquesta
opció ha estat molt clara i ha donat 3 diputats al nou partit Ciutadans-Par tido de la Ciudadanía. A Girona no s’ha traduït en
escons però sí en una suma de
vots que en total triplica la de fa
tres anys.
Així, si en els comicis de 2003
a Girona només es presentaven
6 partits a part dels tradicionals,
qui es va apropar a les urnes dimecres passat en va poder trobar fins a 13. En aquella ocasió
van rebre uns 3.300 vots i ara
aquesta xifra arriba als 9.567
vots. En càlculs aproximats suposa que tan sols el doble de for-

macions minoritàries han aconseguit triplicar els resultats de
fa tres anys. No obstant, aquesta xifra queda lluny encara dels
19.582 vots que ha obtingut el
PP de Catalunya, la darrere
força amb representació parlamentària.
Part dels ciutadans gironins
estan canviant la seva aposta
des dels polítics o partits més
professionalitzats a formacions
o plataformes de caràcter social
o reivindicatiu. Forces com la ja
destacada Ciutadans (C’S)
s’han convertit, en pocs mesos,
en una de les primeres formacions sense representants al
Parlament arreu de les comarques gironines. En les que
aquesta no ha triomfat tant, l’in-

Els 13 partits
que es presenten a
Girona van obtenir
en total 9.567 vots
■
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crement de vots se l’ha endut
Els Verds-Alternativa Verda
(EV-AV). A tota la demarcació,
els primers han obtingut fins a
2.562 vots –un 0,94 per cent– i
els segons 1.178 vots –un 0,66
per cent–. La tercera força extraparlamentària és el Partit Republicà Català (RC), que ha
aconseguit també en els seus
primers comicis, 1.171 vots –un
0,43 per cent–.
El Partit Antitaurí Contra el
Maltractament Animal, polèmic
per ser el primer que presenta
un programa únicament destinat a la protecció animal i pels
problemes que ha tingut amb la
seva propaganda audiovisual,
ha obtingut un modest quart
lloc, però gens despreciable per
ser el primer cop que concorren
en unes eleccions a Catalunya,
amb 975 vots per les comarques
gironines.
Els partits que apel·laven directament als ciutadans descontents amb la situació políti-

ca actual, com el Ciudadanos en
Blanco (CenB) o Escons Insubmisos-Alternativa dels Demòcrates Descontents (Ei), també
han incrementat el seu electorat. Així, mentre que els primers
ocupen la cinquena posició dels
partits extraparlamentaris, els
segons tenen la setena plaça. En
vots això es tradueix amb 620
per a CenB –219 més que l’any
2003– i 542 paperetes per Ei
–que no es presentaven les passades eleccions–.
Fins i tot han pujat els partits
que van obtenir una votació mínima durant les passades eleccions. Així, el Movimiento Social Republicano (MSR), que al
2003 van votar 60 persones,
aquest any ha doblat els seus
vots, arribant fins als 129. La
única d’aquestes formacions
que ha disminuït el nombre de
vots ha estat el Partit Humanista (PH), que ha passat de 132
vots a 114.
Pel mig, es troben forma-

No obstant, tot i aquest espectacular augment, cap de les
formacions citades s’acosta al
mínim del 3 per cent dels vots
necessari perquè es tinguin en
compte, tal i com estableix la
Llei d’Hondt, que és la que se
segueix a l’hora de fer el repartiment dels escons en cada circumscripció.
Ni tan sols fent una possible
correlació de partits i lligant Alternativa Verda amb Iniciativa
per Catalunya, aquesta aconseguiri un nou diputat per Girona,
ja que per desplaçar el quart diputat d’Esquerra, la formació
ecologista necessitaria uns
2.631 vots i EV-AV només li proporcionaria 1.178. De la mateixa manera, tampoc el Partit Republicà Català li donaria un escó
més als republicans si els seus
vots estiguessin integrats en
aquesta formació, ja què ERC
necessitaria 2.631 vots per treure-li el quart diputat al PSC i el
RC només li en donaria 1.171.
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PARTICIPACIÓ

L’abstenció del 42,36 per cent a Girona és
la més alta de la història de la demarcació
El vot en blanc s’incrementa al 2% i la participació no arriba al 50 per cent en nou municipis
L. Marín, Girona

Convergència i Unió va sortir
dimecres com la gran vencedora de la nit electoral, a tot Catalunya i també a les quatre circumscripcions. No obstant, les
dades mostren que la jornada la
va guanyar arreu l’abstenció.
Així, fins a un 43,23 per cent
dels catalans va decidir no anar
a votar dimecres, resultat que
supera en 12 punts la formació
més votada. Una dada general
que se situa una mica per sobre
del 42,36 per cent dels abstencionistes gironins. A més,
aquesta xifra situa les eleccions
autonòmiques de 2006 com les
menys par ticipatives de la
història de les comarques gironines. I els que sí es van apropar a les urnes ho van fer per remarcar les decisions preses ara
fa tres anys, amb l’única diferència que ICV va rebre més
suport que el PP, amb el qual va
desplaçar aquesta formació a
l’última posició dels representants gironins al Parlament.
No obstant, tant als par tits
com als agents socials els preocupa el creixement de l’abstenció. Respecte a 2003 aquesta ha
crescut prop de 8 punts percentuals a Girona. Si la tendència
s’allargués en el temps, en les
properes eleccions al Parlamentnomés votaria la meitat de
la població i en les següents
molta menys.
Els dirigents polítics intenten
moure fitxa per evitar aquestes
situacions i els agents econòmics i socials els continuen reclament que treballin en aquest
sentit, però el descontent envers la política o el cansament
per la successió de votacions

Maçanet, amb
un 55,26 per cent,
és el poble amb
més abstenció
■

OPINIÓ

PER SOBRE DEL 75 PER CENT
Municipi
Votants (%)

Serra Daró
St. Llorenç
Juià
Vidrà
Palol de R.
St. Joan M.
St. Andreu S.
Espolla
Rupià

84,14
82,12
80,65
79,90
79,49
78,72
78,33
77,54
77,50

PARTICIPACIÓ BAIXA

PARTICIPACIÓ MITJANA

PARTICIPACIÓ ALTA
Abstenció (%)

15,86
17,88
19,35
20,29
20,51
21,28
21,67
22,46
22,50

ENTRE EL 50 I EL 75 PER CENT
Municipi (%)
Votants (%)
Abstenció (%)

PER SOTA DEL 50 PER CENT
Municipi (%)
Votants (%)

Palamós
St. Feliu G.
Palafrugell
Girona
Ripoll
Olot
Figueres
Vilafant
Blanes

Castelló E.
Salt
L’Escala
Sils
Caldes
Vidreres
Sta. Llogaia
Lloret
Maçanet S.

54,25
52,97
52,44
59,40
62,28
60,08
52,74
55,83
51,05

45,75
47,03
47,56
40,60
37,72
39,92
47,26
44,17
48,95

49,85
49,53
49,40
49,20
49,04
48,84
47,52
45,40
44,74

Abstenció (%)

50,15
50,47
50,60
50,80
50,96
51,16
52,48
54,60
55,26

sembla ser cada vegada més generalitzat.
De fet, ja hi ha municipis de
la demarcació en què l’abstenció supera a la participació. Concretament són nou municipis en
què l’opció de no participar en
les urnes oscil·la entre el 50 i el
55 per cent. Així, per exemple,
el cas més extrem es dóna a
Maçanet de la Selva, on només
va votar un 44,74 per cent del
cens. La segueix Lloret de Mar,
amb una abstenció del 54,60 per
cent, Santa Llogaia d’Alguema,
amb un 52,48 per cent i Vidreres amb un 51,16 per cent.
El marge del 50 per cent

senvolupar més polítiques socials. El portaveu CCOO de Catalunya, Manel Garcia Biel, va explicar que «hem analitzat els resultats amb un element de preocupació que hauria de fer reflexionar
al conjunt de partits per l'elevada
abstenció». En aquest sentit, va recordar que «Catalunya va ser en
el seu moment la punta de llança
per a la transformació d'Espanya
en un Estat autonòmic i ara és de
les comunitats que menys vota la
gent».
Per això, va assenyalar que «és
moment que es doni un pas substancial» i «una vegada aconseguit
l'Estatut», que s'apliquin «temes
fonamentals que afecten di-

rectament a la situació de la gent»,
com el traspàs de Rodalies de
Renfe.
Per part seva, el vicesecretari
general i portaveu d'UGT, Frederic Monell, també va lamentar el
descens de la participació i va reclamar una «reflexió als partits»,
encara que va anar més enllà i va
parlar d'un «debat col·lectiu» per
a «intentar veure què està passant,
perquè no és només una causa».
Monell va considerar que el resultat electoral es tradueix en una
«demanda de més polítiques de
progrés, socials, catalanistes i demanda d'un govern fort i sòlid que
pugui dur a terme un bon desenvolupament de l'Estatut».

Ronden el marge del 50 per
cent poblacions com Caldes de
Malavella (50,96 per cent d’abstenció), Sils (50,80 per cent),
l’Escala (50,60 per cent), Salt
(50,47) i Castelló d’Empúries
(50,15 per cent). Tot i que els
municipis citats es reparteixen
per tot el territori, la Selva repunta com la comarca més abstencionista.
En l’altra banda, els pobles
que van ser més par ticipatius
van ser Serra de Daró, amb un
84,14 per cent de votants, Sant
Llorenç de la Muga, amb un
82,12 per cent i Juià, amb un
80,65 per cent. Els segueixen
municipis com Vidrà, amb un
79,71 per cent de votants, Palol
de Revardit, amb un 79,49 o
Sant Joan de Mollet, amb un 78,
72 per cent.
El vot en blanc, una altra de
les opcions que poden triar els
ciutadans que no estiguin d’acord amb cap de les formacions
que es presenten a les eleccions, també ha experimentat
un lleuger augment a les comarques gironines. Així, mentre que en 2003 aquests vots només van suposar el 0,83 per cent
del total, aquest any aquesta xifra ha augmentat fins al 2,02 per
cent.

Com avançava igualment la majoria dels sondejos, ERC ha experimentat un retrocés, de 23 a
21 escons; ICV, de la mà de Saura, ha aconseguit un ascens rellevant de 9 a 12 escons i el PP,
amb un electorat molt fidel, ha
experimentat tan sols una lleu
caiguda d'un escó.
La sorpresa ha estat la irrupció de la novíssima formació
Ciutadans de Catalunya, no nacionalista de centre-esquerra,
que va ser auspiciada per un
grup rellevant d'intel·lectuals i
que ha aconseguit tres inesperats escons.
Així mateix, es consolida la
tendència al debilitament del bipartidisme i al consegüent enfor timent del pluripar tidisme
que ja es va fer notòria el 2003:
CiU i PSC queden lluny de la ma-

joria absoluta, 68 escons, perquè augmenta el pes dels tres
partits menors.
Aquesta notable diferència
entre CiU i el PSC, que permet
a Ar tur Mas presumir legítimament d'un triomf inobjectable, reforça sens dubte els arguments convergents per reclamar la presidència de la Generalitat, que no obstant això
haurà de sotmetre's a les inexorables regles de la majoria i seguirà depenent per tant dels pactes i les coalicions que s'aconsegueixin a partir d'ara. En el terreny de la pura matemàtica
electoral, estan obertes les tres
conegudes coalicions i, en canvi, no és possible –per poc– la
fórmula d'un Govern de CiU en
minoria recolzat en l'abstenció
del PP. El tripartit, o coalició del
PSC, ERC i ICV, comptaria amb
70 escons; la coalició sociovergent, CiU-PSC, amb 85. I la unió
dels dos par tits nacionalistes,

amb 69, un per damunt de la majoria absoluta.
Cap de les tres pot descartarse de moment, però hi ha indicis i antecedents que semblen
descar tar a priori la coalició
CiU-ERC. La fórmula, que es va
aplicar a la primera legislatura,
va ser molt lesiva per a ERC, que
va estar a punt de de desaparèixer. I el 1999, Pujol, que va obtenir només 56 escons i podia
optar entre el suport d'ERC (12
escons) i del PP (també 12) va
preferir governar en solitari
amb el supor t extern del PP.
També hauria estat possible
aquesta aliança el 2003.
En definitiva, tot indica que el
dilema real és el format per les
altres dues possibilitats, una reedició del tripartit o la «gran coalició» CiU-PSC. Que ningú pensi que la solució serà immediata: ens esperen setmanes de trobades, negociacions i conciliàbuls de tota índole.

MARC MARTÍ

BAIXA PARTICIPACIÓ. Una dona diposita la seva butlleta en un col·legi pràcticament buit, a Girona.

Preocupació per la poca mobilització electoral
Efe/DdeG, Barcelona

El president de Pimec, Josep
González, es va sumar ahir a la
«preocupació per l'alta abstenció»
a les eleccions autonòmiques catalanes que ja van mostrar els líders polítics la mateixa nit electoral i va assenyalar que «alguna
cosa hem de corregir, si no tindrem
un ciutadà desil·lusionat amb els
polítics».
De la mateixa manera, els sindicats CCOO i UGT de Catalunya
van coincidir ahir en la seva primera valoració dels resultats electorals de les eleccions catalanes
que els partits polítics han de realitzar una «reflexió» sobre l'elevada abstenció i que han de de-

LA PARTICIPACIÓ ANTONIO Papell

Catalunya oberta
a interminable
precampanya i
la campanya
electoral, molt actives, no han aconseguit mobilitzar més
del que s’esperava
una ciutadania cansada de politiqueries que ja va donar proves
del seu avorriment en el referèndum de ratificació del nou
Estatut d'Autonomia el passat 18
de juny, en el qual la participació va ser del 49,4 per cent amb
prou feines. Ni l'exòtica data
d'ahir, elegida arbitràriament
per Maragall, ni les invocacions
a la participació dels líders polítics al llarg de tota la jornada van
obrar el miracle i la participació
va ser finalment escassa, d’una
mica cosa menys del 56 per cent,
sis punts inferior a la del 2003 i

L

una mica per damunt del 54,8
per cent que és el mínim històric que es va assolir a les eleccions de 1992 (com se sap, la
mitjana de la participació ciutadana a les eleccions autonòmiques de Catalunya, que està entorn del 60 per cent, és dotze
punts inferior a la mitjana a les
eleccions generals en aquesta
mateixa comunitat).
Malgrat això, els resultats
són lògicament inqüestionables,
i han tret la raó a la gamma d'enquestes que presagiava una
victòria contundent de CiU, en
vots i en escons, enfront de les
quals sostenien la tesi de major
equilibri. Finalment, CiU ha
vençut el PSC per dos punts i
mig, si bé, per la peculiaritat del
sistema electoral, CiU ha aconseguit 48 escons per 37 del PSC.
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Catalunya

BARÒMETRE D’OPINIÓ POLITICA

CiU avantatja el
PSC en 5,5 punts
en intenció de vot

Baròmetre de novembre
1- Quin partit o coalició va votar en les Autonòmiques de novembre de 2006?
2- Suposant que se celebressin demà quin votaria?
Nov.2006 Demà
0

5

15

Efe/DdeG, Barcelona

CiU avantatja el PSC en 5,5
punts en intenció de vot dels ciutadans de Catalunya i, creix tant
el nivell d'insatisfacció amb la
política i els polítics com la preocupació per l'accés a l'habitatge, segons indica el baròmetre
de tardor del Centre d'Estudis
d'Opinió (CEO). El director del
CEO, Gabriel Colomé, va presentar ahir els resultats d'aquest
baròmetre, obtingut a partir de
2.100 enquestes telefòniques fetes entre els dies 6 a 20 de novembre.
Els resultats d'aquest sondeig indiquen que si ara mateix
se celebressin unes altres eleccions catalanes CiU obtindria un
22,6 per cent dels vots, cinc
punts més que en els comicis del
passat 1 de novembre i 1,2 més
que en l'anterior baròmetre del
mes d'octubre, mentre que PSC
puja 2,1 respecte a l’1 de juny
però baixa 2,5 en relació amb el
baròmetre d'octubre. Colomé va
explicar que els resultats de CiU
poden estar una mica «sobredimensionats» per la suposada indignació i decepció del seu electorat en no haver aconseguit accedir al govern.
ERC es manté estable en un
11 per cent (3,2 punts més que
respecte a les eleccions però
quatre dècimes per sota del
baròmetre d'octubre), ICV continua pujant (9,6% en intenció de
vot davant del 5,3 dels comicis i
7,6 del baròmetre d'octubre),
mentre que PPC baixa respecte

a les eleccions (4,1 davant del
5,3). Aquest descens del PPC
contrasta amb l'increment de
Ciutadans-Partido de la Ciudanía (que passa de l'1,7 al 4,4), fet
que li permet superar en unes
dècimes els populars, si bé Colomé va advertir que això pot ser
un fenomen conjuntural a causa
de l'«eufòria» del seu electorat
per haver entrat al Parlament.
Segons Colomé, els ciutadans
són optimistes pel que fa a la situació econòmica i la situació política general però, en canvi, manifesten tenir una gran desconfiança social (56,9), suspenen
els polítics (4,76) i afirmen que
aquests només busquen el benefici propi (69,2) i que no tenen
en compte l'opinió de la gent
(77,2).
Un altre dada destacada és la
ubicació dels partits en l'eix esquerra-dreta, on el PPC apareix
gairebé a l'extrema dreta (8,03
en una escala de 10), seguit de
Ciutadans (6,57), CiU (6,01),
PSC (4,38), ICV-EUiA (3,56) i
ERC (3,17), fet que compor ta
que sigui aquesta última formació la que és vista com situada
més cap a l'esquerra.
«Tant espanyols com catalans»

Un 51,6% dels ciutadans considera «insuficient» el nivell
d'autonomia que disposa Catalunya, davant un 37,4 que ho veu
com suficient, un 44,3% es consideren «tant espanyols com catalans», un 27,2% «més catalans
que espanyols», un 14,5% «només
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El 51% de catalans demana més autonomia

▼ Valoració i coneixement dels
polítics

▼ RECORD DE VOT

Joan Herrera 5,26

38,7

Joan Saura 5,16

82,6

Joan
Puigcercós 5,08

72,9

José Montilla 5,04 92,1

16

J. Lluís
Carod-Rovira 4,25 94,0

▼ SENTIMENT DE PERTINENÇA
Dolors Nadal 4,21

En quina de les següents frases se sent més identificat?
Altres
respostes

Més català
que espanyol

Josep Piqué 3,55 94,2

NS/NC

Albert Rivera 3,34 40,6

1,2

2,0

40,9

27,2

V: Valoració del 0 al 10
C: Coneixement en %
Tant espanyol
com català

▼ SIMPATIA PELS PARTITS

44,3

Em podria dir per quin partit sent
més simpatia o considera més
proper a les seves idees?

Només català

Possibles
respostes

14,5
Més espanyol que català

Només espanyol

4,7

6,1

En quin punt situaria vostè els següents partits
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catalans», un 6,1% «només espanyols» i un 4,7% «més espanyols
que catalans».
Pel que fa a la valoració de lí-

ders, Ar tur Mas obté un 5,44,
seguit de Duran (5,40), Maragall (5,36), Joan Herrera (5,26),
Joan Saura (5,16), Joan Puigcer-

cós (5,08), José Montilla (5,04),
Josep-Lluís Carod-Rovira (4,25),
Dolors Nadal (4,21), Josep Piqué (3,55) i Albert Rivera (3,34).

Immigració i habitatge continuen sent els principals problemes
Prop del 40 per cent de catalans creu que cap partit pot donar una resposta adequada a aquests assumptes
L. Marín, Girona

El Baròmetre d'Opinió Política fet
públic ahir pel Centre d'Estudis
d'Opinió mostra, una vegada
més, que la immigració, l'accés a
l'habitatge i l'atur són els principals problemes que percep la ciutadania a Catalunya. Així, els catalans situen la immigració (34,2
per cent), l'habitatge (31,6 per
cent) i l'atur (19,6 per cent) són
els principals problemes que té
actualment el país. No obstant,
quan es pregunta sobre quin d'aquests problemes es considera el
més important l'estudi es reflecteix que els catalans situen com
primer problema l'accés a l'habitatge (21,1), seguit de la immigració (17,8) i de la insatisfacció
amb la política i els polítics (8,1),
mentre que l'atur (7,9) i la inseguretat ciutadana (7,2) apareixen
en quart i cinquè lloc.
Una dada novedosa en aquest
baròmetre és el fet que la gent es
mostra preocupada pels nivells
d’insatisfacció política, fins al
punt que se situa com a quart
principal problema a Catalunya
(amb un 15,7 per cent), per davant de la inseguretat ciutadana,
la manca d’infraestructures, la sa-

nitat o l’educació. També avança
fins i tot l’atur quan es demana
que es detalli quin es considera
que és el problema més important.
En una comparativa amb les
dades del baròmetre de juliol –el
darrer es va fer de cara a les eleccions de l’1 de novembre amb un
enfocament més polític–, es veu
com les preocupacions continuen
sent les mateixes. Així, els problemes percebuts per la ciutadania llavors eren la immigració
(29,2 per cent), l'atur (21,4 per
cent) i l'accés a l'habitatge (20,2
per cent) eren, per aquest ordre,
els que més preocupaven als catalans. El quart problema en nombre de respostes va ser la inseguretat ciutadana (19,9%).
Les poques iniciatives per solucionar aquests problemes són
les que porten a la ciutadania a
considerar que cap partit polític
pot donar una resposta clara. Fins
a un 39 per cent dels catalans donen aquesta resposta. Molt per
darrere es troba CiU (amb un
12,3 per cent) com a principal partit que aportaria solucions, seguit
del PSC amb un 11,3 per cent i
ERC amb un 6,2 per cent.
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Baròmetre de novembre
▼ Els problemes
Quin/s creus que són els principals problemes que té actualment Catalunya? (%)
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BARÒMETRE D’OPINIÓ

Els catalans no volen
un estat independent
però sí més autonomia
Un 77,2 % considera que els polítics no
tenen en compte el que pensa la gent

Sondeig d’opinió ciutadana
▼ RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA
1 Creu que catalunya ha assolit...

L. Marín, Girona

La meitat dels
enquestats pensa
que no s’ha assolit
prou autonomia
■

d’alguns par tits, liderats per
ERC i en certa manera per CiU
–sobretot per les joventuts
d’ambdós partits–, els quals han
demanat alguna vegada i de manera directa la independència
de Catalunya. No obstant, les
formacions polítiques catalanes
han suavitzat el seu discurs separatista per aconseguir millores en el nivell d’autonomia.
Aquest últim tema sí té més
suport de la ciutadania. El Baròmetre indica que més de la meitat dels catalans, fins a un 51,6
per cent, creu que Catalunya no
ha assolit un nivell suficient
d’autonomia, enfront del 37,4
per cent que creu que ja en té
prou i del 5 per cent que creu
que en té massa. La reforma de
l’Estatut aprovada en referèndum el passat mes de juny hauria de donar resposta a aquesta
demanda, ja que, segons els dicursos dels mateixos partits,
apor ta més autonomia a Catalunya.
Potser per la falta d’autonomia del país, els catalans consideren que la situació política actual de l’Estat és lleugerament
millor que la catalana. Així, un
48,9 per cent dels enquestats
creu que la situació a Espanya

Una regió
d’Espanya

5,0

Massa autonomia
Un nivell suficient
d’autonomia

6,8

Una comunitat
autònoma d’Espanya

37,4

40,0

Un estat dins d’una
Espanya federal

Un nivell insuficient
d’autonomia
NS/NC

La majoria de catalans no busca
un estat independent, per molt
que el discurs d’alguns partits
polítics intenti demostrar el contrari. Almenys així ho mostren
les dades extretes del darrer
Baròmetre d’Opinió Política del
Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO), segons el qual, només
un 15,9 per cent d’equestats
creu que Catalunya hauria de
ser un estat independent. Per
contra, un 32,8 per cent optaria
per un estat dins d’una Espanya
federal i, per sobre de tots, el 40
per cent està a favor de la situació actual, és a dir, que Catalunya continui sent una comunitat
autònoma dins d’Espanya.
Aquestes dades contradiuen
la idea que es sembla tenir sobre la població catalana, segons
la qual la majoria pretén separar-se de la resta de l’Estat. A
aquesta visió podria haver-hi
contribuït el discurs que des

1 Creu que catalunya hauria de ser...

51,6

32,8

Un estat
independent

6,0

NS/NC

15,9
4,5

▼ SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL
1 Com qualificarà vostè
la situació actual de
Catalunya/Espanya?
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▼ EFICÀCIA POLÍTICA
1 Crec que els polítics
tenen en comte el que
pensa la gent

2 Crec que els polítics
només busquen el
benefici propi

3 La gent del carrer pot
influir en el que fan els
polítics

4 La política sembla tan
complicada que se’m fa
difícil d’entendre

D’acord 20,4

D’acord 69,2

D’acord 47,6

D’acord 68,6

NS/NC 2,4

NS/NC 2,8

NS/NC 3,4

NS/NC 1,7

En desacord 77,2

En desacord 28,0

En desacord 49,0

En desacord 29,8

és regular, per davant dels 41,1
per cent que creu que la catalana està a aquest nivell. La diferència encara és major quan
es pregunta per si és bona, ja
que un 30,8% creu que sí a Espanya i només un 17 per cent ho
veu així per a Catalunya.

Tot plegat no fa estrany que
en general la insatisfacció política sigui alta i que la visió que
es té dels polítics no sigui gaire
bona. En aquest sentit, un 77,2
per cent considera que els polítics no tenen en compte el que
pensa la gent, un 69,2 per cent

creuen que només busquen el
seu propi benefici i el 49 per
cent veu difícil que la ciutadania
pugui influir en les decisions polítiques. A això se li suma que
fins a un 68,6 per cent de catalans percep la política com un
tema massa difícil d’entendre.

sovint encara pitjor. Això arribarà a ser una sort: els radicals
s’aniran radicalitzant més –són
incapaços de cap moderació– per
acabar sent vistos per tothom
com el que ja són, uns mers pallassos desvergonyits. Són pallassos però, ara bé, estan políticament orientats. Volen la destrucció de les societats democràtiques occidentals i de la
llibertat de mercat. Per això només barrinen respecte al que els
pot convenir, en el marc d’aquelles destructives finalitats polítiques.
Posem un petit exemple. En
haver-se de retirar de Kuwait, el
1991, Saddam Hussein va ordenar, expressament i deliberadament, només per fer mal, que fossin llençats al mar entre sis i vuit
milions de tones de petroli. Va
ser el cas concret de pol·lució
marina més greu i important de
la història de la humanitat. A
més, era un fet deliberat, no pas
el resultat de cap accident.
Algú recorda que els que a
casa nostra utilitzen l’ecologia
amb les finalitats polítiques esmentades en diguessin alguna
cosa? Per més cues que pansa
que ens mengin ningú recordarà
res, perquè no es volien dir res
que afectés la imatge de Saddam
Hussein, un genocida culpable
d’uns tres milions de morts,
però, ai las, enemic de les democràcies occidentals.
Tampoc es va dir res de políticament crític de la contaminació atmosfèrica originada per l’in-

cendi deliberat, per part de Saddam Hussein, dels pous de petroli de Kuwait. Va causar una altra contaminació sense precedents. Va arribar a l’Índia. Però,
això si, estava destinada a danyar
l’economia del món occidental.
Per tant, silenci.
La por que causa el radicalisme ens ha fet callar massa, fins i
tot davant realitats tan alarmants
com que Girona tingui el sistema
elèctric més precari d’Espanya,
com recorda l’anunci de la
FOEG, al·ludint al responsable
de la xarxa elèctrica estatal. Ara
seria hora de deixar de tenir por.
Cal fer-ho pensar no solament en
la urgència de la interconnexió
amb França, mitjançant la imprescindible línia de Molt Alta
Tensió (MAT), sinó també ampliant el debat al conjunt del tema
energètic. Aquest també és el
gran problema europeu del moment. França i Alemanya volen
impedir la creació de grans
grups energètics europeus de liquidin el que queda dels vells
monopolis estatals de fet, segons
ja estava previst en la legislació
europea del 2003.
El tema interessa a tots els
que paguem una factura d’electricitat. En efecte, no hi ha res
que moderi tan els preus com la
competitivitat, ni res els incrementa tant com els monopolis.
La resta és fer volar coloms o tenir molt poca memòria respecte
al que ha representat la benaventurada fi dels sinistres monopolis de Telefónica i Iberia.

És molt curiós que una Unió
Europea (UE) que procedeix de
la Comunitat Europea del Carbó
de l’Acer (creat el 1952) encara
no sigui capaç d’assumir una necessitat tan bàsica.
La dependència energètica
exterior d’ Europa afecta avui un
65 per cent de les seves necessitats en aquest camp. Dintre de 20
anys es calcula que la dependència exterior serà d’un 80
per cent. Si en una qüestió tan
cabdal és juga en ordre dispers,
les possibilitats de tenir una política coherent i racional són mínimes. L’anomenat «patriotisme
econòmic» no és patriotisme ni
té cap racionalitat econòmica. Va
de pura politiqueria. Es vol preservar un entrellat en el qual totes les formes de corrupció hi
han creat molts de caus impresentables. Ho paga, com sempre,
el consumidor.
En vaig escriure en diverses
ocasions, en particular en ocasió
de la desastrosa política del llavors ministre José Montilla, en
oposar-se a l’ OPA d’E.On respecte a Endesa. N’escriuré força
més perquè el tema serà una de
les grans qüestions europees –i,
per tant, també catalana– del mes
de gener del 2007. Tots plegats
hauríem de ser capaços, com ara
ho ha fet, molt moderadament la
FOEG, d’encarar el problema racionalment. No hem de tenir cap
por de cap púrria demagògica.
Per dir-ho usant una frase feta,
només hem de tenir por d’arribar a tenir por.

GUSPIRA

ALFONS Quintà

L’energia, sense
por de tenir por
hir aquest diari publicava
un anunci de la Federació
d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) sobre
la necessitat de poder gaudir de
més «energia elèctrica per créixer». El seu contingut era ponderat, prudent i rigorós
O sigui que també era un to
insòlit, atès que sovint quan aquí
es parla de temes energètics ja
pots obrir el paraigua o, com es
deia abans, «collar el matxo»
perquè pot passar de tot. Les bestieses cauen a dojo. En el seu origen sempre s’hi troba el desig,
de base ideològica radical, d’entorpir el desenvolupament
econòmic. Hi poden haver altres
criteris. Però sempre està clar
qui domina el discurs.
Hem deixat que les qüestions
més serioses siguin usades impunement per demagogs. En el
terreny polític i cultural ens hem

A

trobat que les referències a polítics i pensadors moderns i equilibrats han estat marginades en
benefici de pocavergonyes o de
mers bandits, com Castro, Chávez, «el subcomandante Marcos» o fins i tot Saddam Hussein
i, fins fa ben poc, Slobodan Milosevic. No escric res que no pugui
demostrar amb noms i cognoms
de la Catalunya política d’avui.
En el camp científic, grans
avenços, com els transgènics,
s’han gosat presentar com si fossin crims contra la humanitat.
Fins i tot es va intentar fer passar
a Internet per una gran operació
nord-americana de domini del
món. Per sort, finalment, els
brocs sempre acaben sent massa petits per deixar passar rodes
de molí tan immenses.
Però quan una cabòria cau pel
pes de les seves falsedats, hi ha
qui té cura de treure’n un altra,
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Catalunya
L. Marín, Girona.

Les decisions que pren el Govern de la Generalitat són les
que més afecten els ciutadans.
Almenys així ho considera el
80,3 per cent d’enquestats en el
darrer informe de participació
política de Catalunya presentat
dilluns passat pel conseller d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació, Joan Saura. A continuació, els ajuntaments, com a
institució de proximitat, són els
que influeixen més en la vida de
les persones, amb un 79,1 per
cent de persones que ho pensen
així. El Govern central, amb un
73,8 per cent, ocupa el tercer
lloc i, molt per darrere, amb el
55,2 per cent, es troba la Unió
Europea. Aquesta darrera dada,
encara que minoritària en comparació amb la resta, pot demostrar que les accions de la
UE i les repercusions sobre els
ciutadans són cada vegada més
conegudes pels ciutadans.
D’aquestes dades, la Generalitat assumeix que els electors
consideren més importants les
institucions que prenen les decisions que més els afecten. No
obstant, també destaca que, malgrat no haver-hi gaire diferència
entre l’escala dels votants i els
abstencionistes, aquests segons
«relativitzen lleugerament la influència de les decisions de totes
les institucions sobre la seva persona», indica l’informe.
No obstant, l’escala d’importància de les institucions no
repercuteix directament en la
par ticipació dels ciutadans en
les seves convocatòries electorals. Així, quan es pregunta als
entrevistats sobre el seu compor tament habitual en tres de
les eleccions periòdiques que se
celebren a Catalunya, aquests
prioritzen la votació en els comicis generals. Fins a un 87,4
per cent diu anar a votar sempre
o quasi sempre per triar el president de l’Estat, mentre que no
vota mai o quasi mai el 5,1 per
cent. En canvi, en les catalanes
diu votar sempre el 86,5 per cent
de l’electorat, igual que a les municipals. Els abstencionistes en
les primeres se situen en el 5,6

Els catalans
voten un 5% menys
en els comicis al
Parlament català
■

Efe/DdeG, Barcelona

Cada prostituta guanya a Espanya una mitjana de 123 euros
al dia, dels que, inicialment, uns
89 són per als empresaris dels
locals on exerceixen la prostitució, alguns dels quals vinculats
a sectors de la ultradreta, que
les porten i mantenen, segons
afirma Joan Cantarero al seu llibre «Los amos de la prostitución
en España». Cantarero, que durant quatre anys ha treballat
com a responsable de premsa
de l’Associació Nacional d’Empresaris de Locals de Contactes
(Anela), revela al llibre que acaba de publicar algunes de les
connexions que aquesta patronal, que agrupa un centenar
dels 2.900 bordells que funcionen a Espanya, manté amb sectors de la ultradreta espanyola.
L’autor del llibre ha explicat
que a Espanya treballen actualment unes 400.000 dones en el
negoci de la prostitució, un sector que mou uns 18.000 milions
d’euros anuals, la majoria en di-

ESTUDI

Els catalans donen més importància a la
Generalitat però voten més en les generals
L’enquesta de participació presentada per Saura situa l’accés a l’habitatge com a principal
problema, mentre que en el Baròmetre de novembre preocupava més la immigració
en unes generals, tot i que com
indiquen les dades anteriors, la
majoria de ciutadans considera
més relevant l’administració catalana que la central.

La importància de les institucions i el percentatge de votants
En quin nivell creu que l’afecten les decisions que es prenen en cada administració?
Amb quina freqüència vota en cada una de les eleccions?

GENERALS
87,4%
Sempre
12%
De
vegades

AUTONÓMIQUES

0,7%
Ns/NC

73,8%
Molt

86,5%
Sempre

22,7%
Poc

12,9%
De
vegades

MUNICIPALS

0,5%
Ns/NC

3,5%
Ns/NC

Els principals problemes

80,3%
Molt

86,5%
Sempre

79,1%
Molt

16,2%
Poc

12,6%
De
vegades

18,1%
Poc

3,5%
Ns/NC

0,9%
Ns/NC

2,8%
Ns/NC

La diferència entre el Baròmetre de novembre i l’enquesta de participació
ELS PROBLEMES
Quin/s creu que són els principals problemes que té
actualment Catalunya? (%)
0
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Quin/s creu que són els principals problemes que té
actualment Catalunya? (Escala de l’1 al 10)
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Accés a l’habitatge

8,44

Sanitat, educació, serveis i seguretat social

8,41

Seguretat ciutadana

8,19

Medi ambient

8,03

14,5

Atur i precarietat laboral

8,01

42

Immigració

7,67

Funcionament de l’economia

7,63

34,2

Accés a l’habitatge

31,6

Atur i precarietat laboral

19,6

Insatisfacció amb la política

15,7

Inseguretat ciutadana
Manca d’infraestructures i transports

9,5

42

Sanitat i Seguretat Social

7,3

Educació cultura i investigació

7,1

Infraestructuresi transports

7,19

Millorar les polítiques socials

6,7

Cultura, llengua i identitatcatalanes

7,18

Baix nivell salarial i/o cost de la vida

5,5

Autogovern de Catalunya

6,86

per cent i en les locals en el 6,1
per cent.
Com es pot comprovar, les
respostes no es corresponen
amb la realitat dels comicis del
passat 1 de novembre. Llavors
l’abstenció va arribar fins al 43,9
per cent, superant de lluny les
dades mostrades en l’enquesta
de participació. Tot i que aquesta no indica les dades de participació en altres tipus de convocatòries, s’ha de tenir en compte que en el referèndum per a
l’Estatut la par ticipació no va
arribar ni al 50 per cent.
A més, si es compara l’anàlisi
de la pregunta anterior amb la

que creua aquests resultats amb
el compor tament concret dels
electors en les eleccions al Parlament de l’1 de novembre, les
dades també són molt diferents.
Així, en el cas dels votants, asseguren votar sempre o quasi
sembre en el 94 per cent dels casos en les generals i municipals
i en el 95 per cent en les autonòmiques. En el cas dels abstencionistes, en canvi, el percentatge dels que declaren votar sempre o quasi sempre descendeix
fins al 53,9 per cent en les eleccions generals, el 52 per cent en
les municipals i al 46,7 per cent
en les autonòmiques.

Segons aquestes darreres dades es pot veure com el comportament dels votants es manté més o menys estable en les
tres eleccions, mentre que en el
cas dels abstencionistes s’observa que actuen de manera diferent. En aquest sentit, el 32,3
per cent dels abstencionistes declara no votar mai o quasi mai en
les eleccions generals, una xifra
que s’eleva fins al 22 per cent en
el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, la qual cosa
significa una diferència del 4,9
per cent. És a dir, qui es declara
abstencionista, ho és més en
unes eleccions al Parlament que

EL NEGOCI DELS BORDELLS

Els empresaris s’enduen 89 dels 123
euros que cobra una prostituta al dia
Un llibre revela la connexió entre la patronal i la ultradreta espanyola
ner negre. El llibre, publicat per
Ediciones B, revela un informe
elaborat per un advocat que assessora Anela en el qual va proposar invertir dos milions d’euros en la construcció d’un macroburdell a Buenos Aires on
seleccionar les «senyoretes» adequades perquè viatgessin cada
tres mesos a Espanya, proposta
que Anela va descartar.
L’autor explica també que la
patronal s’ha conver tit en una
«central de compres» de preservatius, tovalloles, llençols i altres objectes usats als bordells,
amb la qual cosa obtenen un
«avantatjós» benefici.
Segons Cantarero, a les do-
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nes que treballen en aquests locals les obliguen a sotmetre’s a
una analítica de sang cada quatre o cinc setmanes, per la qual
han de pagar 60 euros cada vegada, a més dels 60 euros diaris
per l’habitació i la manutenció.
«La majoria dels amos de bordells d’aquest país segueixen recorrent a la importació massiva
de prostitutes des de Sud-amèrica per omplir els locals; han seguit aplicant-los deutes indecents, i segueixen movent molts
diners que s’utilitzen per finançar grups racistes i violents
que es mouen amb absoluta impunitat», denuncia Cantarero.
L’autor assegura que cada

dona portada a un local de contactes a Espanya ha de pagar a
l’empresari una mitjana de 8.400
euros per la seva estada de tres
mesos. Per això, cada operació
policial, «cada expulsió suposa
una sagnia per al propietari del
local, la clientela s’espanta, les
dones deixen de pagar, es genera
por entre les companyes, baixa el
ritme de treball i la situació es
torna insostenible per a l’empresari i la seva banda», explica.
Cantarero assegura que la
patronal, malgrat reclamar una
regularització, «mai ha mostrat
interès i no ha presentat cap proposta de legislació». «Si es regulés la prostitució, la majoria de

Pel que fa als temes que més
preocupen els ciutadans, destaca que en la darrera enquesta
realitzada per la Generalitat en
col·laboració amb el Centre
d’Estudis d’Opinió, l’accés a
l’habitatge se situa en primera
posició com el principal problema al país. El rànquing va seguit
pel grup que formen la sanitat,
l’educació i els serveis socials,
en tercer lloc la segutetat ciutadana, després el medi ambient i
l’atur i la immigració com a cinquè i sisè problema respectivament. Aquestes dades xoquen
amb les reflectides en el darrer
Baròmetre d’Opinió política, realitzat el mes de novembre. Tot
i que la mostra és diferent i les
dates també, les diferències entre les principals preocupacions
dels catalans són considerables.
Així, mentre que la immigració era al novembre la principal
preocupació de la ciutadania, ara
aquesta ocupa el sisè lloc. Llavors l’atur era la tercera preocupació i ara se situa en cinquè
lloc. L’accés a l’habitatge
continua en una posició elevada,
ja que llavors era el segon
problema i ara és el primer. També escala llocs la inseguretat,
que en el Baròmetre es posicionava en cinquè lloc i ara és al tercer.
En el darrer estudi de participació, es diferencia també els
problemes que preocupen més
entre votants i abstencionistes.
La principal conclusió d’aquesta
diferenciació és que a tots els
preocupen els mateixos temes
però que els abstencionistes es
mostren menys interessats per
la cultura, la llengua o la identitat catalanes.
locals desapareixerien perquè
viuen gràcies al diner negre i si
haguessin de pagar impostos s’acabarien les màfies», va sentenciar.
Una querella per calúmnies

Anela ha presentat una querella criminal per calúmnies i revelació de secrets contra Cantarero. En un comunicat, la patronal ha assegurat que el periodista, que va ser cessat del seu
càrrec «per la seva incompetència», atempta greument contra
el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge de molts professionals, la relació amb l'entitat de la qual és
únicament professional.
Anela sosté que la informació
va ser obtinguda mentre va
exercir com a cap de premsa de
l'entitat, «amb flagrant vulneració del deure del secret professional, fet que al marge que deontològicament sigui menyspreable, constitueix un delicte penat
a l'article 199 del Codi Penal».

30

Municipals2007

Dilluns, 28 de maig de 2007 ■ Diari de Girona

El Ripollès

RIBES DE FRESER

CiU es queda a pocs vots de la majoria absoluta que va perdre el 2003

Guanyador

LA FEDERACIÓ NACIONALISTA OBTÉ 2.433 VOTS I LA SUMA DE REPUBLICANS I SOCIALISTES ARRIBA ALS 2.520

Marc Prat

RIPOLL
Les eleccions passades

Jordi Munell

2003

1999

1995

Alcaldessa M. Teresa
Jordà (ERC-AM)

Alcalde Eudald
Casadesús
(CiU)
% REG.

Alcalde Eudald
Casadesús
(CiU)
% REG.

2007
TOTAL REGIDORS
PARTIT

PARTIT

CiU

2007
TOTAL REGIDORS

Guanyador

17

PARTIT

%

REG.

42,39

8

VOTS

%

REGIDORS

CiU

2.433

43,31

8

CiU

ERC

1.673

29,78

6

ERC-AM 29,51

5

PSC

847

15,08

3

PSC-PM 16,26

3

ICV-EUiA-EPM 238

4,24

-

JPR-ICV-EPM 7,47

1

PP

3,26

-

PP

3,39

-

Altres

-

183

CUP

77

1,37

1991

1987

Alcalde Pere Jordi
Piella/J.Camps
(PSC)

1983

1979

Alcalde P. Jordi Alcalde P. Jordi Alcalde P. JorPiella (PSC)
Piella (PSC)
di Piella (PSC)

% REG.

% REG.

% REG.

10

47,39

9

37,91

7

38,71

7

29,90

5

30,90

5

11,16

2

8,13

1

6,93

1

6,47

1

-

-

-

-

22,89

4

32,84

6

44,09

8

48,00

9

60,11

11

51,37

9

6,95

1

5,24

0

5,86

1

-

-

-

-

-

-

0

3,21

0

5,40

1

4,24

0

4,09

0

9,58

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,19

0

-

-

17,09

3

MÀXIMA IGUALTAT

Convergència i Unió torna a guanyar però
ERC i PSC sumen per reeditar el pacte
DdeG, Ripoll

Miquel Rovira Comas
(CIU)

Josefina
Guix Sala
(CIU)

Josep Maria
Creixans
(CIU)

Nuria Charques Grifol
(CIU)

Josep M.
Arias
(CIU)

Francisco
Javier Cima
(CIU)

Raimon
Amaro Pujol
(CIU)

Maria Teresa
Jordà Roura
(ERC)

Eudald
Casas
(ERC)

Casilda
Gómez
(ERC)

Ramon Prat
Godayol
(ERC)

Ramon Serra
Vila
(ERC)

Angel Ferrer
Mora
(ERC)

Enric Pérez
Casas
(PSC-PM)

Jaume
Camps
(PSC-PM)

Maria Pilar
Pellegero
(PSC-PM)

Tot i que tot apunta a un pacte entre ERC i PSC, el candidat
socialista Enric Pérez no descartava ahir un pacte amb CiU.
«Primer parlarem amb els socialistes de Ripoll, i després, i en
funció del nostre programa, amb
CiU i ERC», assegurava.

42,4% dels vots al 43,31%.
Tot i que es presentaven uns
comicis molt renyits, l’abstenció ha pujat un 6% en aquesta
consulta. Així mateix, el nombre de vots en blanc gairebé
s’ha triplicat respecte als de
l’any 2003.

Guanyador

Les eleccions passades

Guanyador

Les eleccions passades

Esteve Pujol

2003

1999

Ramón Roqué

2003

1999

2007
TOTAL REGIDORS

Alcalde
Esteve Pujol
(PSC-PM)

Alcalde
Esteve Pujol
(PSC)

2007
TOTAL REGIDORS

Alcalde
Carles Basagaña
(ERC-AM)

Alcalde C.
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(ERC)

11
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PARTIT

%

REG.

%

REG.

PARTIT

11

VOTS

%

REG.

PARTIT

%

REG.

%

REG.

PSC-PM

804

53,39

7

PSC-PM 53,60

6

59,13

7

Partit

PSC

973

43,28

6

ERC-AM 60,51

7

31,63

4

PSC-PM

CIU

395

26,23

3

ERC-AM 23,77

3

-

-

PSC

ERC

596

26,51

3

PSC-PM 24,62

3

44,46

5

ERC

228

15,14

1

CiU

20,40

2

26,74

3

CiU

484

21,53

2

CiU

13,10

1

7,02

0

21

1,39

-

Altres

-

-

11,42

1

CUP

123

5,47

0

Altres

-

-

15,85
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Regidors i el seu PARTIT

Joan Guillaumes, Marti Pujol, Marc Navarro, Miquel Sala, Lourdes Puigmal i Josep Antoni Juncà (PSC-PM), Daniel Birba, Francesc Xavier Sala i Núria Mas (CIU), Xavier
Collboní (ERC).

Ana Ruano, Montserrat Tallant, Jordi Caparrós, Lídia Folgueiras i Eudaldo Costa (PSC),
Elisabet Regué, Jordi Terrades i Joan Àlvarez (ERC), Gerardo Costa i Eusebi Puigdemunt
(CIU)

FRACÀS D’ERC

CIU SUPERA ERC

Esteve Pujol guanya un regidor El PSC dóna la sorpresa i
obté una àmplia majoria
més i seguirà com alcalde
El PSC consolida la seva majoria absoluta i Esteve Pujol, alcalde des de 1995, podrà governar quatre anys més. La
llista socialista va obtenir pràcticament el mateix percentatge de vots que quatre anys enrere, però va obtenir un regidor més. Amb set edils, la llista del PSC afronta un mandat
en el que es planteja ampliar el
geriàtric i fer habitatge social
per als joves.
ERC, que va sorprendre

l’any 2003 obtenint tres regidors, presentava una llista jove
i renovada. La seva aposta però
no va rebre el suport de la població i ha perdut molts votants en benefici de Convergència i Unió. La federació
nacionalista, que presentava
un nou cap de llista –l’advocat
Daniel Birba– va ser la formació que més votants va guanyar en relació als anteriors
comicis. Amb prop de 400 vots,
gairebé la quar ta par t, obté
tres regidors.
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2

IC-EUIV-EPM194

16,60

2

ERC-AM 156

13,34

1

0,77

0

9

Regidors i el seu PARTIT
Mònica Vidal, David Sálamo, Xavier
Perpiñà, Joan Rodríguez, Sònia Hernández (CIU), Francisco Paret, Javier
Sálamo (PM), José Rossell, Jesús Fernando Pascual (IC-EUIV-EPM), Joaquim Aragall (ERC-AM).

2003

1999

Alcalde Miquel Sitjar
(ERC-AM)

Alcalde Efrén
Carbonell (CiU)

%

REG.

ERC

28,74

3

41,45

5

CiU

27,70

3

42,18

5

IRF-PM

24,22

3

-

-

ICV-EPM 18,37

2

15,06

1

% REG.

L. Marín, Girona

Els socialistes de Sant Joan de
les Abadesses han aconseguit
fer errònies totes les previsions
i col·locar-se com a primera
força política al municipi. Fins
i tot, amb una majoria còmoda
que deixa fora de tota opció a
l’alcaldia a ERC, fins ara partit
en majoria a l’Ajuntament. Així,
el PSC ha passat de tres a sis
regidors i ha aconseguit el
43,28 per cent dels vots. Per
darrere queda ERC, que amb el
26,51 per cent dels vots, molt

CiU ha arrasat a Ribes de Freser amb un candidat jove d’Unió, Marc Prat, que governarà
amb majoria absoluta. El cop
més dur se l’ha endut ERC,
que ha passat de tres a un regidor i perd tota possibilitat
de formar govern i confirma
que va de capacaiguda des
dels anys en què va aconseguir situar Pere Vigo com alcalde. El PP ha fet un resultat
residual.
CAMPDEVÀNOL
Guanyador

Joaquim Serrador
2007
TOTAL REGIDORS
Partit

PARTIT

CiU

CiU

VOTS

11

% REG.

724

39,20

5

PSC-PM 431

23,34

3

ICV-EPM 368

19,92

2

ERC-AM 216

11,69

1

Joaquim Serrador, Montserrat Portabella, Joan Manso, Laia Briones i Jordi
Salamo (CIU), Núria López, Jamal
Moussalam i Juan Rivera (PSC-PM),
Ferran Martínez i Eva Martínez (ICVEPM), Ramon Perearnau (ERC-AM).
Les eleccions passades

Regidors i el seu PARTIT

DdeG, Camprodon

6

17,37

Regidors i el seu PARTIT

Partit

PP

49,53

203

D.B., Ribes de Freser

SANT JOAN DE LES ABADESSES

%

579

PM

PP

% REG.

CiU arrasa a Ribes
i Esquerra es
queda sense una
alcaldia històrica

pollès.
Cal assenyalar que les tres
forces majoritàries van obtenir
resultats molt similars als de
l’any 2003. El PSC ha perdut
prop d’un 1% dels vots mentre
que ERC s’ha quedat pràcticament igual i CiU ha passat del

VOTS

CiU

PARTIT

Regidors i el seu PARTIT

CAMPRODON

PARTIT

VOTS

Les eleccions passades

L’actual alcaldessa Maria Teresa Jordà encapçala l’única llista que guanya regidors
El recompte de vots es va viure
amb tensió a la capital del Ripollès. Convergència i Unió va
tornar a ser la llista més votada,
però es va quedar a pocs vots
d’obtenir la majoria absoluta,
amb el que ERC –que va guanyar un regidor a costa d’ICV–
i PSC sumen els edils suficients
per tornar a pactar. CiU, amb
una candidatura encapçalada
per Jordi Munell, tenia amb
amb més del 50% dels vots escrutats la majoria absoluta, però
a última hora va perdre el novè
regidor. Finalment, només 87
vots van separar la llista de la federació nacionalista dels sumats per republicans i socialistes.
Mentrestant, la coalició formada ICV-EUiA-EPM no van poder mantenir el regidor que JpRICV va obtenir quatre anys
abans, mentre que el PP i la
CUP van quedar-se molt llunys
dels vots necessaris per obtenir
representació al consistori ri-

Partit

CiU

% REG.

54,40

11

PARTIT

menys de la metiat del que va
tenir fa quatre anys, obté només tres regidors i CiU, que
continua com a tercera força
amb dos regidors i el 21,53 per
cent dels vots. La CUP, que es
presentava per primer cop a
Sant Joan de les Abadesses, va
obtenir un modest 5,47 per cent
dels vots.
Roqué té per davant desenvolupar un programa molt basat en els ser veis socials i portar endavant el nou polígon industrial de la Colònia Llaudet.

2003

1999

Alcalde Ferràn
Martínez (ICV-EPM

Alcalde Jorge
Colomer (AIC)

PARTIT

%

REG.

ICV-EPM 25,24

3

20,36

2

CiU

21,00

3

19,67

2

PSC-PM 20,08

2

13,77

2

AIC

13,04

1

29,73

4

ExC

11,25

1

-

-

8,60

1

11,39

1

ERC-AM

% REG.

CiU guanya però el
tripartit podria
optar a l’alcaldia
DdeG, Campdevànol

CiU, amb una llista encapçalada per l’actual alcalde Joaquim Serrador, va ser la gran
guanyadora de les eleccions.
Tot i guanyar dos regidors
respecte dels comicis de 2003,
no obté la majoria absoluta.
PSC i ERC, que guanyen un
regidor, i ICV, que en perd un,
podrien arribar a governar.
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LES PRESES

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Municipals2007

Garrotxa

29

SANT JOAN LES FONTS

Guanyador

Guanyador

Les eleccions passades

Guanyador

Les eleccions passades

Moisès Coromina

Esther Pagès i Ayats

2003

1999

Joan Espona

2003

1999

2007
TOTAL REGIDORS

Alcalde
Daniel Terradellas
(PSC-PM)

Alcalde D.
Terradellas
(PSC)

2007
TOTAL REGIDORS

Alcalde
Joan Espona
(CiU)

Alcalde J.
Espona
(CiU)

2007
TOTAL REGIDORS
Partit

PARTIT

CiU

CiU

VOTS

7

369

59,71

5

ERC-AM 171

27,67

2

PSC-PM

11,49

0

71

9

PARTIT

%

REG.

%

REG.

11

%

REG.

%

REG.

Partit

PSC-PM

623

66,35

6

PSC-PM 65,09

6

62,43

6

Partit

1.003

67,77

8

CiU

69,71

8

72,84

9

PSC-PM

CiU

CiU

284

30,24

3

CiU

31,79

3

-

-

CiU

IPST.JF-PM 431

29,12

3

ISJLF-PM 27,57

3

23,90

2

-

-

-

Altres

-

-

34,33

3

-

-

Altres

-

-

-

PARTIT

% REG.

VOTS

%

REG.

-

PARTIT

VOTS

%

REG.

-

-

PARTIT

-

Regidors i el seu PARTIT

Regidors i el seu PARTIT

Regidors i el seu PARTIT

Josep Collell, Joaquim Galan, Raul Galan, Xavier Gelis (CIU), Jaume Miñana,
Fidel Bales (ERC)

David Espuña, Miquel Costa, Anna Maria Ibáñez, Elena Marín, Carles Ibáñez (PSCPM), Josep Pujol, Albert Costa, Josep Maria Batlle (CIU).

Josep Maria Ortuño, Anna Serra, Carles Sitjar, Josep Roca, Salvador Berga, Dolors Arau i
Jordi Janer (CIU), Maria Dolors Vila, Roser Ortigosa, Vanessa Rama (IPST.JF-PM)

Les eleccions passades

LES PRESES

SENSE CANVIS

2003

1999

Alcalde Moisès Coromina (CiU)

Alcalde Coromina (CiU)

PARTIT

%

REG.

66,56

7

67,18

5

PSC-CCP-PM 27,52

2

30,21

2

CiU

% REG.

El nou PSC-PM no
aconsegueix entrar
al consistori

La proporció de forces no CiU manté la seva majoria
canvia ni amb el relleu
amb 8 regidors davant
d’un alcalde històric
dels 3 d’Independents-PM
Pagès manté l’alcaldia assumida a mig mandat

L. Marín, Girona

M.M., Olot.

Els veïns de Castellfollit de la
Roca van votar ahir per primer cop tres llistes. No obstant, els resultats no van variar gaire respecte a les eleccions de 2003 i el nou partit
que entrava a competir, el
PSC-PM, no va aconseguir
cap regidor, ja que només el
van votar l’11,49% dels votants. D’aquesta manera, l’alcaldia torna a quedar en mans
del convergent Moisès Coromina i CiU obté 5 regidors.
ERC es queda amb dos regidors, els mateixos que ja tenia
la passada candidatura.

Des de l’any 1999 no canvia la
correlació de forces a l’Ajuntament de les Preses: 6 regidors del grup socialista i 3 d’una llista que primer era independent i que el 2003 ja va presentar-se amb les sigles de
Convergència i Unió (CiU). La
retirada, a mig mandat, de l’històric alcalde socialista Daniel Terradellas i el repte de la
seva successora, l’ara alcaldessa Esther Pagès, de mantenir l’herència proporcionaven a les eleccions d’ahir un
plus d’interès. Però els números no han canviat.
Fins i tot, com en altres ocasions, el 6 a 3 va estar a punt
de ser un 7 a 2. En plena celebració, Pagès no amagava la
seva alegria per haver mantingut «el llistó alt». Els resultats
els intepretava, d’una banda,
com una revàlida i una demostració de confiança en la línia de treball que el PSC se-

LES PLANES D’HOSTOLES
Guanyador

Josep Soler
2007
TOTAL REGIDORS
VOTS

9

Partit

PARTIT

IdLP-PM

IdLP-PM 650

58,66

5

CiU

39,71

4

440

% REG.

La participació disminueix prop d’un 7%

gueix des de fa anys i, a més,
en la candidatura presentada
aquest maig –clarament continuista. Tot i això, d’una altra
banda, Pagès també veia en el
suport electoral una aprovació
a la renovació (fins i tot en les
maneres de fer) que ella personifica. La futura alcaldessa
va repetir ahir a la nit la voluntat de treballar colze a colze amb l’oposició i mantenir-hi
unes relacions cordials allunyades de la crispació de mandats anteriors. Tot i aquests
bons desitjos, el PSC descarta
un govern d’unitat.
El cap de llista de CiU, Josep Pujol, deia ahir que ha quedat clar quin és el sostre electoral de les dues formacions,
ambdues amb un vot fidel. El
plantejament del seu grup serà
el mateix que en aquest mandat: fer una oposició constructiva, fins i tot votant a favor de
les propostes del PSC que
coincideixin amb el seu parer.

L. Marín, Girona

La renovació i
els nous projectes
d’Independents no
els donen regidors
■

Pocs canvis a l’Ajuntament de
Sant Joan les Fonts. Aquesta podria ser la conclusió del recompte de vots en aquesta població de la Garrotxa, ja que la
jornada electoral d’ahir no va introduir canvis al consistori. CiU
manté els vuit regidors que ja tenia aquesta legislatura i Independents-PM, malgrat presentar-se renovats i lluny de l’antiga llista presentada l’any 2003,
només augmenten els seus vots
gairebé un 2 per cent. En xifres,
la federació nacionalista va obtenir 1.003 vots, el 67,77 per
cent, i la llista d’Independents,
el 29,12 per cent.
L’increment de l’abstenció es
va deixar notar a Sant Joan les
Fonts. Així, mentre que al 2003
se situava en poc més del 26 per
cent, ahir va superar el 33,5 per
cent. Aquestes xifres suposen
un increment del 7 per cent. Les
xifres de par ticipació es va situar en el 66,43 per cent.

Així, el nacionalista Joan Espona enfronta el seu quart i possiblement darrer mandat, amb
la confiança renovada i amb
molts projectes per engegar. Entre aquests destaca el pla especial del nucli antic. Com a principals contribucions al municipi
durant la seva etapa, Espona veu
la compra i rehabilitació dels 48
pisos de la parerera Torras i la
transformació de la caserna en
pisos per a joves i avis. A més, el
líder de CiU considera que la
participació dels ciutadans demostra que els anys a l’alcaldia
no l’han desgastat, sinó al contrari, «la feina feta i la credibilitat ens beneficien», assegura.

Regidors i el seu PARTIT
Neus Sau, Salvador Ruscada,
Eduard Sebastià i Anna Isabel (IdLPPM), Eduard Llorà, Josep Arnau,
Montserrat Roca i Joan Soler (CIU),

Les eleccions passades
2003

1999

Alcalde Ferran
Pedrò (CiU)

Alcalde F. Pedró (CiU)

PARTIT

CiU
Altres

%

REG.

88,45

9

68,62

7

-

-

27,28

2

Guanyador

Les eleccions passades

Guanyador

Les eleccions passades

Lluís Guinó

2003

1999

Joan Casas

2003

1999

2007
TOTAL REGIDORS

Alcalde
Lluís Guinó
(CiU)

Alcalde
Lluís Guinó
(CiU)

2007
TOTAL REGIDORS

Alcalde
Joan Casas
(CiU)

Alcalde
Joan Casas
(CiU)

11

PARTIT

VOTS

%

REG.

Partit

CiU

1.107

81,10

10

CiU

PM

219

16,04

1

-

-

-

% REG.

LA VALL DE BIANYA

SANT FELIU DE PALLEROLS

BESALÚ

-

PARTIT

CiU
Altres
-

%

REG.

%

REG.

90,33
-

11
-

88,75

9

Partit

-

-

CiU

-

-

9

VOTS

%

REG.

%

REG.

%

REG.

CiU

464

63,39

6

CiU

61,14

6

40,10

4

PSC-PM

213

29,10

3

GISFP-PM 33,49

44,96

4

-

-

-

PP

3
-

12,01

1

PARTIT

-

PARTIT

3,69

Regidors i el seu PARTIT

Regidors i el seu PARTIT

Josefina Surina, Juan Carlos Sanchez, Maria Mercè Balateu, Joan Serra, Marta Serra,
Jordi Padilla, Susanna Perez, Anna Roura i Joan Sarquella (CIU), Jordi Gran (PM)

Felix Castañé, Joan Monteis, Mariona Colom, Pere Roca i Eva Briceño (CIU), Sonia Quilez, Joan Duran i Miquel Freixa (PSC-PM)

ENTRADA D’OPOSICIÓ

MAJORIA ABSOLUTA

La llista independent només
«roba» un regidor a CiU

Casas revalida l’alcaldia
de Sant Feliu de Pallerols

Guanyador

Albert Busquets
2007
TOTAL REGIDORS
Partit

PARTIT

CiU

CiU

VOTS

9
% REG.

514 69,65

7

PSC-PM 204 27,64

2

L. Marín, Girona

Regidors i el seu PARTIT
Santi Reixach, Anna Grabulosa, Pere
Puigvert, Joan Grabulosa, Imma Mir,
Lluís Badosa (CIU), Jordi Valverde,
Carlos Nogareda (PSC)

Les eleccions passades
2003

1999

Alcalde Albert
Busquets (CiU)

Alcalde M.
Dorca (CiU)

PARTIT

%

REG.

57,93

6

58,69

5

PSC-PM 27,33
APG-CUP
EPM
14,48

2

40,05

4

-

-

-

-

CiU

1

% REG.

Després de 8 anys com a llista
única al municipi, CiU no ha patit massa l’aparició del nou partit i només ha perdut un regidor
a favor d’Independents-PM.
Amb això, la federació nacionalista, amb un 81,10 per cent de
vots al seu favor, queda amb 10
regidors a l’Ajutnament de Besalú i la llista encapçalada per
Jordi Gran, amb el 16,04 per
cent dels vots, amb un. La participació va ser del 78,12 per cent
i l’abstenció es va situar en el
21,88 per cent, prop d’un 5 per
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cent menys que ara fa quatre
anys.
Guinó ha demostrat que té
consolidat el seu càrrec i que té
la confiança dels ciutadans i ara
té com a repte tirar endavant els
projectes ja engegats durant la
legislatura passada com el desenvolupament del POUM o la
finalització de la variant i de l’autovia A-26. A més, haurà de continuar treballant per mantenir
Besalú «com el segon pol de la comarca» i aconseguir una mancomunitat de ser veis amb els
pobles veïns.

L. Marín, Girona

La candidatura de Joan Casas ha
aconseguit revalidar la seva majoria absoluta a l’alcaldia de Sant
Feliu de Pallerols. CiU ha aconseguit aquest cop el 63,39 per
cent dels vots, per davant del
29,10 per cent que ha obtingut el
Partit Socialista. Aquest, que es
presentava en substitució d’una
candidatura independent històrica, ha mantingut, no obstant, els
tres regidors que ja tenia GisfpPM. Així, malgrat presentar-se in
extremis i haver fet una campanya
irregular per causes personals,

Sonia Quiles aconsegueix entrar
a l’Ajuntament, juntament amb
Joan Duran i Miquel Freixa.
Casas engega així el seu tercer
mandat al capdavant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
amb el pla especial per al nucli antic, desenvolupar el nou polígon
industrial i la construcció de la variant C-65 com alguns dels grans
temes pendents. CiU també destaca en el seu programa per a
aquesta legislatura, la necessitat
d’activar el coneixement del municipi i potenciar iniciatives per
aconseguir turisme de qualitat.

