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Girona i Comarques
NO A LA MAT ➜ Els actes

MARC MARTÍ

GRAN CONVOCATÒRIA. Milers de persones van marxar ahir pels carrers de la capital gironina en protesta contra la línia d’alta tensió i la política dels governs espanyol i francès.

Una multitudinària manifestació contra la
línia d’alta tensió omple els carrers de Girona
Plataformes ecologistes i representants municipals uneixen forces contra la línia de 400.000 volts
L. Marín/C. Torramadé, Girona

Girona va acollir ahir la major
protesta contra la línia d’alta tensió entre les dues bandes de la
frontera celebrada fins ara. Així,
més de 20.000 persones, segons
fonts de la organització i entre
8.000 i 12.000 segons la Policia
Local, van recórrer els carrers
de la capital gironina per protestar contra una interconnexió
elèctrica de 400.000 volts que no
creuen necessària.
En aquesta ocasió, les plataformes ecologistes van comptar
amb el supor t de les associacions de 122 municipis de
França i 45 de Catalunya. En la
manifestació, que va començar
a la plaça del Lleó, hi van ser els
més de vuitanta alcaldes de l’associació de l’Ammat –agrupació
d’ajuntaments de Catalunya– i
seixanta de la francesa Sydeco
els que van encapçalar la marxa
amb una pancarta amb el lema
«No a la Mat. Non a la THT. Ni
aquí ni enlloc». Al costat dels re-

MARC MARTÍ

LEMES I PANCARTES. Els manifestants demanen una nova cultura energètica.

presentants municipals hi havia
els representants de les plataformes contràries a la MAT
–molt alta tensió–.
Els manifestants van sortir
de la plaça del Lleó i es van dirigir a l’avinguda Jaume I, on van

aturar-se uns moments davant
la subdelegació del govern.
Aquí, els organtizadors van deixar molt clar que es tractava d’una mar xa pacífica i van evitar
qualsevol intent d’agressió a l’edifici. Després d’una forta xiu-

lada contra el Govern de José
Luis Rodríguez Zapatero, el
camí va seguir per la plaça Independència, on estava previst
que els Marrecs alcessin un castell, tot i que les parades de Fira
Nadal ho van impedir.
Després de travessar el carrer Santa Clara i la plaça Catalunya, els manifestants van acabar al punt d’inici. Tot això, immers en un ambient ludicofestiu, amb moltes pancartes i colors i molt familiar, tot i que
menys sorollós que en altres
ocasions. No obstant, no van faltar les consignes contràries a la
línia elèctrica o a la política dels
governs espanyol, francès o català. El principal dels lemes era,
com ja és habitual en les marxes
contra la MAT, «No a la MAT, ni
aquí ni enlloc». D’altres «crits de
guerra» van ser «El pla de l’energia és una porqueria», «Als
que creuen en la MAT, els han
ben engatussat» o la més victorejada, «Escucha Zapatero, la

MAT al vertedero», en castellà,
possiblement, perquè la pogués
entendre l’al·ludit.
De nou a la plaça del Lleó va
començar «la festa» amb música i discursos per a l’ocasió. El
manifest de la protesta va ser llegit per l’actor gironí Martí Peraferrer, que va recordar que
«els nostres governants han de saber que si continuen amb aquesta manera de fer les coses es trobaran amb una rebuig contundent. Responsables d’una i altra
banda, atureu la Mat».
La manifestació va acabar
amb l’actuació del cantant Titot
i del grup Blues del Picolat, que
van cantar una cançó dedicada
a la línia d’alta tensió. Finalment, es va fer un repàs de les
entitats que havien donat suport
a la protesta, entre les quals es
trobaven ICV, ERC, la CUP, la
CNT, el Centre Excursionista
d’Olot, Federació de Caçadors
de Girona, Plataforma Antiabocador de Cruïlles, etc.

1906-2006
100 anys d’Escola
Conferència

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

SCENTS & FLAVORS INDUSTRIES S.A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
Se comunica que por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 7 de
diciembre de 2005, a los efectos previstos en el artículo 150 de la L.S.A., se ha trasladado el domicilio social
de la Sociedad, al municipio de Castell-Platja d’Aro, calle Església, número 54.
Barcelona, 9 de diciembre de 2005
El Administrador, Sergio Medes Periz
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Seguint amb el Cicle de Conferències dins els actes de celebració del
nostre Centenari, el Sr. Enric Mirambell, cronista oficial de la ciutat, dissertarà sobre:
La Girona de 1905-1906, per situar-nos en el context de l’arribada dels Germans de
les Escoles Cristianes a Girona.
La conferència està oberta a tothom.
Dia: 15 de desembre
Lloc: Auditori del col·legi
Hora: 20 hores

14 Comarques

DILLUNS, 20 D’OCTUBRE DE 2003 Diari de Girona
DAVID ESTANY

«Volem aturar
els projectes
de caràcter
insostenible»
L’Assemblea de les
terres Nord-Orientals
va organitzar ahir a
Girona una
concentració amb la
intenció de reactivar
els moviments
ecologistes i socials en
els territoris afectats
per projectes de grans
infraestructures
previstes pel govern i
que «no tenen en
consideració ni les
opinions ni els
interessos dels
ciutadans»
LAURA MARIN
GIRONA

Unes 1.500 persones segons els
organitzadors –1.000 segons dades de la policia local– van participar ahir en la manifestació convocada per l’Assemblea en Defensa de les Terres Nord-Orientals sota
el lema «Prou agressions al territori». La convocatoria va reunir
més d’una trentena d’entitats ecologistes de Girona i la Catalunya
Nord amb l’objectiu de «reunir esforços per lluitar contra el sistema
insostenible que ens imposen», explica Josep Maria Ricart, membre de l’Assamblea i de l’agrupació antilínia de les Gavarres.
La manifestació, que va començar poc després de les dotze
del migdia al Pont de Pedra, va durar gairebé dues hores i va finalitzar a la plaça del Lleó amb una
declaració en contra dels «projectes que creen un entorn insostenible», segons els participants. Entre aquests projectes es troben els
nous abocadors –com el de Vacamorta–, les incineradores –com la
de la Vall del Ges–, els desdoblaments de les carreteres, les variants
i les noves autopistes, la línia elèctrica de 400.000 volts que anirà
de Sentmenat a Baixàs, passant per
Bescanó i Perpinyà, els transvassaments del Roine o de l’Ebre, els
camps de golf i els parcs temàtics,
entre d’altres.
«El que pretenem amb aquest tipus de mobilitzacions és obrir un
debat públic sobre el perill que suposen les agressions innecessàries
al territori», assegura Paloma Lloancí, membre de Salvem les Guilleries. «S’ha d’aconseguir una democràcia participativa on els polítics demanin opinió als ciutadans
abans d’inciar els projectes i no
quan ja no tenen solució», afegeixen des de la Plataforma antiincineradora de la Vall del Ges.
«Hem de marcar un límit al creixement urbanístic perquè ens endinsem en un model sobrecarregat d’infraestructures que es venen com un benefici per als pobles
i resulten una font d’ingressos per
aquells que hi estan involucrats»,
comenta Maria Lloveras, de la Pla-

Concentració. Uns 1.500 manifestants de més de trenta associacions diferents van reivindicar ahir una política per la sostenibilitat.

Més de mil persones es manifesten
contra les «agressions al territori»
Una trentena d’associacions reclamen un model sostenible i una democracia participativa
DAVID ESTANY

LA MARXA

Desenes
de reclams
■ Més de trenta associacions

Pluralitat Persones de diferents col·lectius ecologistes van poder mostrar les seves preocupacions.
DAVID ESTANY

Distribució. Un nen ofereix una enganxina amb el lema «Salvem l’Empordà».
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taforma Antitransvasaments.
«La construcció del golf de Cistella i tota la urbanització que comportarà no és necessària per al nostre poble», asseguren des de l’entitat Aturem el golf de Cistella. «El
que necessita el nostre poble és que
es donin facilitats per edificar les
parcel·les del voltant i que hi vinguin famílies per quedar-s’hi, no
turistes», afegeixen. Els participants de la Catalunya Nord explicaven que «a França es va obrir un
debat públic que va confirmar que
no es necessiten més línies d’alta
tensió» i asseguraven que només
suposen un perill per al ciutadà.

ecologistes van reivindicar
ahir un model més sostenible
que tingui en compte l’opinió dels ciutadans i que eviti l’especulació i les agressions
al territori. La marxa va començar una mica després de
les dotze, «perquè la policia
ha aturat els nostres companys de la Catalunya Nord a
la frontera i no han aconseguit arribar a l’hora», i es va
desplaçar de manera pacífica
i festiva pels carrers de Girona. Més d’un miler de persones amb pancartes, lemes
i motius diferents van mostrar el seu rebuig a diferents
projectes «que no són un benefici per al poble sinó un pas
més en el deteriorament del
medi ambient», asseguren els
participants.
La manifestació va passar
per la Rambla i es va dirigir
per Jaume I fins a la subdelegació del Govern, on van fer
la primera aturada per llegir
un petit comunicat. La porta de l’edifici es va convertir
en un improvisat expositor
dels diferents reclams, ja que
tots els col·lectius van col·locar-hi les seves enganxines.
Després, la marxa va continuar amb més animació i sense cap tipus d’incident fins a
la plaça del Lleó, on es va donar per finalitzada.
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LES ENTITATS EXIGEIXEN QUE ES REDUEIXIN LES EDIFICACIONS A LA COSTA BRAVA

Grups socials volen sotmetre a
votació les construccions al litoral
Demanen entrar al Debat sobre el territori del Col·legi d’Arquitectes
LAURA MARÍN
GIRONA

El Casino Llagosterenc va organitzar dissabte al vespre a Llagostera un primer debat sobre les
agressions que ha sofert i continua
sofrint la Costa Brava. El debat,
que estava centrat en el tema «actuacions i reflexions dels moviments socials en defensa del territori», pretén ser una veu de participació al Debat Costa Brava del
Col·legi d’Arquitectes de Girona.
La reunió va comptar amb la participació de més d’un centenar de
persones de les diferents organitzacions ecologistes.
El tema central va esdevenir el
problema de les agressions que
s’estan portant a terme al llarg de
tot el territori de la Costa Brava i
la necessitat «que no entri ni un
gram més de ciment a la Costa Brava», és a dir, que s’eviti la cons-

trucció de més infraestructures en
territoris que «ja estan prou malmesos», asseguren des de l’Assemblea. També van mostrar la
seva preocupació per la zona de
segona línia, que està patint una
degradació considerable pel l’augment del turisme i el creixement
de les edificacions. A més, «la participació de «Non a la T.H.T (Catalunya Nord), va fer palès que es
tracta d’un tema que no entén de
fronteres», afirma Josep M. Ricart,
representant de la Coordinadora
Antilínia de les Gavarres.
Al debat van intervenir de forma activa les entitats que formen
l’Assemblea en Defensa de les Terres Nord-orientals, així com altres
grups, col·lectius i persones en
l’àmbit individual.
Amb les conclusions de la reunió de dissabte «es pretén donar el
punt de vista dels moviments socials al Debat Costa Brava engegat

pel Col·legi d’Arquitectes de Girona», explica Enric Ramionet,
membre del Casino Llagosterenc.
Afegeix que «aquest debat institucional tindrà una duració i difusió prou àmplia com per incloure també les reivindicacions i
el punt de vista del poble que defensa el seu territori, enfront d’especuladors, tècnics, polítics i planificadors territorials, allunyats del
territori, que no hi treballen ni hi
viuen».
El debat de les organitzacions
ecologistes a Llagostera va començar amb la projecció d’un documental d’Antoni Martí que
comparava la Costa Brava dels anys
50 –anterior al gran impuls d’infraestructures dels anys 60– amb
l’actualitat. El documental, Els límits de la Costa Brava, constava
d’un recopilació filmada basada
en els fons cinematogràfics del segle XX, a més de diversos mun-

Debat Costa Brava. Grups cologistes denuncien les agressions a la zona.

tatges fotogràfics.
Al llarg de tot el col·loqui van
participar diverses persones de diferents grups integrants de l’Assemblea en Defensa de les Terres
Nord-orientals que van exposar els
problemes que afecten el territori, entre els quals es troben l’intent
d’edificar Cala Castell, la línia de
les Gavarres, el TGV, etc.
Entre les principals conclusions
del Debat es troben la «petició
d’una moratòria urbanística que
eviti construir més a la zona, un
pla de mobilitat conjunt i adequat
al territori, un tractament especial

DAVID ESTANY

Riudellots celebra
la 23a descarregada
d’antiguitats
Comunica als seus clients i públic en general que, amb la finalitat de continuar invertint i millorar la qualitat de servei elèctric, caldria interrompre el subministrament
d’energia als termes municipals següents:

BLANES
Dia: 5 de desembre de 2003
Hora: de 15.00 a 18.00
Referència: 890213
Sector: c/ Francesc Macià i rodalies
BREDA
Dia: 12 de desembre de 2003
Hora: de 8.15 a 9.15 i de 16.00 a 17.15
Referència: 890409 i 890479
Sector: paratge Albera, Catalunya, barri
Sant Segimon, de la Vila, Rio Park i afores.
L’ESCALA
Dia: 5 de desembre de 2003
Hora: de 8.00 a 11.15
Referència: 891899
Sector: Mar, Provençal, Llevant, Puig Borrom, Garbí, Gregal, Ave Maria, Lluís Albert i rodalies.
FORALLAC
Dia: 1 de desembre de 2003
Hora: de 8.30 a 11.30
Referència: 891961
Sector: Peratallada, c/ Forn, La Roca, la
Bisbal, Migdia, Castell, Vas, la Torre, Hospital, Orient, Jaume II i rodalies. Afores
Sant Climent de Peralta i Peratallada.
FORALLAC
Dia: 3 de desembre de 2003
Hora: de 15.00 a 18.00
Referència: 890267
Sector: Peratallada: b. Sant Climent , b.
Peralta i rodalies.
GIRONA
Dia: 3 de desembre de 2003

Hora: de 0.00 a 5.00
Referència: 892279
Sector: Rutlla, Emili Grahit, Creu, Mn. Baldiri Reixach, Trav. Creu, Migdia.
RIELLS I VIABREA
Dia: 12 de desembre de 2003
Hora: de 8.15 a 9.15 i de 16.00 a 17.15
Referència: 890409 i 890479
Sector: paratge Albera, Catalunya, barri
Sant Segimon, de la Vila, Rio Park i afores.

DAVID ESTANY

Torroella tanca una
nova edició de la
Fira de Sant Andreu
TORROELLA.- La localitat baixempordanesa de Toroella va
viure ahir la 610a edició de la
Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu. Els visitants van poder gaudir de tot
tipus d’activitats amb referents
tradicionals. Algunes d’aquestes van ser: la fira agrícola, comercial i artesanal, la quarta trobada de productors de poma, la
festa del cavall i del carruatge,
la fira del record o el concurs de
gossos d’atura. DdeG

VIDRERES
Dia: 9 de desembre de 2003
Hora: de 9.00 a 9.30 i de 13.30 a 14.00
Referència: 872193
Sector: Catalunya, l’Estrella, Migdia, Dr.
Deulofeu, Jaume Ferrer, Orient, Juli Garreta, Església, la Sallera, Barcelona, les
Eres, Sin salida, passatge Casino, Costa
Brava, Joanot Martorell.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. Per a qualsevol
aclariment poden trucar al

RIUDELLOTS DE LA SELVA.- La 23a
Fira d’Antiguitats i Brocanters
de Riudellots, organitzada pel
Gremi d’Antiguitats i Brocanters de les Comarques Gironines es va celebrar ahir al matí.
L’edició d’enguany va tenir lloc
al Polígon de Riudellots, si bé
anteriorment s’havia fet a l’Aeroport. El preu de l’entrada era
d’un euro i la fira es va celebrar
des de les vuit del matí fins a les
dos del migdia. DdeG

SANT FELIU DE BUIXALLEU
Dia: 12 de desembre de 2003
Hora: de 8.15 a 9.15 i de 16.00 a 17.15
Referència: 890409 i 890479
Sector: paratge Albera, Catalunya, barri
Sant Segimon, de la Vila, Rio Park i afores.

VILAFRESER
Dia: 16 de desembre de 2003
Hora: de 8.00 a 13.00
Referència: 890259
Sector: afores, Nacional II núm. 2, Nacional II núm. 1, Nacional II núm. 15, Nacional II Industrial Torres Pujals núm.
43.

900 77 00 77

INFORMACIÓ
S.A.
Automatització de tot tipus de portes
Tallers: Camí de Vilablareix-Montfullà - Tel. 972 44 03 07 - 972 44 02 76, de Bescanó
Correspondència: Apartat de correus núm. 100 - SALT (Girona)
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dels residus, la necessitat de consultes populars per decidir el futur de les infraestructures que afecten la Costa Brava i un sanejament
democràtic», que eviti que els ajuntaments puguin acordar de manera lateral amb les empreses constructores, segons explicava Enric
Ramionet.
El document que es té previst redactar amb aquestes conclusions i
altres aspectes de la reunió, es passarà al Col·legi d’Arquitectes de
Girona perquè s’integri dins del
material del Debat Costra Brava
institucional.

Els Aligots de Girona
organitzen una cursa
d’orientació urbana
GIRONA.- Els Aligots van organitzar ahir la Ia edició de la Cursa d’Orientació Urbana a Girona. Els participants van haver de seguir l’itinerari marcat
en un mapa de la ciutat, en el
qual havien de passar pels diferents punts establerts fins arribar al lloc des d’on s’havia donat el tret de sortida, el Jardí
d’Infància. Els corredors van
poder ajudar-se amb una brúixola. DdeG

DAVID ESTANY
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Dilluns, 12 de setembre de 2005 ■ Diari de Girona

Onze de setembre

GIRONA

Els manifestants cremen un bus que simula
l’Estatut en protesta per la política del Govern
Prop de 1.500 persones recorren els carrers de la ciutat per reclamar una «Catalunya lliure»
Laura Marín, Girona

Els crits contra l'Estatut i contra
tots els partits polítics van marcar la manifestació que ahir al
vespre van convocar a la ciutat
de Girona Maulets i la CUP
(Candidatura d’Unitat Popular).
L'acte, que va començar amb
discursos dels diferents grups
participants, va iniciar-se des de
la plaça Catalunya, amb mitja
hora de retard i va recórrer els
carrers de Girona enmig de la
reivindicació i la festa –música,
balls, capgrossos i gegants, entre d’altres animacions– pròpia
d’aquests actes. La pluja, no obstant això, va deslluir una mica el
final d’aquesta concentració i va
fer anul·lar els concerts previstos per a la nit a la mateixa plaça
Catalunya.
Prop de 1.500 persones van
seguir durant una mica més d’una hora el tractor que encapçalava la mar xa i des del qual alguns membres de la CUP llençaven les consignes que la resta repetia. «Hem de fer-nos sentir, que
els espanyols sàpiguen que no ens
podran vèncer», va ser un dels
principis de la manifestació. A
partir d’aquí, lemes com els dels
cartells que expressaven «Prou
estatuts... ara independència» o
«Autodeterminació» o com els
dels crits «Cap estatut ens farà
lliures», «Amb Espanya anem enrere» o «Els mossos també formen
par t de l’ocupació», entre d’altres, es van anar repetint durant
tot el recorregut.
L’Estatut va ser un tema recorrent durant tota la jornada
d’ahir i també gairebé el central
de la manifestació de Girona.
Així, alguns dels par ticipants
portaven «el bus de l’Estatut», fet
de cartró i amb la cara dels representants polítics a les finestres. Per mostrar la disconformitat amb el text, els manifestants van cremar aquest objecte
simbòlic poc abans d’arribar a
l’edifici de Governació on, a
més, van realitzar nombroses
pintades que puntualitzaven que
«Els catalans no som espanyols».
A part de les pintades, algun petard i alguna bengala una mica
perilloses enmig de tanta gent,
la manifestació va transcórrer
amb tranquil·litat aixecant l’expectació de tothom amb qui es
creuava.

DdeG

1.500 PERSONES. La manifestació d’ahir a Girona va congregar un públic multitudinari que va cridar les consignes independentistes pels carrers de la ciutat.

DdeG

HIMNES. Durant la marxa es van cantar cançons catalanes i comunistes.
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DdeG

PINTADES. Alguns van deixar les reivindicacions marcades a les parets.

Diari de Girona ■ Diumenge, 16 d’octubre de 2005

Comarques

ENERGIA

protesta contundent contra un
problema que ens afecta a tots»,
exposava el president de la Plataforma No a la MAT.
A la mateixa plaça, el president de Justícia i Pau, Arcadi
Oliveras, va llegir el manifest i
va agrair als presents la seva
participació en la lluita per un
món millor. Música contra el Pla
Energètic i els seus derivats va
posar fi a la jornada. El portaveu
de la Plataforma No a la MAT va
qualificar la jornada com «un
èxit no només quantitatiu sinó
qualitatiu i això es veu en els diferents grups manifestants i en el
suport d’entitats com Greenpeace, Ecologistes en Acció, Eurosolar».

Entre 2.000 i 4.000 persones es manifesten
a Barcelona contra la línia d’alta tensió
El nombre de participants desborda les previsions de la Guàrdia Urbana i organitzadors
Laura Marín, Barcelona.

Entre 2.000 i 4.000 persones
d’arreu de Catalunya, les illes
Balears, el País Valencià i la Catalunya Nord van omplir la plaça
Sant Jaume de Barcelona després d’una manifestació contra
la línia de molt alta tensió
–MAT– que va superar totes les
espectatives. Els convocants, la
Plataforma No a la MAT, el
Col·lectiu Non a la THT i la Federació d’Entitats Ecologistes
de Catalunya, van veure amb satisfacció com la crida al moviment social funcionava i la
Guàrdia Urbana de Barcelona
va haver de deixar-los ocupar
més espai del que havien previst. Precisament, els agents
van quantificar en 2.000 el nombre de participants. «La gent ha
volgut respondre en massa al
president de Red Eléctrica Espanyola, entre d’altres, quan
deia que la Jonquera érem una
minoria» comentava ahir Pasqual Aguilar, portaveu de la Plataforma no a la MAT.
«La línia elèctrica no és un
problema local» explicava el president de la Plataforma, Xavier
Llorente. «Per això hem volgut
traslladar la nostra protesta a
Barcelona i el dia 15 ja que
demà comença la cimera francoespanyola en aquesta ciutat i
potser es parla i es decideix al-

La protesta
es fa dos dies
abans de la cimera
francoespanyola
a Barcelona
■

Suport de sindicats i ONG

LAURA MARÍN

MANIFESTACIÓ. Els participants van recórrer alguns dels principals carrers de la ciutat fins a la plaça Sant Jaume.

guna cosa sobre el Pla d’Energia», va afegir Llorente.
El president del Col·lectiu
Non a la THT, Lorence Belmas,
va exposar que el problema real
és que no es distribueix prou bé
l’energia i va afegir que la solució al problema elèctric s’hauria
de solucionar des de Catalunya
i no hauria de passar per les decisions dels governs espanyol i
francès. En aquest mateix sentit es va pronunciar Xavier Llorente qui va lamentar que l'Eexecutiu català «s'hagi inhibit» de
la responsabilitat de decidir so-

bre aquesta línia elèctrica i que
hagi traslladat aquesta «patata
calenta» a Madrid. El portaveu
de la Plataforma No a la MAT es
va mostrar convençut que «la
MAT és el símbol d'un model
energètic que ens portarà a una
gran crisi econòmica».
Bastant puntuals tot i la intensa pluja que va caure a Barcelona, cap a les cinc de la tarda, la mar xa es va iniciar a la
cantonada entre passeig de Gràcia i Aragó. Lentament, per problemes d’organització del trànsit, va recórrer alguns carrers

de la ciutat per dirigir-se al Palau de la Generalitat. Sense incidents però sense escoltar, els
diferents grups mostraven les
seves pancartes en contra de la
línia elèctrica. Amb tot, el crit
principal i majoritari va ser un
durant tot el recorregut: «no a
la MAT ni aquí ni enlloc».
Un cop arribats a la plaça
Sant Jaume, les primeres protestes van anar dirigides cap a la
Generalitat. «Per primer cop en
molt de temps, els grups ecologistes hem aconseguit deixar de
banda les diferències i fer una

ANÀLISI

Interferències a l’aeroport

El traçat elèctric podria travessar
dinou municipis de quatre comarques

L’estudi
adver teix
que
«s’hauran d’evitar les interferències amb els cons d’aproximació
de les aeronaus, considerant que
l’aeropor t Girona-Costa Brava
preveu passar a tenir una categoria III». A la vegada alerta que
el traçat hauria de discórrer el
més allunyat possible als nuclis
urbans i a les edificacions disperses com ara masies, granges
o altres edificacions.
La proposta de traçat del document té el punt d’origen a la
subestació de Bescanó i contempla dues subestacions més:
una a Riudarenes i l’altra a Santa Llogaia d’Àlguema. A partir
de Bescanó i cap al nord, el
traçat dibuixat es faria compactant amb la línia ja existent de
220 kV Bescanó-Juià però sobre
una nova traça per intentar salvar, entre altres zones, l’ermita
de Santa Afra. La línia creuaria
el riu Ter i s’enfilaria cap a les
muntanyes situades al sud de
Sant Gregori fins arribar al Pla
de Montcal. A partir d’aquí, segons la proposta del document,
s’hauria d’anar a buscar la traça
del tren d’alta velocitat per on
correria de forma paral·lela fins
arribar a la subestació de Santa
Llogaia d’Àlguema. Les afectacions a municipis també queden
detallades en el document difòs
per l’associació de Vilademuls.

Un nou estudi dibuixa el tram de la línia i algunes característiques
C.T.T., Girona.

El document que l’associació de
veïns de Vilademuls va difondre
divendres sobre la línia d’alta
tensió i que suposadament pertany a la Generalitat detalla el
traçat des de Bescanó a Santa
Llogaia d’Àlguema de manera
que la infrastructura passaria
per les poblacions de Bescanó,
Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs, Borrassà i Santa Llogaia
d’Àlguema. Aquest extens informe també exposa que el
traçat previst en l’estudi «s’ha
d’interpretar com orientatiu» tot
i que afegeix que «de totes maneres el traçat proposat es pot
considerar bastant definitiu excepte en alguns punts on es plantegen alguns conflictes bàsicament de caire informatiu».
El treball detalla que la línia
hauria de discórrer paral·lela al
traçat del tren d’alta velocitat
–TAV– amb una distància míni-
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El possible traçat de la línia
L’associació de veïns de Vilademuls ha difós un document suposadament de
la Generalitat que dibuixa el traçat de la línia d’alta tensió.
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St. Pere
de Llorà
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Revardit
Sils
Olivars
Fornells
de la
Selva
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Girona
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Línia 400 kV Bescanó-Riudarenes
Línia 400 kV Bescanó-Sta. Llogaia
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de Guialbes

Traçat TAV
Subestacions noves

Garrigàs

Figueres
DdeG

ma d’1,5 vegades l’alçada de la
torre d’alta tensió excepte en alguns casos, que les torres solen
anar dels 40 al 52 metres i que,
per tant, la distància mínima
hauria de ser entre 60 i 78 me-
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tres. I també paral·lela al corredor d’infrastructures viàries format per l’AP-7, l’eix transversal
C-25 i la N-II així com les línies
elèctriques ja existents actualment.

I és que la protesta convocada sota el lema «Per una nova
cultura de l'energia: no a la
MAT», comptava també amb
l'adhesió de sindicats i ONG, a
més d'ICV, que rebutja la interconnexió elèctrica entre França
i Espanya però dóna supor t al
Pla Energètic aprovat per la Generalitat. El portaveu de la Plataforma No a la MAT, Xavier Llorente, va explicar que amb la
manifestació d'ahir es pretenia
exigir la retirada definitiva del
projecte d'interconnexió amb
França mitjançant una línia de
molt alta tensió i la «revisió en
profunditat» del Pla d'Energia.
Aquest pla energètic, al qual el
Consell Executiu de la Generalitat va donar llum verda dimar ts passat, preveu la interconnexió elèctrica –a la qual s'oposen ICV i ERC– com una «possible opció» i subratlla que la
competència per construir-la no
és de la Generalitat, sinó dels
governs espanyol i francès.

Els organitzadors
destaquen la unió
dels col·lectius
ecologistes
en aquest acte
■

Així, s’adverteix que fins a 19 poblacions de les comarques gironines quedarien travessades per
la línia.
Amb tot, s’especifica que les
afectacions municipals es poden
veure atenuades si es tenen en
compte les propostes de compactació de línies. Tot i això,
també s’exposa que hi haurà
municipis que a hores d’ara no
es troben afectats per cap traçat
de línies elèctriques que haurien
de supor tar el pas d’aquesta
nova infrastructura. Precisament, en aquesta situació es troba Vilademuls. El document,
que segons l’associació compta
amb el segell de la Generalitat,
proposa un canvi d’ubicació en
la subestació de Sant Llogaia
d’Àlguema cap a una zona que
en els propers anys podria estar
envoltada de vies de ferrocariil i
l’entrada de l’AP-7. En cas que
aquesta proposta fos acceptada,
pel municipi de Santa Llogaia
d’Àlguema no hi passaria la línia
d’alta tensió i només es veuria
afectada per una part dels terrenys de la subestació. A Borrassà també es veuria rebaixada
l’afectació.
A més s’especifica que el
traçat evita espais PEIN i inclosos a la Xarxa Natura 2000 però
travessa tres cursos fluvials: la
riera de Vallcanera, el riu Llémena i el riu Fluvià.
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PALAFRUGELL

COLLES

L’equip de govern confirma el polèmic
acomiadament d’un arquitecte municipal

Els Marrecs de
Salt participen
en la Diada
dels Castellers
de Mallorca

El primer tinent d’alcalde, Juli Fernández, critica la forma com s’ha portat a terme

R. S., Girona.
DdeG, Palafrugell.

L’Ajuntament de Palafrugell ha
confirmat el polèmic acomiadament d’un arquitecte municipal,
que havia d’estudiar després de
rebre al·legacions per par t de
l’afectat i també pel comitè
d’empresa. La Junta de Govern
local del 29 de setembre va acordar «desestimar íntegrament» la
petició de deixar sense efecte
l’acord pres el dia 8 de setembre, formulada tant per l’interessat com pel comitè d’empresa, els membres de la junta de
personal i la secció sindical
d’UGT.
Tot i això, el primer tinent
d’alcalde, Juli Fernández, va
mostrar discrepàncies per com
s’havia portat a terme tot el procés, encara que en cap moment
en va qüestionar la legalitat. Fernández va fer pal·lesa la seva disconformitat amb les formes de
cortesia, ja que segons ell, tot i
que la tramitació de l’expedient
s’ajusta al que disposa l’Estatut
dels Treballadors, s’hauria d’haver comentat prèviament, potser, amb el comitè d’empresa.
Tant l’afectat com els membres del comitè d’empresa afirmaven que s’havia procedit a l’acomiadament sense haver fet
cap reunió prèvia entre l’Ajun-

Dures crítiques de CiU
El grup de CiU a l’Ajuntament de
Palafrugell, que es troba a l’oposició, ha denunciat que en el que
portem de legislatura ja s’han
produït fins a cinc acomiadaments que han suposat una gran
despesa per a les arques municipals. El seu portaveu, Miquel
Serrano, considera que gairebé
tots són improcedents i lamenta
aquest comportament per part
de l’equip de govern. De fet, va

ser Serrano qui va demanar a l’alcalde que deixés aquest punt sobre la taula durant el darrer ple
municipal, cosa que finalment
Lluís Medir va acceptar.
Miquel Serrano va criticar les formes que havia utilitzat l’equip de
govern per procedir a l’acomiadament, sense reunir-se prèviament amb l’arquitecte ni notificar-ho al comitè d’empresa de
l’Ajuntament.

tament i l’arquitecte. En canvi,
l’equip de govern assegura que
el cap d’Àrea d’Urbanisme i el
regidor van parlar amb l’afectat
abans de prendre la decisió del
8 de setembre.
A més, afirmen que en una
reunió celebrada amb l’arquitecte el gener de 2004, així com
altres trobades que han tingut
lloc durant l’últim any i mig, el
treballador ha manifestat sempre que no trobava necessària la
presència de cap membre del
comitè d’empresa en les trobades. D’altra banda, els membres de l’equip de govern diuen
que es va notificar l’acord a l’interessat el mateix dia, i també es
va deixar a la taquilla del comitè

d’empresa.
L’equip de govern també va
rectificar un error que s’havia
produït en la presa de la decisió,
ja que es deia que s’havia basat
en un informe del 15 d’abril de
2005, quan en realitat era del 7
de setembre. Aquest era un dels
punts als quals s’havien agafat
tant el comitè d’empresa com el
treballador per demostrar que
l’acomiadament era improcedent. A més a més, el comitè havia assenyalat en les seves al·legacions que no hi havia cap motiu econòmic que justifiqués la
decisió presa.
Per la seva banda, tant els representants dels treballadors
com el mateix arquitecte van

afirmar que el consistori no havia comunicat a l’interessat que
estigués insatisfet amb la seva
feina. Asseguren que no s’havien fet els controls previstos i
que per això el treballador havia
considerat que podia seguir treballant amb tranquil·litat.
Posposar la decisió

La decisió d’acomiadar l’arquitecte s’havia de ratificar en el
ple del passat 28 de setembre,
però l’alcalde, Lluís Medir, va accedir a deixar el punt sobre la
taula a petició de CiU, que està
a l’oposició. El seu portaveu, Miquel Serrano, havia demanat
que es posposés la decisió fins
que s’haguessin contestat les
al·legacions de l’interessat i el
comitè, i l’equip de govern ho va
acceptar. Tot i això, la desestimació de les al·legacions es va
aprovar a la junta de govern del
29 de setembre, és a dir, només
un dia després.

L’alcalde va
deixar el punt
sobre la taula en
el darrer ple
municipal
■

Els Marrecs de Salt han participat aquest cap de setmana
en la Diada dels Castellers de
Mallorca. La colla que va celebrar fa pocs dies el seu 10è
aniversari i que actuarà pròximament en les Fires de
Sant Narcís de Girona, tenia
previst estar tot el cap de setmana par ticipant en les diverses activitats de la diada
mallorquina.
L’actuació castellera la van
realitzar a les sis de la tarda
de dissabte a la plaça de Cort
de la població. Van actuar
conjuntament amb les colles
castelleres de Mallorca i els
Al·lots de Llevant. Al llarg de
tot el dia de dissabte, la diada
mallorquina proposava a la
colla castellera saltenca diverses activitats. Entre els actes previstos hi havia tallers,
cercaviles, diverses trobades
amb les diferents colles així
com també a par tir de dos
quarts de deu de la nit de dissabte una ballada amb el conjunt Myotragus. Els Marrecs
de Salt també van poder gaudir al llarg del matí de diumenge d’hores lliures per tal
de poder fer turisme per la
zona abans de tornar cap a
Salt.

ENERGIA

No a la Mat s’unirà a Vilademuls si
inicien les obres de la línia elèctrica
Les plataformes critiquen la falta de suport de la Generalitat
Laura Marín, Barcelona

La Plataforma No a la Mat (molt
alta tensió) donarà el seu suport
a la denuncia de l’associació de
veïns de Vilademuls si Red Eléctrica Espanyola comença les
obres. «Donarem suport als veïns
de Vilademuls perquè estem dient
que ni aquí ni enlloc i, en conseqüència, dins de les nostres possibilitats lluitarem per aturar qualsevol intent de construir aquesta
infraestructura» destaca Pasqual
Aguilar, portaveu de la Plataforma.
El cas de Vilademuls, que ha
presentat fins i tot un estudi que
dibuixa el tram de la línia i algunes de les seves característiques,
no és el primer. «També a Aiguaviva es va produir aquest cas d’anar possant fites per on anirien les
torres», explica Pasqual Aguilar. A
més, afegeix que Red Eléctrica
Espanyola ha fet tantejos així per
tot el Pirineu per comprovar «si hi
havia llocs on la gent no protestava o hi havia una oposició mínima
i així reformar el traçat de la línia
d’alta tensió per aquestes zones».
«Entenem que tot això són tantejos del lobby de Red Eléctrica de
cara a veure l’oposició dels veïns
dels llocs per on ha de passar aquesta infraestructura però d’aquí a
que es facin les obres encara s’ha
de parlar molt», va concloure el
portaveu de la plataforma No a la

Mat, la qual recordava que «les
4.000 persones que s’han manifestat contra la línia de 4.000 volts,
la interconnexió amb França i el
Pla Energètic, demostren que el
model proposat pel Govern no funciona i que s’ha de treballar per trobar una solució més sostenible i
menys agressiva per al territori».
Un problema de distribució

«La interconnexió elèctrica amb
França i la línia d’alta tensió no
són necessàries ni per a nosaltres
ni per a les comarques gironines»,
es queixa Lorence Belmas, president del col·lectiu Non a la THT,
qui creu que el problema no recau en la quantitat d’energia sinó
en com es distribueix. «Les línies
elèctriques secundàries a Girona
són dignes d’un país subdesenvolupat i ara volen fer-nos creure que
el problema és la quantitat d’energia quan en realitat és com repartir-la per la demarcació de Girona», detalla Belmas.
La representació francesa i de
la Catalunya Nord a la manifestació de dissabte contra la línia de
molt alta tensió a Barcelona va ser
contundent. «Aquesta infraestructura ens tirarà per terra el turisme, principal font d’ingressos de la
Catalunya Nord», comenta el portaveu de la Non a la THT. A més,
crítica el govern de la Generalitat
perquè creu que «Catalunya no
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pot pretendre ser una nació actuant d’una manera tan espanyolista», en desentendre’s del conflicte que ha generat la infraestructura elèctrica i dir que és un
problema dels estats espanyol i
francès.
«De què serveix l’Estatut si no
som capaços de tenir una autonomia energètica i estem a les ordres
de Madrid per assumptes tan importants com aquest». «Sembla que
la Generalitat vol fer acceptar l’Estatut a canvi de la interconnexió»,
emfatitza Lorence Belmas.
També des de la Plataforma
No a la Mat critiquen la falta de
suport del Govern català. «Pensem que és possible defensar la gent
i el territori i que el govern autonòmic hauria d’estar per la feina perquè el seu suport és imprescindible per aturar aquestes infraestructures», explica Pasqual
Aguilar, portaveu de la Plataforma.
A més, va recordar que el govern autonòmic d’Aragó, tot i tenir un pes menor al Congrès, ha
aturat un intent d’interconnexió
amb les torres d’alta tensió construïdes però sense cap cable que
hi passi. «Aquí, en canvi, ens trobem amb el missatge que la interconnexió és inevitable i amb un Govern que es desentén dels interessos
reals de la població del territori»,
critica Aguilar.

LAURA MARÍN

MANIFESTACIÓ. Les comarques gironines van tenir molt protagonisme.

Una marxa festiva en contra del
Pla Energètic sorprèn Barcelona
«No a la Mat, ni aquí ni enlloc».
Amb aquest lema, convertit en
crit de guerra pels antilínia, van
omplir els carrers de Barcelona
més de 4.000 persones en protesta contra la línia de molt alta
tensió, la interconnexió amb
França i, en definitiva, contra el
Pla Energètic. La manifestació
«Per una nova cultura energètica» va ser, tot i que hi ha persones que pensen el contrari, un
èxit. No només per la quantitat
de persones –4.000 per una manifestació a Barcelona podrien
no semblar moltes però s’han de
tenir en compte el motiu i els precedents– sinó també, com explicava Xavier Llorente, president
de la Plataforma No a la Mat, per
la qualitat. «Hem aconseguit superar les diferències i reunir tot

l’ecologisme català sota un mateix propòsit». Després d’alguns
petits problemes organitzatius i
d’una intensa pluja que no va durar més de deu minuts, la marxa
va començar amb un to festiu i,
sobretot, reivindicatiu. Pancartes amb els noms de les diferents
organitzacions contra la línia
elèctrica i crits a favor d’un pla
energètic més sostenible van
omplir els carrers de la capital,
fent aturar per uns moments l’intens moviment que presenta una
ciutat com aquesta un dissabte
a la tarda i cridant l’atenció dels
vianants. Ja a la plaça Sant Jaume, els manifestants van carregar contra els polítics amb crits
i música reivindicativa, finalitzant així una protesta on va destacar sobretot el civisme.
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NO A LA MAT ➜ Els participants

«L’Administració no pot
ignorar la veu del poble»
Associacions de municipis catalans i francesos participen a la marxa

MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

UNA MATEIXA VEU. Els diferents pobles es unir contra el projecte de la MAT.

FRANCESOS I CATALANS. Els alcaldes del nord i del sud protesten junts contra la línia.
C. Torramadé/L. Marín, Girona

La manifestació d’ahir a Girona,
a par t de ser la més multitudinària que s’ha fet contra la
MAT, també va ser la primera
convocada per les plataformes
ecologistes amb el suport de les
associacions de municipis catalans i francesos. Així, més de
150 pobles del nord i del sud de
la frontera pirinenca van estar
representats per membres dels
seus ajuntaments que van responsabilitzar l’administració
central del problema de l’energia i de no estudiar les solucions
alternatives a la interconnexió
elèctrica de 400.000 volts.
Un d’aquests alcaldes, representant també de l’associació de
la Vall d’en Llémena i membre
de l’Ammat –agrupació d’ajuntaments catalans–, Jordi Noguer, va assegurar que «aquesta
manifestació suposa un pas endavant que l’administració no
pot negar. Han d’escoltar la veu
del poble i no ignorar el que la
gent està demanant». A més, va
valorar molt positivament la
convocatòria i l’èxit de la manifestació i va dir que «els municipis i els ciutadans han fet sentir
la seva veu».
En la mateixa línia, el president de l’Ammat, Paulí Fernández, es va felicitar per l’èxit de
la convocatòria i creu que «ha de
ser un punt d’inflexió per fer re-

MOLT VISUAL. Cartells, colors i disfresses van emplenar els carrers de Girona.

flexionar els que manen perquè
han vist que el territori no vol
aquest infraestructura». Segons
va avançar Fernández, la setmana que ve es reuniran amb el
conseller de la Generalitat, Josep Bargalló, per parlar del projecte. «Aquesta manifestació espero que faci que s’ho repensin i
no ens imposin aquesta línia».
Per la seva part, el president

de l’associació de municipis
francesos, Sydeco, i alcalde de
Villemolaque, Jean-Claude Peralldea, va afirmar que després
d’aquesta manifestació «Madrid
i París estaran condicionats a l’hora de decidir, sobretot Chirac,
per l’oposició ferma de tots els alcaldes de la Catalunya Nord».
Des de l’organització, Xavier
Llorente, portaveu de la Plata-

forma No a la Mat, va dir l’afluència massiva de gent és tot
un èxit «que referma el nostre posicionament en contra de la línia». Llorente va afegir que la
par ticipació dels ajuntaments
«dóna més abast social a la protesta i referma les nostres tesis»
perquè «el que amaga la MAT és
una estratègia financera perquè
França pugui vendre els seus ex-

cedents elèctrics al Marroc i Portugal a través d’Espanya».
Jean Jaques Planas, portaveu
de la plataforma Non a la THT,
va anar més enllà i va advertir
als governs de Chirac i Zapatero que «Madrid i París poden espiar-nos avui i veure quanta gent
està en contra de la línia. Si no
tomben el projecte els dos governs
hauran de dimitir».

● JAUME (GIRONA)

● MARIONA (ST. COLOMA)

● JOAN (FIGUERES)

● JOAN (GIRONA)

● DOLORS (MAÇANET DE C.)

«Pot tornar a passar
com en el riu Ebre»

«No fa falta si les que
ja hi ha s’arreglen»

«Tenim l’exemple de la
vall de Sant Daniel»

«Ens ha de servir per
treballar amb el nord»

«Estarem dia i nit per
evitar que posin torres»

«La línia de Molt
Alta Tensió no és
necessària i els
polítics
ens
enreden
per
aconseguir
construir-la. No crec que ens
facin gaire cas a pesar de la
manifestació i tothom que ha
vingut perquè ja ho tenen tot
molt preparat, però pot
tor nar passar com en la
derogació del transvasament
de l’Ebre.»

«Està estudiat
que si s’arreglen
les
línies
elèctriques que ja
hi ha o es
reforcen, no faria
falta constr uir la MAT i
evitaríem el greu impacte
mediambiental. A més, ens
menteixen perquè ens venen
que la línia la necessiten els
hotels, restaurants o centres
comercials i jo penso que no
és així.»

«Veig difícil que
els polítics es
facin enrere en el
projecte. Aquí a
Girona tenim
l’exemple de la
vall de Sant Daniel, en què
no van tenir en compte les
reclamacions de conservació
de la gent. La MAT no és
necessària
perquè
energèticament estem coberts
i sempre hi ha el recurs de
les energies alternatives.»

«Abans
de
prendre
les
d e c i s i o n s
grandiloqüents,
com aquesta de
la línia, els
polítics haurien de pensar en
propostes més respectuoses.
En qualsevol cas, ens facin
cas o no, hem de sor tir
d’aquí amb l’exercici d’unió
entre els pobles catalans del
sud i del nord i potenciar-lo
per treballar pel territori.»

«La MAT és una
barbaritat i una
injustícia perquè
ens volen treure les
muntanyes.
El
negoci de França
amb el Marroc i Por tugal no
ens importa a nosaltres. Si cal,
estarem dia i nit, tant els del
Vallespir com nosaltres, per
evitar que posin ni una sola
torre. I ja ho podem dir ben fort
perquè ho farem i notenim cap
por: Torres enlaire!»

MARC MARTÍ

Peralldea: «París
i Madrid estaran
condicionats a
l’hora de decidir»
■
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Llorente: «La unió
de plataformes i
municipis referma
la nostra tesi»
■

MARC MARTÍ

ACUSACIONS. Zapatero, Chirac i la Generalitat van rebre crítiques dels manifestants.

Dilluns, 19 de desembre de 2005 ■ Diari de Girona
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MANIFESTACIÓ

Les ONG reivindiquen
a Girona el respecte
als Drets Humans
Unes 200 persones participen en la marxa
L. Marín, Girona.

Entre 200 i 300 persones,
segons els organitzadors, van
manifestar-se ahir pels carrers
de Girona i Salt sota el lema
«Drets Humans, per a tots i a
tot arreu». Coincidint amb el
57è aniversari de la proclamació dels Drets Humans –aprovada el 10 de desembre de
1948–, els participants es van
reunir a l’Estació d’Olot de
Girona, des d’on van iniciar una
marxa en direcció cap a Salt. Al
final del seu trajecte, al passeig
Ciutat de Girona, van llegir tots
els articles dels Drets Humans
en diferents llengües.
«Aquest any hem volgut centrar-nos sobretot en la igualtat de
gènere, la immigració i la retallada de drets arrel de les lleis de
terrorisme», explica Ramón
Roca, de la coordinadora d’ONG.
Des de la coordinadora no només expressen el seu rebuig a la

Immigració,
igualtat i llibertat
van ser alguns dels
motius de la marxa
■

retallada o l’incompliment dels
Drets, sinó que també mostren
la seva preocupació pel que ells
qualifiquen d’una «anada enrere» en matèria de garanties, sobretot en temes com la immigració.
Així, el fet que aquest any la
manifestació finalitzés a Salt responia a una qüestió simbòlica, ja
que aquest és un dels municipis
que concentra un major nombre
d’immigrants. «La nostra llei no
permet als immigrants sense papers ni manifestar-se ni fer vaga
ni molt menys participa en sindicats i tot això ho recull la Declaració com a drets bàsics», explica
Roca.
Durant tot el recorregut es va
voler cridar l’atenció dels veïns i
vianants amb molta música, xiulets i reivindicacions. Molt de soroll i sense incidents perquè «tot
i que la solidaritat no desper ta
tantes simpaties com l’ecologisme», els Drets Humans són necessaris i «s’han de repectar, per
això hem de sor tir al carrer siguem la gent que siguem», comenten des de la coordinadora
d’ONG, organitzadora de la manifestació.

MARC MARTÍ

PRO DRETS HUMANS. Unes 200 persones participen en la manifestació que va anar des de Girona fins a Salt.

Les entitats membres de la
Coordinadora d’ONG Solidàries
convicants són Acaps-Girona, el
Banc de REcursos, Banyoles Solidària, Blanes Solidari, Col·lectiu Girona de suport a l’Aepcfa,
Enguinyeria Sense Fronteres,
Fundació Josep Comaposada,
Fundació SER.GI, GEEs, Gramc,
Intermón-Oxfam, Setem-Girona,
SolidariQuart i Xar xa Solidària
de Sant Feliu de Guíxols. A més,
es van afegir a la iniciativa, l’associació Àkan, Càtedra Unesco
de Desenvolupament Humà Sos-

tenible de la UdG, CCOO, l’Escola d’Adults de Salt, la UGT i la
Xarxa Cristiana de Girona.
A la manifestació, a més de representants d’aquests col·lectius, hi va haver-hi força presència política, tant de regidors de
Salt com de Girona. Entre ells,
destacava la presència del diputat socialista Àlex Saez.
En la reivindicació al compliment dels Drets Humans, els
col·lectius convocants van voler
destacar que moltes vegades la
política local o nacional retalla

els drets universals. Com a
exemple, a més de la falta de
drets als immigrants a les nostres terres, posen les notícies
que ens arriben dels Estats
Units, on George Bush va autoritzar la possibilitat d’escoltar les
trucades a l’exterior dels ciutadans sense permís judicial.
«No pot ser, per molt que ho volguin amagar sota una llei terrorista, que retallin les llibertats de
les persones d’aquesta manera»,
es queixen des de la coordinadora.

PALAMÓS

DdeG

XEC REGAL. Els diners s’han de gastar en un mínim de sis establiments.

Els comerciants sortegen
una targeta amb 6.000 euros
Fecotur organitza activitats per als més petits
DdeG, Girona

Els comerciants de Palamós sortejaran aquesta campanya de
Nadal una targeta «milionària»,
carregada amb 6.000 euros. Fecotur, que anomena aquesta tarjeta Euroregal, fa coincidir
aquesta promoció amb l'inici de
la campanya «Targeta de fidelització» a Palamós. El guanyador
obtindrà la targeta carregada
amb els 6.000 euros que podrà
gastar-se en un mínim de sis establiments adherits a la campanya de fidelització. Les butlletes es repartiran des dels comerços associats i s'hauran de
dispositar a les urnes dels establiments. El sorteig tindrà lloc el
proper dissabte 14 de gener.
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Fecotur, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Palamós, instal·larà també, durant els caps de
setmana de Nadal, castells inflables a la plaça Catalunya, per als
més petits. Els tiquets per als inflables s’obtindran comprant als
comerços associats. Les activitats per als infants s'amplien
amb el cagatió, un taller de manualitats per al dia dels innocents, un taller de màscares de
Reis d’Orient i l'espectacle d'escudella, Sopa de Pedres. A més,
hi haurà la 2a edició del Concurs
d'Aparadors de Nadal, amb un
jurat format pe membres de
l’Escola de Pintura, la Cambra
de Comerç i de la Comissió de
Carnaval de Palamós.
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La crònica

Els Mossos avancen el seu desplegament
i afronten l’alarma activada pels robatoris
El nou Estatut equipara la policia autonòmica a la Nacional en matèria antiterrorista

No a la Mat
reclama que les
postures contra la
línia no siguin un
esquer electoral
L. Marín, Girona

tat mitjana. Un dels assumptes
que quedaran pendents en la
conselleria d'Interior és l'aprovació del projecte de llei de regulació de la prostitució, que es
presenta com un instrument per
lluitar amb més eficàcia contra
la prostitució no consentida i el
del carrer.
Tura ha mantingut alguns
polsos amb altres administracions, governades igualment
pel seu partit, el PSC, com l'ajuntament de Barcelona o la Delegació del Govern a Catalunya
arran del desplegament dels
Mossos a la capital catalana.
Fregaments que han deixat entreveure les dificultats en la coordinació policial i institucional
durant els últims mesos, una altra assignatura pendent en vista a la pròxima legislatura.
Un exemple recent ha estat
l'ajornament de la reunió de ministres de l'Habitatge de la UE
que s'havia de celebrar a Barcelona, i que va ser objecte de
discrepàncies entre el govern,
la Generalitat i l'Ajuntament de
Barcelona.

L’associació contra la línia de
molt alta tensió, No a la Mat,
denuncia que els partits amb
major representació parlamentària no es defineixen en
aquesta infraestructura i que
ni tan sols «han contestat el
nostre qüestionari». En
aquest, la plataforma demanava l’opinió o les intencions
de les formacions que es presenten a les eleccions catalanes sobre la línia SentmenatBaixas. ICV, ERC i Alternativa Verda sí van contestar les
preguntes posicionant-se clarament en contra d’aquesta
interconnexió. «Les tres formacions presenten un programa amb un model elèctric més
sostenible», comenten Joan
Mar tí i Xavier Llorente, representants de l’associació.
No obstant això, des de No
a la MAT, es fa una crida perquè aquestes promeses «siguin assumides i que no es sacrifiquin en el cas que s’accedeixi al Govern. No voldríem
que el seu posicionament d’oposició fos únicament un esquer electoral per captar votants». Com a exemple, d’aquest canvi de postura expliquen i mostren com «el PSC
havia demanat l’any 2000 a
través d’una proposició no de
llei, que el Govern s’oposés a
la MAT i ara l’accepta i la promou desesperadament».
A més, l’associació es queixa que les obres del TAV estan «retallant les garanties de
la ciutadania perquè no es volen posar a consulta pública,
segons el Govern, per no retardar les obres». Per això, No
a la Mat aprofitarà la cimera
francoespanyola que se celebrarà a Girona el proper 16 de
novembre per fer arribar un
escrit al govern francés demanant que no acceptin cap
acord sobre la línia d’alta tensió i exigeixin garanties.
Mar tí i Llorente van denunciar també que ara hi ha
una «gran falta de planificació» que farà passar d’una situació de penúria a una oferta massiva en energia.

F.J. Niebla/Efe/DdeG, Barcelona

L'avanç en el desplegament dels
Mossos per Catalunya, inclosa
Barcelona, ha estat una de les
principals apor tacions del govern autonòmic en matèria de
seguretat, un àmbit en el qual ha
hagut d'afrontar l'alarma pels
robatoris violents a habitatges i
episodis de «guerrilla urbana».
L'alarma ciutadana pels robatoris violents a habitatges, els actes de «guerrilla urbana» a Barcelona per grups antisistema i la
proliferació de la prostitució a
les carreteres no han deixat
tranquils els Mossos d'Esquadra, que amb tot han aconseguit
reduir un 4,9% els delictes comesos a Barcelona i han frenat
la sinistralitat viària, altres dels
èxits del govern català en temes
de seguretat.
El Departament d'Interior, a
càrrec de Montserrat Tura, va
continuar accelerant els preparatius perquè el desplegament
dels Mossos a tot Catalunya
quedi completat el 2008, mentre
va acordar amb el Ministeri
l'ampliació dels seus efectius
fins a un total de 18.300 agents
autonòmics el 2015, 3.000 més
dels inicialment previstos.
Segons l'Enquesta de Seguretat Pública, durant els últims
tres anys s'ha mantingut estable
la sensació d'inseguretat ciutadana apreciada pels catalans,
malgrat augmentar l'incivisme,
especialment a Barcelona i la
seva àrea metropolitana. El percentatge de persones que s'ha
considerat víctimes d'un delicte
va ser del 18,4 per cent el 2003,
18,9 per cent el 2004 i 18,6 per
cent el 2005.

Mena constata
que hi ha menys
delictes però amb
més violència
■

Tura ha demanat
«tolerància zero»
amb les infraccions
a les carreteres
■

EFE

DESPLEGAMENT. Interior assegura que Catalunya tindrà 18.300 mossos l’any 2015.

No obstant això, la repetició
d'alguns successos amb més
proporció de violència, sobretot
els assalts a cases habitades i el
vandalisme urbà, han propiciat
una major atenció mediàtica i en
alguns moments un augment de
la sensació d'inseguretat. També el fiscal en cap de Catalunya,
José María Mena, va constatar
en el seu últim informe anual
que els delictes baixaven a Catalunya però que els que es perpetraven eren més violents.
La presència de bandes de
delinqüència internacional organitzada, algunes d'elles responsables d'haver omplert les
carreteres catalanes de prostitutes és, juntament amb la ciberdelinqüència, dos dels reptes que té plantejats els Mossos
per als pròxims anys. Un altre
dels reptes serà seguir de prop
grups radicals islamistes després que els últims anys han
efectuat diverses operacions
contra cèl·lules que s'encarregaven de reclutar a Catalunya
«mujahidins» per ser enviats a
l'Iraq o l'Afganistan.

El nou Estatut, que dóna als
Mossos competències en la lluita antiterrorista i contra la delinqüència organitzada, ha equiparat a la policia autonòmica
amb la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil, encara que els
seus mecanismes de coordinació han «grinyolat» en més d'una ocasió.
Prioritat per als partits

La seguretat s'ha conver tit
en una prioritat per a tots els
partits polítics de Catalunya, on
el govern català ha implantat el
concepte de «seguretat integral», inclosa l'«absoluta prioritat» de reduir la sinistralitat viària. La consellera d'Interior ha
centrat bona part dels seus esforços en la lluita contra els excessos de velocitat i l'alcoholèmia a les carreteres.
Tura, que va popularitzar la
«tolerància zero», ha instal·lat 55
radars fixos i 47 mòbils a les carreteres catalanes, que han
permès reduir des de 2004 un
28% els morts i disminuir en 10
quilòmetres per hora la veloci-

Enquesta
✓ Pregunta: Té hipoteca per pagar? Què va fer amb el seu primer sou?
Artur Mas

José Montilla

J. Lluís Carod-Rovira

Josep Piqué

Joan Saura

CiU

PSC

ERC

PPC

ICV-EUiA

«No tinc hipoteca
per pagar i el pis
en què visc és de
la meva propietat.
Per la dificultat
de comprar avui
un habitatge, defenso mesures
innovadores com pagar el
20% de la hipoteca a joves de
fins a 35 anys». «Amb el meu
primer sou, que va ser de
50.000 pessetes, vaig comprar
un regal a la meva mare, i
d'això ja fa 20 anys».

«No tinc hipoteca.
Visc a la casa on
vivia la meva
dona abans de
casar-nos, que és
de la seva
propietat». «El meu primer
sou, de 600 pessetes
setmanals, el vaig lliurar a la
meva mare per ajudar a casa.
Llavors tenia 16 anys i
compaginava el Batxillerat
amb la feina en una empresa
d'arts gràfiques».

«Estic acabant de
pagar la hipoteca
de casa, a
Tarragona. Des
del meu partit
defensem que es
reservin per a joves el 50%
dels pisos protegits que es
construeixen». «El meu
primer sou el vaig guanyar
impartint classes de català
per a adults a l'Orfeó de Sants
de Barcelona, i amb ell em
vaig comprar llibres».

«Ja no en tinc, però
he estat quinze anys
pagant hipoteques.
Crec que a la llarga
és millor la compra
que el lloguer,
perquè és una inversió que
queda després per a la família».
«El meu primer sou era tan
escàs que vaig anar amb els
meus amics a prendre'ns unes
copes. Aleshores jo treballava
com a professor de la Universitat
de Barcelona».

«Encara estic
pagant una
hipoteca. Crec
que s'ha de
potenciar la
construcció
d'habitatges de protecció
oficial des del govern de la
Generalitat, especialment la
de lloguer per a joves, i
combatre l'especulació». «Amb
el meu primer sou vaig
col·laborar en l'economia
domèstica».
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«PRIMER DE MAIG»

Unes 400 persones es manifesten a Girona
per «la igualtat, l’ocupació i salaris dignes»
CCOO i UGT reivindiquen un treball de qualitat i amb més seguretat i exigeixen més justícia social
L. Marín., Girona

Unes 400 persones van par ticipar ahir en la manifestació per l’1
de maig a Girona, sota el lema
Per la igualtat, l’ocupació i els salaris dignes. Amb aquesta marxa,
els principals sindicats, CCOO i
UGT, així com alguns representants polítics d’esquerres, van
reivindicar una ocupació de qualitat, l’impuls de la igualtat, la reducció de la temporalitat, i l’exigència de la justícia social. La
pluja va deslluir la jornada reivindicativa, i va reduir els participants a la meitat respecte a la
jornada de 2006, però també va
ser un recurs al qual van fer referència els representants sindicals. Així, el secretari general de
la UGT, Camil Ros, va comparar
la realitat laboral amb un dia
«plujós i ennuvolat».
«Per la igualtat, l’ocupació i
els salaris dignes» va ser la pancarta unitària que encapçalava la
mar xa, més cur ta que en anys
anteriors a causa de la pluja.
Però altres lemes i demandes
compartien el protagonisme, tot
exigint la igualtat de la dona en
les condicions laborals o els
drets dels immigrants a tenir
drets com el de votar. A les pancar tes els acompanyaven nombroses banderoles amb els símbols de sindicats i moltes senyeres. La manifestació va comptar amb el suport de la classe política, i s’hi van ajuntar representats d’ICV, d’ERC i del PSC.
Als parlaments, que es van fer
davant de l’Ajuntament de Girona, tant el secretari general de
CCOO a les comarques gironines, Aureli Álvarez, com el
d’UGT, Camil Ros, van centrar
els seus discursos en l’exigència
Efe/DdeG, Barcelona/Madrid

Els secretaris generals de
CCOO i UGT de Catalunya,
Joan Coscubiela i Josep Maria
Álvarez, van reiterar ahir la seva
aposta per avançar en la consecució de sous dignes per als joves i les dones treballadores, en
una manifestació atípica del Primer de Maig de Barcelona, deslluïda per la pluja. Els dos líders
sindicals consideren «imprescindible» assolir un sou mínim
garantit a Catalunya, d’uns
1.000 euros mensuals, per acabar amb situacions com la que
es dóna en el sector del comerç,
on un venedor cobra un sou
mitjà de 590 euros al mes, segons el conveni.
La manifestació conjunta
d’UGT i CCOO del Primer de
Maig a Barcelona va estar marcada per la pluja, que, no obstant això, va donar un respir
mentre transcorria per Via Laietana, i que va influir probablement en el número de participants, que els dos sindicats ma-

MARC MARTÍ

SINDICATS. UGT i CCOO van encapçalar una manifestació per reivindicar un treball més digne.

MARC MARTÍ

IGUALTAT. Les dones i els immigrants van reclamar els seus drets.

que els salaris mínims interprofessionals se situïn als 1.000 euros. I més, si es vol apostar «per
un model de competitivitat, ocupació estable i de qualitat», va

precisar Álvarez. Ros va aprofitar la climatologia per fer un símil amb la realitat laboral a la demarcació. «Els núvols i la pluja
són més adequats que el sol per al

MARC MARTÍ

Els partits polítics van recolzar l’acte.

Primer de Maig, tenint en compte que a les comarques gironines
hi ha 105.000 treballadors que
cobren 1.000 euros o menys», va
recordar Ros.

SINDICATS

Milers de treballadors marxen pels
carrers de Barcelona malgrat la pluja
Fidalgo i Méndez fan una crida a la participació el proper 27-M

TONI ALBIR/EFE

ATACS. Els Maulets van tirar pintura groga a la pancarta que obria la marxa.
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joritaris han xifrat en unes
10.000 persones i la Guàrdia Urbana, en unes 3.500. La marxa
es va iniciar amb normalitat cap
al migdia, a la plaça Urquinaona, i a la capçalera va participar,
a petició dels principals dirigents sindicals, Pilar Manjón,
por taveu de l’Associació 11-M
Afectats del Terrorisme, que es
va retirar posteriorment amb
discreció cap a un altre lloc de
la concentració.
Només d’iniciar-se la manifestació, dues persones, que es
van identificar com membres
del grup independentista Maulets, van llançar un pot de pintura groga a la capçalera en pro-

Els representants sindicals
també van recordar que les dones, els joves i els immigrants
són els col·lectius que més pateixen les desigualtats del mercat laboral, i van reclamar millores per a tots ells. Com a eines
per aconseguir-ho, Álvarez i Ros
van recordar les opor tunitats
que permet l’aplicació de la recentment aprovada Llei d’Igualtat, la regularització i l’impuls de
l’habitatge protegit. També van
recordar el perill que suposa la
subcontractació en cadena, i es
van felicitar per haver aconseguit posar el límit en tres subcontractes.
En aquest punt, el secretari
general d’UGT va llançar una
dura crítica al president de la patronal gironina FOEG, Joan
Fausto Mar tí, per les declaracions que va fer sobre l’accident
laboral a Figueres, on va morir
un treballador de la construcció.
Camil Ros va dir que havia tingut
«la barra de dir que la culpa havia estat del treballador». Enllaçant amb la reivindicació per
la justícia social, Aureli Álvarez
també va aprofitar per reclamar
celeritat a la justícia ordinària,
«perquè això permetria que persones com Núria Pòrtulas tornessin a casa».
Al final del seu discurs, Camil
Ros va desitjar que «el proper Primer de Maig pugui sortir el sol del
sindicalisme de classe». I va adver tir que la lluita de la classe
treballadora no es fa d’avui per
demà, sinó que cal ser constant.
L’acte del Primer de Maig a la
plaça del Vi es va acabar amb els
himnes de La Internacional i
d’Els Segadors, que els assistents van corejar.
testa pel «sindicalisme groc i
pactista» dels dos sindicats majoritaris, segons s’indicava en
un comunicat que van repartir.
Per la seva banda, els secretaris generals de CCOO i UGT,
José María Fidalgo i Cándido
Méndez, van expressar ahir la
seva solidaritat i suport als treballadors de Delphi al crit de
«Delphi no es tanca», i van fer
una crida als ciutadans a participar massivament a les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim 27 de maig. Durant els seus habituals discursos en la manifestació del Primer de Maig de Madrid, que es
van veure una mica enterbolits
per xiulets i consignes de joves
comunistes, els dirigents sindicals van reclamar el manteniment de l’ocupació a la fàbrica
que la multinacional nord-americana Delphi té a la badia de Cadis, així com un nou model productiu, amb més pes de la indústria i menys del «totxo» i del
sector ser veis.
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Onze de Setembre

REIVINDICACIÓ

Més de 1.500 persones es manifesten a
Girona per una «Catalunya independent»
✓ Quatre encaputxats pengen una pancarta en una bastida per convocar una protesta contra el Rei
✓ Un grup increpa els mossos que protegien la subdelegació i cremen al·legories del TAV i la MAT
L. Marín, Girona

Unes 1.500 persones –2.500 segons l’organització– van participar ahir en la manifestació
convocada per la CUP i els Maulets de Girona per reivindicar la
independència de Catalunya durant la seva Diada Nacional. Els
actes van començar cap a les set
de la tarda a la plaça de Catalunya amb diversos parlaments
de diferents col·lectius sota un
mateix lema: «Trenquem amb
França i Espanya, amb la unitat
popular construïm els Països Catalans».
Enmig de desitjos d’independència, de llibertat política i
ideològica i d’homenatges a
l’exsenador mort Lluís Maria Xirinacs –fins i tot van demanar un
minut de silenci en el seu record–, també van transmetre la
seva «voluntad» de construir
una «Catalunya millor sense l’opressió i les cadenes que Espanya
representa». Com a convidats
aquest any hi havia el col·lectiu
No a la Mat i el poble Amazig.
Els primers representaven «la
cura pel territori» i van demanar
«la mobilització per evitar un
atemptat contra el territori català», com ells consideren la línia d’alta tensió i els segons simbolitzaven la voluntat d’integrar
els nouvinguts en la lluita «per
una Catalunya lliure i plural,
construïda pel poble».
Tots els parlaments van ser
ovacionats pel públic present a
la plaça fins que una de les presentadores va esmentar «el Rei
Don Juan Carlos», que van començar a esbroncar i xiular. I és
que els organitzadors van aprofitar l’acte d’ahir per informar
que dijous que ve, dia de la visita del Rei a Girona, també hi
haurà mobilitzacions.
Aquests futurs actes de protesta van ser recordats després
també durant la manifestació
que va començar poc després
dels discursos. Amb crits com
«Som una nació, autodeterminació», amb «Espanya anem enrere», «La llei d’estrangeria a la
Reina Sofia» o «Fora Borbons»,
va arrencar la mar xa fins a la
cantonada del carrer Sant Francesc amb Jaume I. Allà, quatre
encaputxats van pujar a una bas-
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MANIFESTACIÓ. Unes 1.500 persones van assistir a la protesta convocada per la CUP i els Maulets de Girona.

ANIOL RESCLOSA

Pancarta contra el Rei en una bastida.

TAPI CARRERAS

CREMA DE LA BANDERA ESPANYOLA. Dos encaputxats calant-li foc.

tida i van desplegar una pancarta on es podia llegir, de nou,
«Fora Borbons. Contra la visita
del Rei». Acompanyant i animant els escaladors hi va haver
molts crits d’euforia i algun petard.

A par tir d’aquí, una mar xa
que havia començat «apagada»,
es va anar animant fins que va
arribar al seu moment àlgid davant la subdelegació del Govern, a la qual van arribar després de diverses assegudes i

TAPI CARRERAS

Pancarta i fotos de presos.

molts altres crits «contra l’opressió». A l’edifici de Jaume I
els esperaven dos furgons dels
Mossos d’Esquadra i diversos
agents antiavalots que pretenien evitar atacs contra la Subdelegació. La seva presència i la

insistència de l’organització perquè la gent no s’aturés a davant
no van ser vir de gaire i els insults a la policia autonòmica van
proliferar. A més, la façana de la
subdelegació va acabar, un any
més, tacada de pintura.
El darrer incident va tenir
lloc a l’avinguda Ramon Folch,
just davant de Correus. Allà una
senyora va sor tir al balcó i va
proferir un crit de «Viva España» que va ser contestat amb
nombrosos insults per part dels
assistents. A més, van cremar
dos carrets de la compra amb
al·legories de la MAT i del TAV
i van tirar més coets.
A partir d’aquí la manifestació va continuar de manera més
o menys pacífica fins a la plaça
de Catalunya, on van tenir lloc
els concerts.
A la nit, hi va haver el concert
a la plaça de Catalunya amb l’actuació dels grups Aramateix i
Net Flanders. Entre l’actuació
dels dos grups hi va haver un
acte polític. Es va llegir un manifest i la carta d’un empresonat
per col·laboració amb ETA. Un
grup d’encaputxats (tapats amb
passamuntanyes o caretes) va
pujar a l’escenari amb una pacarta reclamant la llibertat dels
«presos polítics» amb la fotografia de cinc presos. Posteriorment, el grup va cremar
dues banderes: una d’espanyola i una altra de França, davant
l’aplaudiment dels assistents.
Unes 8.000 persones a Barcelona

A Barcelona, unes 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la tarda
en la tradicional manifestació independentista, en la qual es van
escoltar consignes a favor de la
independència de Catalunya i
de les seleccions esportives catalanes.
Un any més, la marxa es va
dividir en dos blocs: el dels convocats per ERC, que aquest any
va aconseguir reunir menys
simpatitzants que en altres ocasions, i el format per simpatitzants d'altres partits i col·lectius
d'esquerra i independentistes,
com EUiA, Maulets, Endavant o
el PSAN (Partit Socialista d'Alliberament Nacional).

MEDALLA D’OR

Montilla es compromet a continuar
la tasca de Pujol i Maragall
Efe/Europa Press/DdeG, Barcelona.

El president català, José Montilla, es va comprometre ahir, en
l'acte de lliurament de la medalla d'Or de la Generalitat als expresidents Jordi Pujol i Pasqual
Maragall, a donar «continuïtat»
a la seva tasca com màxims referents d'una institució que permet la «identitat» catalana. Montilla va fer lliurament de la Me-

dalla d’Or, la màxima distinció
que concedeix el Govern català,
a Pujol i Maragall en un solemne
acte celebrat al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat,
que va servir també per commemorar el 30è aniversari del restabliment de la Generalitat després del franquisme.
Jordi Pujol va recordar a Montilla que el seu càrrec ha de per-
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sonificar l'«ambició» del poble
català i espera que «sapiguem tots
ser fidels continuadors d'aquesta
tradició».
Pasqual Maragall va augurar
que Espanya i la Unió Europa reconeixeran en el futur que Catalunya és una «nació», ja que els
catalans tenen la «paciència» necessària per veure l'«eclosió» de
les nacions sense Estat.

ISABEL MARQUÉS/ACN

PRESIDENTS. Pujol, Montilla i Maragall durant l’acte d’ahir al vespre.

