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CALONGE

Sanitat expedienta Fex-alcalde Medina
perquè sacrificava ànecs sense permís
El titular de l'escorxador reconeix la il·legalitat i suspèn les matances fins que tingui llicència
ÓSCAR CORTÈS

• Calonge.— Els Serveis Territorials de Sanitat
de la Generalitat a Girona han obert un expedient sancionador a l'excorxador d'ànecs que
l'ex-alcalde de Calonge, Diego Medina, explota

en aquesta població, perquè no disposa dels permisos sanitaris conesponents. Diego Medina ha
reconegut que l'escorxador, instal·lat en una antiga granja de porcs, no té el permís de Sanitat
i que, per tant, és il·legal. Medina ha deixat de

sacrificar animals a Calonge fins que tingui l'autorització de Sanitat i el corresponent registre
sanitari industrial. Medina creu que s'ha de regularitzar la cria i sacrifici d'ànecs, un sector en
expansió a les comarques gironines.

A rescorxador d'ànecs il·legal de
Calonge s'ha suspès el sacrifici d'animals fins que no es disposi de
l'autorització corresponent dels
Serveis Territorials de Sanitat de la
Generalitat a Girona, segons ha
afirmat el seu propietari, l'ex-alcalde de Calonge Diego Medina. Segons havien informat fonts de la
Generalitat, l'escorxador havia estat visitat per uns inspectors sanitaris, que havien comprovat la inexistència del registre sanitari industrial, preceptiu per començar les
activitats. Diego Medina ha confirmat la irregularitat en què està el
seu escorxador, i ha assegurat que
traslladarà els ànecs que hi té fins
a Figueres, on té un altre escorxador, per tal de sacrificar-los allà.
Medina assegura que les instal·lacions de Figueres tenen tots els
permisos necessaris. El trasllat dels
animals, afirma l'industrial, li suposa un seriós perjudici econòmic, ja
que molts ànecs moren durant el
viatge.
L'escorxador de Medina està on
abans hi havia una granja de porcs
propietat de la família Medina. Segons reconeix Diego Medina, les
obres de condicionament de la
granja porcina per convertir-la en
granja i escorxador d'ànecs van començar sense la llicència d'obres
municipal. El propietari atribueix
aquesta irregularitat a una «badada
familiar» i n'assameix la responsabilitat. Medina assegura que, quan
es va assabentar de l'inici de les
obres, va manar aturar-les fins que
tinguessin el permís de l'Ajuntament. Tanmateix, a les instal·lacions de Calonge s'han sacrificat
ànecs fins que s'hi han presentat els
inspectors sanitaris. La inspecció
s'ha efectuat com a conseqüència

Diego Medina, en una foto retrospectiva, amb un ramat d'ànecs a la seva granja.
d'una denúncia que Diego Medina
atribuebc a un «mal veí», tot i que
s'estima més no dir-ne el nom.
L'expedient incoat per les autoritats sanitàries de Girona no té
força legal per aturar el sacrifici
d'animals a la granja de Calonge,
segons ha reconegut Pompeu Pascual, cap dels Serveis Territorials
de Sanitat a Girona. El cessament
d'activitats, doncs, ha estat una decisió voluntària dels propietaris de
la granja, que esperen rebre la lli-

cència municipal, pas previ per
sol·licitar una nova inspecció de
l'Administració i aconseguir el consegüent permís i registre sanitari
industrial. Diego Medina creu que
hi ha moltes granges d'ànecs a les
comarques gironines que estan en
la mateixa situació que la seva. La
cria i engreixament d'ànecs per dedicarlos a la producció de foie gras
és una activitat recent en el sector
agro-pecuari català i, segons Medina, té un gran futur comercial. Me-

dina reclama «parlar a fons» dels
problemes específics d'aquest sector i solucionar d'un cop totes les
possibles irregularitats, i s'hi mostra personalment interessat. Un
dels problemes és la prohibició, vigent fins fa poc, de sacrificar els
animals al mateix, lloc on eren
criats. La legislació obligava a traslladar-los a unes altres instal·lacions, i això provocava, segons Medina, pèrdues econòmiques considerables.

OLOT

El professor de FP que va repartir preservatius
proposa posar-ne una màquina a Flnstitut
El claustre del centre estudiarà avui la petició de Ximo Fernàndez de Castro i de Trinxeria
PUNT DIARI

• Olot.-- El professor d'Humanística de l'Institut de Formació Professional de la Garrotxa Ximo Fernàndez de Castro i de Trinxeria ha
proposat al claustre de professors
d'aquest centre la instal·lació d'una
màquina expenedora de preservatius dins el mateix Institut. La idea
inicial del professor és que els
alumnes del centre interessats en
l'adquisició de preservatius puguin
fer-ho a més bon preu que no pas
a les màquines instal·lades en alguns bars o discoteques, que cobren dues-centes pessetes per cada
paquet de tres unitats. A l'Institut
es podrien adquirir, en principi, per
vint-i-cinc pessetes la caixa, preu
que serviria per «desmitificar el
preservatiu».
La idea serà estudiada aquest
vespre pel claustre de professors
del centre, que votarà a favor o en
contra de la iniciativa de Ximo Fernàndez. El sots-director de l'Institut de FP de la Garrotxa, Antoni
Macias, va assegurar ahir que desconebc la proposta, però altres
membres del claustre de professors
van manifestar que en saben els detalls i que dubten que el centre

Ximo Fernàndez de Castro i de Trinxeria, el dia que va repartir preservatius entre
els alumnes.
aprovi la instal·lació de la màquina
de profilàctics, després que en anteriors ocasions ja va prohibir actuacions com aquesta. El professor
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d'Ètica ja havia intentat portar a
terme accions similars. El juny passat, no va obtenir permís del claustre per repartir profilàctics als

alumnes dins la seva classe de sexologia, i va haver de fer-ho fora de
les aules. Aleshores, el professor va
dir que és important que hi hagi
gent disposada a fer un pas endavant «per trencar estructures», i va
qualificar de molt lamentable que
aquest pas «no l'hagi pogut fer dintre del recinte escolar».
Pocs dies abans, la junta del cementiri d'Olot —integrada per
membres de la parròquia i de l'Ajuntament— va desautoritzar el
professor a fer una classe de psicofonia dins el cementiri a mitjanit.
«El clergat té por que es demostrin
coses contràries al que diu la Bíblia», va manifestar llavors Ximo
Fernàndez de Castro. El rector de
la parròquia de Sant Esteve, per la
seva part, va dir que no podia acceptar el que volien fer perquè era
«una profanació».
Fernàndez de Castro va ser expedientat fa sis anys, quan exercia
de professor a Sant Carles de la Ràpita, per la manera com feia les
classes de sexologia. Ximo Femàadez va ser suspès de feina tres mesos i posteriorment va ser traslladat
a Olot. La suspensió es va retirar,
però el trasllat es va fer efectiu.

L'alcalde de Beuda
gestiona un nou
traçat de la
carretera del Mont
FIDEL BALES

• Beuda.— L'Ajuntament de Beuda ha proposat al Consell Comarcal de la Garrotxa que es faci un replantejament del traçat de la futura carretera al Santuari del Mont,
a causa dels inconvenients que hi
ha hagut a l'hora de gestionar el
projecte actual, que està aprovat
des de fa dos anys. Tot i que la Generalitat sempre ha accedit a la
construcció d'aquesta carretera,
l'alcalde de Beuda, Ramon Fort,
diu que un sector polític de la comarca ha criticat el projecte argumentant uns costos excessius, que
els revolts que figuren en el projecte són massa pronunciats i l'impacte
visual que podria tenir la carretera.
L'Ajuntament de Beuda no vol
renunciar a la carretera, que ha de
permetre pujar al Santuari del
Mont des d'aquesta població, però
ha trobat impediments a l'hora de
gestionar la realització del projecte. La Generalitat va oferir a l'Ajuntament la possibilitat d'executar
aquest projecte com a contrapartida per haver ofert un espai per a la
construcció de l'abocador comarcal. Segons l'alcalde, «si hi ha d'haver problemes pel traçat que es va
aprovar, nosaltres proposem que
s'estudiï una alternativa». Ramon
Fort va explicar que el projecte actual de traçat es va proposar perquè en aquell moment era el més
senzill de gestionar amb els propietaris afectats, perquè tots hi estaven
d'acord. En aquest moment, tant
els propietaris del sector que quedaria afectat per la carretera com
els dels altres sectors de la muntanya del Mont estan d'acord amb el
projecte. «Es pot dir que tenim la
muntanya lliure per poder estudiar
un nou traçat», afirma Ramon Fort.
La proposta que farà l'Ajuntament de Beuda al Consell Comarcal és que, per mitjà dels seus serveis tècnics, s'estudiï una alternativa que fos viable per a tothom,
mantenint, però, la condició que el
punt d'arrencada d'aquesta carretera sigui Beuda. Ramon Fort va desmentir els rumors que circulen segons els quals els Serveis de Carreteres de la Generalitat van desestimar el projecte. «El que sí és cert
és que Beuda reivindica la carretera i proposem facilitats perquè es
construeixi», va afirmar l'alcalde.
Segons Ramon Fort, cada vegada que s'ha interessat pel projecte,
a la Mancomunitat de la Garrotxa
l'han rebut amb evasives, i han criticat «els revolts i l'impacte visual,
ja que diuen que la carretera semblarà una serp que s'enfila a la
muntanya, i que es veurà des de Girona». Per aquest motiu, l'Ajuntament de Beuda ha proposat replantejar el projecte, cosa que agilitarà
la construcció de la carretera.
El projecte de carretera que
s'havia aprovat suposava una inversió de cent deu milions de pessetes.
El traçat previst té una llargada de
cinc quilòmetres i mig i una amplada de cinc metres, amb una voravia
de mig metre a banda i banda del
recorregut. Aquest traçat estava
afectat per 474 metres de revolts
pronunciats. En aquests punts, es
preveia instal·lar-hi baranes de protecció.

Adjudiquen l'explotació
d'aparcaments horaris
a FEixample de Girona
• Girona.— El ple de l'Ajuntament de Girona aprovarà avui l'adjudicació a l'empresa Giropark SA
de la instal·lació i explotació d'aparcaments horaris al sector de
l'Eixample, concretament al carrer
de Migdia, entre els de Lorenzana
i la Creu, i al carrer de la Salle, entre els de Joan Maragall i la Rutlla. / P.D.

