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D O S ANYS P E R AL GOLF

UNA ILLA A TERRA

L'Ajuntament d'Olot iniciarà la
primera actuació per rehabilitar el
barri vell de la ciutat enderrocant,
el mes setembre vinent, una illa de
cases per fer-hi un bloc de pisos.
Plana 4.

U r b a n i s m e vol q u e el c a m p d e golf
q u e es p r e v e u c o n s t r u i r a C a l d e s es
faci a b a n s d e d o s anys a p a r t i r d e
l ' o b t e n c i ó d e la llicència. Si n o ,
l ' A j u n t a m e n t p o d r à requalificar els
terrenys. Plana 3.

ALT MARESME
El regidor de l'Ajuntament de Calella i
entrenador del Club d'Atletisme Canet,
Martí Barrera, i l'atleta de l'Esport Canet
Joan Pimienta es van barallar i es van discutir la setmana passada, a les pistes

municipals d'atletisme de Canet. Barrera,
que va resultar ferit a la cara, i Pimienta
es van esbatussar dimecres, perquè tots
dos volien fer exercicis de perxa al matalàs
que hi ha a les instal·lacions. El dia ante-

rior, Pimienta va acusar Barrera d'haver
gestionat incorrectament els diners de
l'escola d'estiu del Club d'Atletisme Calella durant el període en què el regidor
va ser m e m b r e de la junta.

Un regidor de Calella i un atleta de
FEsport Canet s'esbatussen per un matalàs
Tots dos el volien utilitzar per
fer-hi exercicis de salts de perxa

Joan Pimienta ha denunciat amenaces
amb una pala però el regidor ho nega

SAÜL GORDILLO

• Canet de Mar.— Les dues versions dels fets, explicades pels dos
afectats en dues denúncies, només
coincideixen en reconèixer que es
va produir una esbatussada entre
ells dimecres de la setmana passada, a les vuit del vespre, a les
intailacions municipals d'atletisme
de Canet de Mar. Segons s'explica
en la denúncia presentada per
Pimienta el dia dels incidents, el
regidor Martí Barrera Boschmonart, que és entrenador del Club
d'Atletisme Canet, va amenaçar-lo
amb una pala quan estava realitzant exercicis de salt de perxa al
matalàs que hi ha a les pistes. D'acord amb la mateixa denúncia,
Joan Pimienta Proenza —veí de
Pineda de Mar— estava realitzant
salt de perxa quan Martí Barrera
va ocupar el matalàs per entrenar-se amb els joves esportistes
que ell dirigeix. Joan Pimienta,
segons la seva versió, va demanar
al regidor que sortís del matalàs,
ja que ell s'estava entrenant. Martí
Barrera li va respondre que ell
tenia permís per ocupar aquell
espai.
En la denúncia de Pimienta,
presentada a la Guàrdia Civil de
Canet, es manifesta que Barrera
va intentar agredir-lo amb una
pala d'excavar sorra, quan es disposava a enlairar-se en un salt.
L'esportista va evitar que Barrera
el toqués, i posteriorment es va
dirigir cap a ell agafant-lo pel coll,
segons la denúncia. Joan Pimienta
reconeix que va donar una coca
al regidor calellenc, que creu que
va ser la causant d'una ferida a
la cara.
L'esportista de l'Esport Canet
acusa el regidor Martí Barrera
d'amenaces i insults, i fa constar
en la denúncia que els motius de
l'esbatussada es deuen a una discussió del dia anterior. Joan
Pimienta va acusar, dimarts de la
setmana passada, Martí Barrera
del fet que l'escola d'estiu del
Club Atletisme Calella mai no
havia tingut beneficis, durant el
temps en què Martí Barrera i
Martí Campeny van ser-ne responsables, com a membre de junta
i president de l'entitat, respectivament.
Pimienta diu que sospita que el
regidor calellenc ha gestionat
incorrectament els diners de l'escola d'estiu, perquè durant el
període en què Barrera va pertànyer a la junta directiva del Club
d'Atletisme Calella no hi van
haver beneficis, mentre que
aquest any ja hi ha superàvit a
mitjan curs d'estiu, diu.
Per la seva banda, Martí Barrera va presentar, el mateix dia de
l'incident, una denúncia a la Policia Local de Canet en què manifesta que es va produir una baralla^ deja,q,ual en., va resultar iigie-

Les pistes municipals d'atletisme de Canet de Mar. A la foto petita, el regidor Martí Barrera.

dit. El regidor calellenc ha assegurat que el Club d'Atletisme
Canet —per al qual treballa com
a entrenador— també ha presentat una denúncia contra l'atleta de
l'Esport Canet, però la Policia
I^cal no ho ha confirmat.
Segons ha manifestat Barrera,
Pimienta el va empènyer quan ell
estava d'esquena i sense la pala

que s'utilitza per treure la sorra
de la zona on es practiva el salt
de longitud. Amb motiu d'això, va
caure a terra i es va ferir el front
i la zona nasal.
«Nosaltres estàvem entrenant al
matalàs després d'arribar a un
acord amb un entrenador de l'Esport Canet, i Joan Pimienta va
començar a incordiar allà al mig.

No ens vam barallar perquè no
vaig ser-hi a temps. Em va tirar
a terra i em va ferir a la cara. Jo
no el vaig amenaçar amb cap pala.
Encara més, si jo hagués tingut
una pala i ell m'empeny per darrere, jo li hagués fotut un cop de
pala», va dir el regidor de Calella,
que ha volgut treure importància
a l'incident.

L'un, expulsat del club i l'altre, del partit
S.G.

•L'atleta Joan Pimienta, de 30
anys, va ser expulsat del Club
d'Atletisme Calella durant el mandat de Martí Campeny —que va
ser president del club vuit anys,
fins a mitjan març—. Martí Barrera era membre de la junta directiva del president Campeny.
Actualment Barrera és entrenador
del Club d'Atletisme Canet, juntament amb Gabriel Sanguino,
t a m b é e s p o r t i s t a calellenc.
Pimienta és atleta de l'Esport
Canet, un dels dos clubs de Canet
de Mar.
Barrera va manifestar que
Pimienta el va agredir perquè està
ressentit a causa de la seva expulsió del club calellenc. «Pimienta
també està ressentit perquè jo i
XiabrieL-Sanguino-fem d'entrena-
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dors —continua el regidor—,
mentre que ell només pot fer d'atleta, i no pot fer d'entrenador perquè no té el títol». Barrera va qualificar Joan Pimienta de «persona
problemàtica i que busca merder».
El regidor calellenc ha negat les
acusacions de Pimienta sobre possibles irregularitats en la gestió
econòmica de l'escola d'estiu del
club calellenc, que acull un centenar de joves.
Pimienta també va manifestar
que, el dia després de l'esbatussada, Gabriel Sanguino —responsable de les pistes d'atletisme
municipals de Calella— va intentar prohibir-li l'entrada al recinte.
Pimienta acusa Barrera d'haver
comès una altra irregularitat perquè Sanguino cobra de l'Ajuntament de Calella per fer hores com

a responsable de les pistes, des
que el regidor és al consistori calellenc, tot i que treballa en una
empresa de Pineda de Mar. Barrera va explicar que Sanguino cobra
de l'Ajuntament de Calella a través de la subvenció que rep el
club. En la denúncia presentada
per Pimienta també es fa constar
que Martí Barrera, de 39 anys d'edat, és un trànsfuga, perquè va
passar al grup mixt tot i haver-se
presentat pel PSC de Calella.
Aquest regidor va ingressar a l'equip de govern —format per CiU,
el PP i el grup mixt— i ha estat
expulsat del PSC, partit amb el
qual havia estat durant quatre
anys a l'oposició. Barrera és el responsable de la regidoria de Joventut i Ensenyament, i a més treballa
en una entitat bancària.

Un col·lectiu de
magribins demana a
r^untament d'Anglès
que els deixí un local
CARLES RIBERA

• Anglès.— L'Ajuntament d'Anglès ha rebut una sol·licitud d'un
col·lectiu de magribins que resideixen al poble per tal que se'ls
condicioni un local per poder-lo
convertir en un centre de reunions
per portar-hi a terme diferents
activitats. El local esmentat està
situat en uns baixos del número
36 del carrer Triassa, abans ocupat
per un supermercat, i aquesta setmana passada representants del
col·lectiu van sol·licitar els permisos a l'Ajuntament per tal d'iniciar
les obres de rehabilitació del local.
Alguns veïns de l'edifici han manifestat que tenien coneixement que
s'estaven fent els tràmits per adequar el local com a mesquita per
als serveis religiosos del col·lectiu,
cosa que ha desmentit l'alcalde de
la població, Josep Maria Feliu,
que ha assegurat que no es tractava específicament d'una mesquita, sinó només d'un local de reunions per desenvolupar-hi activitats diverses, però que al poble la
gent, quan parla d'aquest tema,
simplement en diu «la mesquita».
Paral·lelament a aquest fet, ja fa
temps que apareixen pintades
contràries a la presència dels
immigrants magribins a Anglès,
fet que, segons l'alcalde, no es
tracta d'una cosa nova, sinó que
es produeix periòdicament. Feliu
va assegurar que va haver-hi
moments «que hi havia deu o dotze pintades per tot el poble», tot
i que actualment només n'hi ha
dues a l'entrada de la població,
que diuen «Fora moros» i «La
Meca», al rètol d'entrada al poble.
En aquest sentit, Josep Maria
Feliu reconeix que entre els veïns
d'Anglès hi ha divisió d'opinions
respecte a la presència de magribins al poble, i que possiblement,
si es fes una enquesta, la diferència a favor de les posicions contràries a la presència d'aquest
col·lectiu «seria aclaparadora, un
fet que passa a tot arreu», segons
va dir, tot i que creu que la gent
només vol evitar problemes, «sense que d'això se'n puguin desprendre actituds racistes». Finalment,
Feliu va dir que el tema del permís es tractarà en la propera
comissió de govern.

Els botiguers promouen
la targeta comerç de
Caixa de Girona
• Girona.— La Federació de
Comerciants de Girona té previst
iniciar, a final d'aquest estiu, una
campanya per promoure la utilització de la targeta comerç de la
Caixa de Girona, segons ha explicat a aquest diari el president de
l'entitat, Santi Niell. La promoció
es farà a través dels aparcaments
regulats de la ciutat, en col·laboració amb les empreses concessionàries —Parcosa i Giropark—, de
manera que si un usuari realitza
una compra amb la targeta
comerç durant el dia, la federació
li pagarà dues hores d'estacionament en aquestes zones. D'altra
banda, als aparcaments regulats es
podrà pagar també amb la targeta
comerç. «El comerç tradicional de
Girona està fent un esforç molt
gran davant la forta competència
que representen les grans superfícies», afirma Niell. / P.A.

