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L'alcalde de
Cadaqués anuncia
unaqueiella
criminal contra
uns estiuejants
CA.
Cadaqués.— L'alcalde de
Cadaqués, Miquel Figueras, ha
anunciat la seva intenció de presentar una querella criminal per
injúries í difamacions contra el
matrimoni Aldahueio-Haro, que
estiueja al municipi, i que acusen l'alcalde d'estar al darrera de
les amenaces de mort que asseguren haver rebut aquestes darreres setmanes. El matrimoni es
queixa de les molèsties que els
ocasiona una terrassa-restaurant que està situada al carrer
Hort de Sanés, davant la seva
casa. Els estiuejants consideren
«il.legal» aquest emplaçament i
han denunciat a la Guàrdia Civil
que han estat objecte de diverses amenaces de mort.
Miquel Figueras va desmentir
totes les acusacions efectuades
pels estiuejants i ahir va voler
puntualitzar unes seves anteriors declaracions on deia que
Josep Aldehuelo era un ex-violador d'una deficient de 15 anys,
l'any 1975 a Figueres. L'alcalde
de Cadaqués va remarcar que
«aquestes afirmacions les
vaig realitzar producte dels
rumors que hi ha a Cadaqués,
on s'assegura que a l'arxiu policíac consta aquest delicte.
En cap cas no ho puc assegurar amb tota certesa».
El matrimoni Aldehuelo-Haro
també ha decidit traspassar el
tema a un equip d'advocats per
estudiar la possibilitat de demandar l'alcalde de Cadaqués.
Dijous passat, la família va fer
una nova denúncia a la Guàrdia
Civil per més amenaces de mort
que assegura haver rebut en
aquests darrers dies.

El regidor de
governació rosinc
esiesponsabilitza
del canvi de lloc
de les fires
Roses.— El regidor de governació de Roses, Fernando López, ha desmentit que els regidors de Turisme i de Cultura
—Miquel Gotanegre i Carles Pàramo, respectivament— tinguin
interessos particulars en el canvi
d'emplaçament dels firaires que
cada any paren a Roses per la
festa major. Els firaires, que
aquest any no pararan a la ciutadella per prohibició de l'Ajuntament, responsabilitzen Gotanegre i Paramo d'aquesta decisió,
«en particular al regidor de
Turisme, que té un hotel prop
del lloc on parem cada any i
tem que els nostres bars li
treguin els clients».
Fernando López va assegurar
ahir que «jo personalment he
portat les negociacions amb
els firaires per procurar-los un
lloc digne, després que l'any
passat ja els vam avisar que
no podrien tornar a parar a la
ciutadella». El regidor de Turisme assegura que la decisió de
cajíviar-los de lloc la va prendre
tot l'equip de govern per unanimitat, en considerar que no era
convenient situar les fires prop
de la ciutadella, un recinte que
demanen que sigui declarat monument històric.
López diu que els terrenys
que els ofereix l'Ajuntament
—darrera l'escorxador— són
adequats per als firaires, però
aquests opinen el contrari, i han
anunciat accions de protesta a
partir de dilluns si l'Ajuntament
no els ofereix una alternativa.
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L'Ajuntament ha de retirar les tanques que havia instal·lat per impedir el pas de vehicles

Els estiuejants es neguen apagar per
accedir a la platja de Sant Pere Pescador
MAGDA PUJOL
Sant Pere Pescador.— Prop de
quaranta persones, entre veïns i
estiuejants, van obligar ahir al matí
a retirar les tanques metàl·liques
que havia col·locat l'Ajuntament
per impedir el pas de vehicles a la
platja de Sant Pere Pescador sí no
es pagava abans 200 pessetes. Això
va provocar una cua de fins a tres
quilòmetres, en no estar d'acord la
gent que es dirigia a la platja a
satisfer aquesta quantitat. Els ocupants dels vehicles es van col·locar
davant les tanques, i amb un cotxe
van anar avançant fins que els responsables de l'aparcament —que
estaven custodiats per quatre guardes de seguretat— van deixar passar gratuïtament els cotxes.
Davant d'aquest fet, el ple de
l'Ajuntament es va reunir ahir en
sessió extraordinària i va decidir
ajornar aquesta mesura fins que «la
zona estigui en condicions», se.gons va dir el regidor de Turisme,
Joan Roca. L'Ajuntament havia
previst condicionar tota la zona de
la platja de Sant Pere, senyalitzantla i posant barreres metàl·liques als
tres accessos que hi ha per arribarhi. Lçs pluges i el mal començament que ha tingut aquest any la
temporada turística van fer retardar
les obres, de manera que l'únic que
ha fet l'empresa concessionària —
Mifas— ha estat aplanar el terreny,
netejar-lo i posar-hi tanques, amb
encarregats del cobrament.
El primer dia que es va intentar
posar en marxa aquest sistema, dissabte passat, ja es van produir incidents. El regidor de turisme ha ex-

Un grup d'estiuejants en el moment de retirar les tanques que havia instal·lat l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
per impedir l'accés de vehicles a la platja si no pagaven 200 pessetes. (Foto ÀNGEL REYNAL).
plicatqueuna persona va agafar pel
coll el vigilant, que era un minusvàlid, i va agredir-lo. Des d'aleshores,
l'empresa Mifas no havia tornat a
col·locar les tanques fins ahir, quan
va contractar quatre guardes jurats
per vetllar per la seguretat dels encarregats del cobrament. Aquests,
però, no van poder fer res per evitar
la pressió de la gent que es va
manifestar davant les tanques, i un
dels guardes va reconèixer abans
de marxar del lloc que «estava tot
mol mal planificat».

Per la seva banda, el regidor de endavant.
Turisme considera que la polèmica
Els estiuejants que ahir feien cua
l'ha provocada «un grup minorita- per accedir a la platja van aprofitar
ri de gent que estiueja aquí i que per queixar-se de la política municiestà interessada a crear proble- pal turística d'aquesta i altres localimes al poble». Malgrat això. Roca tats de la costa. «Fa vint anys que
ha reconegut també que les coses passem aquí les nostres vacans'havien fet de manera molt impro- ces —comentaven uns francesosvisada, i ha explicat que a mitjan i l'aigua de la platja aquest any és
juliol l'equip de govern ja'va propo- més bruta que mai, el mateix
sar ajornar fins l'any que ve aquesta poble de Sant Pere és brut i desiniciativa municipal, però que en no cuidat com no l'havíem vist mai, i
tenir la majoria absoluta, els vots de ' a sobre ara ens fan pagar per
l'oposició van obligar a tirar-la accedir a la platja!».

Per no prestar serveis a la localitat

•FIAT PLUS SERVICE-

L'Escala estudia demandar
la Creu Roja de Torroella
per denegació d'auxili

ESTE VERANO TàMBIEN,
ESTE DQNDE ESTE,
ESIÀREMOS CCM^ USTED.

R.CARMONA/LPOCH
L'Escala.— L'Ajuntament de
l'Escala estudia demandar la Creu
Roja de Torroella de Montgrí per
denegació d'auxili en casos d'urgència mèdica, després que la presidenta de l'entitat benèfica hagi
manifestat que no faran cap més
servei que no sigui en cas d'accident, si l'Ajuntament no paga un
deute d'un milió i mig de pessetes.
L'alcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, ha negat aquest deute, ja
que està relacionat amb la prestació
de serveis corresponents a l'any
1992, i «aquests no s'han dut a
terme», assegura. Així mateix,
qualifica d'«impost revolucionari» ei fet que es vulgui cobrar
700.000 pessetes per «venir a fer
els serveis a l'Escala».
Bruguera ha explicat que l'Ajuntament de l'Escala va decidir comprar una ambulància per poder
prescindir dels serveis de les de
Torroella després d'analitzar el servei de l'any passat: «vam arribar a
la conclusió que pel mateix cost
econòmic —o fins i tot menor—
podíem fer un servei niés complet que el que ens oferia la Creu
Roja». En aquest sentit, el regidor
d'hisenda confirma que l'any passat es van pagar a la Creu Roja
2.460.000 pessetes, mentre que
aquest any l'Ajuntament cobreix el
servei amb 1.600.000 pessetes.
Els problemes d'urgències es van
agreujar a finals de la passada setmana per una avaria de l'ambulància municipal que encara no ha pogut ser resolta perquè «s'està

esperant una peça de l'estranger». Tot i això, l'Ajuntament ha
arribat a un acord amb l'empresa
Ambulàncies Associades de Figueres, que des d'ahir té a l'Escala una
ambulància fixa i un xofer. Bruguera va afirmar que s'intentarà que
aquest acord sigui per a tot l'any o
per als mesos d'estiu.
«Insolidaritat municipal»
Per la seva part, l'assemblea local
de la Creu Roja de Torroella ha fet
públic un comunicat on lamenta «la
insolidaritat per part dels ajuntaments d'alguns municipis on
aquest organisme presta els seus
serveis». Entre aquests ajuntaments hi ha el de l'Escala «que no
ha complert amb la seva paraula
d'ajudar econòmicament l'entitat, tot i haver-s'hi compromès
en un principi».
Segons l'assemblea local de la
Creu Roja, aquesta Insolidaritat
«perjudica sobretot l'usuari i
dóna lloc al fet que es qualifiqui
de xantatge les peticions d'ajut
que sol·licita la Creu Roja per
poder donar un bon servei».
En el mateix comunicat, la Creu
Roja agraeix la col·laboració dels
ajuntaments de Garrigoles, Serra
de Daró, Parlavà, Fontanilles, Rupià, Vilopriu, Colomers, Jafre, Viladamat, Bellcaire, Ullastret, Gualta,
Ullà i Torroella de Montgrí, que són
els que, segons l'entitat, s'han
compromès a finançar les despeses
que origina la prestació dels seus
serveis en aquestes localitats.
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ASISTENCIA
EN VACACIONES
24 H. AL DIA.
U N VERANO MAS, FIAT ESTA D E GUARDIÀ

CON SU SERVICIO DE AslSTENCIA
EN VACACIONES PARA TODOS

LOS VEHICULOS FlAT. P A R A ESTAR
JÜNTO A ÜSTED SI NOS NECESITA.
EN CUALQUIER LUGAR DE ESPASA.
LAS 24 HORAS DEL DIA.
S I I-E SURGE UNA EVENTUAUDAD

LLAMENOSAI, (91) 519 Í6 16
Y, ESTE D O N D E ESTE, ESTAREMOS

CON USTED. Y SI NO PODEMOS RESOLVER
SU PROBLEMA EN CARRETERA,
LE REMOLCAMOS GRATUITAMENTE HASTA
EL SERviao F I A T MAS CERCANO.

(91) 519-16-16
DELISDEJUUO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1992,
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