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Diumenge, 20 de novembre de 1994

SALT/SARR
Iniciativa per Catalunya presentarà Xavier Canosa
com el cap de llista del partit a Girona a les properes
eleccions municipals i espera aconseguir almenys dos
regidors. El president d'IC, Rafael Ribó, va afirmar,
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El saló Saltineu 94
se celebra aquest
cap de setmana al
pavelló esportiu

Dimarts comencen
a Girona les
jornades sobre
l'Europa dels 90

ahir a Girona, que amb Xavier Canosa s'imposarà un
estil nou de fer política i va definir el candidat com
una persona que reuneix una «gran coherència, capacitat i honestedat».

a obtenir dos regidors a Girona i
a Xavier Canosa com a candidat
Rafael Ribó afirma que l'alcaldable d'Iniciativa imposarà un nou estil de fer política
DAViD CESPEDES
Girona

El president d'Iniciativa per
Catalunya, Rafael Ribó, va ser
ahir a Girona per presentar oficialment el candidat del partit
a Girona amb vista a les eleccions municipals de l'any vinent. El candidat que ha proclamat IC és Xavier Canosa, de
professió arquitecte i president
de la comissió política d'IC,
que, segons va afirmar Ribó, és
una «de les persones que coneix
millor la ciutat».
Rafael Ribó va definir Canosa com una persona que reuneix una «gran coherència, capacitat i honestedat» i va
manifestar que amb ell s'imposarà «un nou estil de fer política
perquè fuig de la demagògia»,
iniciativa per Catalunya s'ha
; aarcat com a objectiu prioritaíi aconseguir representació a
Girona i, en aquest sentit, les
aeves aspiracions són aconseguir almenys dos regidors.

-f-''^

DdeG

Salt.- El ple de l'Ajuntament de Salt del dia 17 va
aprovar —amb els vots en
contra dels dos regidors
d'Esquerra Republicana de
Catalunya— que Joan Vidal
i Martirià Camps siguin les
persones de lliure designació de l'alcaldia per formar
part del Consell Municipal
de Trànsit.
Amb data del 19 de maig,
el ple de l'Ajuntament de
Salt va aprovar la creació
del Consell Municipal de
Trànsit i també les 'seves
normes de funcionament.
En el capítol III d'aquestes
normes figura que en la composició del consell l'alcaldia
designarà dues persones.
La composició del Consell
Municipal de Trànsit és la
següent: Xavier Corominas,
president; Francesc Montalbàn, vice-president; vocals —
un regidor de cadascun dels
grups municipals— Carme
Carbó (PSC), Josep Valentí
(Convergència i Unió) i
Francesc Montalbàn (Iniciativa per Catalunya).
ERC no hi figura
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APEP IGLESIAS

Que n o governi la dreta

Xavier Canosa, al centre de la imatge, serà el candidat d'IC a les municipals.

El candidat d'IC, Xavier Canosa, va manifestar durant la
seva presentació que Girona
«reclama un posició d'esquerres en el govern de la ciutat» i
va afegir que Girona ha estat
governada, durant els darrers
anys, per «un projecte personal», en referència a Nadal.
Un dels objectius d'IC és, segons Canosa, fer possible que la
dreta de Girona «representada
per CiU i el PP, no arribi mai al
govern de la ciutat» i que amb
vista al futur es «consolidi la
presència d'esquerres a Giro-

na». Canosa, que no va voler
parlar sobre la composició definitiva de la llista d'IC, va manifestar que IC apostarà per un
model de ciutat «basat en el
treball» i perquè «les persones
que viuen a Girona tinguin el
mateix tracte, ja siguin homes o
dones. Farem un esforç per fer
comprendre que no hi ha futur
sense una igualtat entre homes
i dones». Pel candidat d'IC,
també s'ha de treballar en una
política que «relacioni el desenvolupament del territori de la
cituat en consonància amb el

medi ambient» i es va mostrar
convençut que, d'aquí a un any,
IC tindrà representació a l'Ajuntament de Girona.
La força decisiva
Tant el president d'IC, Rafael Ribó, com el president d'aquesta formació a les comarques gironines, Joan Boada,
van coincidir a assenyalar que
IC té possibilitats per «convertir-se en la força decisiva i en la
clau de la governabilitat de Girona». Ribó va indicar que IC es

pot beneficiar del desencís que
hi ha entre els ciutadans de la
«candidatura molt personal
que representa Joaquim Nadal» i del fet que ni «Nadal ni
ERC han demostrat que tenen
capacitat per aglutinar tota
l'esquerra de Girona».
Boada va afirmar que IC només parlarà de possibles pactes
«amb el nostre programa sobre
la taula» i va mostrar-se també
convençut que «la paralització
de CiU i el retrocés constant del
PSC pot fer que decidim el govern de Girona».

Remodelen el bar
Núria de Girona i
canvia la seva
concessió
DdeG

Girona.- L'Ajuntament de
Girona ha autoritzat el canvi de
concessió del bar Núria, situat
a la plaça Poeta Marquina. L'Ajuntament havia prorrogat la
concessió als antics propietaris
per deu anys, però amb la condició que es fessin obres de reforma a l'immoble. La nova entitat mercantil que es farà càrrec
del bar «Núria Girona s.l.» ha
adoptat aquest compromís i ja
ha començat a fèr unes obres de
reforma a tot el local, que es
troba tancat al públic. (Foto
PEP IGLESIAS).

El ple de Salt
aprova la
configuració del
Consell de Trànsit
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En el consell no hi figura
cap membre d'Esquerra Republicana de Catalunya. Segons explica el portaveu d'aquest grup municipal, Josep
Paulí, van negar-se a formar
part d'aquest organisme
perquè «entenem que l'alcalde no ha de tenir prerrogativa d'elegir persones a dit».
D'altra banda, el regidor
independentista va explicar
que «aquesta mena de consells no són gaire funcionals», i va considerar que «el
seu caràcter assembleari fa
que tinguin poca utilitat».
En aquest sentit, segons
el portaveu d'Esquerra Republicana, «aquests òrgans
poden servir per conèixer l'opinió de les persones del sector; però, al capdavall, qui
ha de prendre decisions és la
classe política i les prendran
a les esquenes d'aquests tipus de consells».
El Consell Muncipal de
Trànsit, a més, està format
pel cap de la demarcació de
Girona de Trànsit, Antonio
Cafias Ortega; per un membre de l'Associació Provincial d'Autoscoles, Joan Sala
Vilanova; per un representant del Sindicat de Treballadors Autònoms del taxi de
Catalunya (State); un membre d'Aetal; un representant
de Teisa; un altre de la Federació de Comerç; del Casal
d'Avis —de la Llar de Jubilats-Les Bernardes i del Casal de Jubilats—; de Mifas;
de l'ONCE; de l'Associació
de veïns de la plaça de Catalunya; de l'Associació del
b a r r i vell; i funcionaris
municipals.

