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Municipals^

Tots els paitíts de Figueres, excepte el
Fòniïn, a favor de les taxes especials
JOSEP PUIGBERJ

• Figueres.— Tots els partits polítics que es presenten a les eleccions.municipals de Figueres, excepte el Fòrum Cívic, estan d'acord amb l'aplicació de contribucions especials, i també'consideren que s'ha d'executar el projecte de remodeiació de la Rambla, tot i que IC considera que
hi ha altres prioritats. ERC i el
PSC van demanar alternatives al
trànsit interior abans de la reforma de-la Rambla i CiU va
dir que fins ara s'ha demostrat
que les reformes del centre han
beneficiat el comerç. Aquest tema, juntament amb el dels apar-

caments, va ser el nucli central
del segon debat, que en el termini
de 48 hores van realitzar els alcaldables a la sala'd'actes del Casii\o Menestral. Martí Palahí
(CiU), Joan Armangué_(PSC) i
Alfons' Romero (Fòrum Cívic)
.gairebé van monopolitzar el cara
a cara —organitzat per la COPE,
L'Empordà i TV dè Figueres—
à causa principalment de les intervencions del públic ^ m é s de
150 persones—, que els adreçava
les seves qüestions. Algunes d'aquestes preguntes van ser teledirigides, ja que van ser fetes per,
membres d'una mateixa candidatura al seu cap de llista, com en

Vancells insisteix que la cessió a
Unió del cap de llista de CiU a
la Bisbal «no va ser volguda»
En la presentació dels candidats de la coalició
JORDI GAMERO

• La Bisbal.— Albert Vancells,
•actual portaveu del grup municipal de CiU, a l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal, va tomar
a reiterar divendres al vespre, en
el decurs de l'acte de presentació
de la candidatura de CiU a les
pròximes municipals, el seu suport
a l'alcaldable de la coalició, Ramon Foradada (UDC). No obstant això, Vancells va insistir: «La
situació a quS s'ha arribat no ha
estat volguda per la secció local
de CDC ni per mi mateix.» Amb
tot, Vancells, va recordar, en un
emotiu discurs que va proniinciar
davant de les prop 150 persones
que van assistir al sopar de presentació, que «s'ha hagut d'acatar
el pacte que van signar les cúpules
dirigents de CDC i UDC a través
del qual s'acordava cedir el cap
de la llista de la capital del Baix
Empordà a Unió». Vancells va
donar les gràcies a les persones
que el van ajudar quan es va decidir que ell no encapçalaria la
llista i va manifestar que «aquest

final» se'l prenia com el «començament d'una nova etapa».
Per la seva banda, l'alcaldable
•Ramon Foradada va mostrar-se
convençut • que la coalició nacionalista obtindrà la majoria absoluta en els comicis del dia 28
i va criticar durament la gestió
duta a terme aquest últim mandat
pels'grups del PSC, IC i ERC
a l'equip de govern. «La Bisbal
ha perdut quatre anys», va afirmar
l'alcaldable. Així mateix, Foradada va presentar els eixos bàsics
del programa amb qiiè CiU concorrerà a les eleccions. Entre els
punts que es destaquen, hi ha
la proposta de congelar els impostos i rebaixar els que pugifin
generar competitivitat. CiU també
vol reorganitzar l'Ajuntament i
simplificar l'organigrama de funcionament, per reduir-lo a només
tres àrees, amb l'objectiu d'optimitzar recursos i estalviar. El
programa també preveu, acabar
els projectes pendents, entre els
quals ^ ha la rehabilització del
nucli antic.

el cas del Fòrum Cívic.
El debat và ser aprofitat com
a escenari reivindicatiu per alguns
col·lectius, com l'Associació de
Minusvàlids de l'Alt Empordà i
Mifas, que van protestar ja que
el Casino Menestral no està adaptat per als minusvàlids. Els responsables de l'edifici es van comprometre a instal·lar a curt termini
un ascensor per^ a discapaStats.
També una desena de treballadors
dels serveis socials del Consell Comarcal van desplegar quatre pancartes perquè l'equip de govern
porti a terme la catalogació de
llocs de treball, acordada en el
conveni de l'any passat.
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NECESITAS ABORTAR ???
CLÍNICA TUTOR MÈDICA
Interrupción de embaròzo hasta 22 semanas. Anestesia local
y general. Urg-. 24 horas. Ligadura de trompes, otta en dos horas.
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instancias hasfa el 5 dejunio dé 1995.
Recoja las bases de las eonvocatorias y los textos para la preparación en:
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' Argenteria, 18 - Girona
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Primers gijanycidors
dels v i a t g e s de Caixa de Giroha
Pel sol fet de cobrar la nòmina a través
de la Caixa de Girona, han guanyat un viatge
per a dues persones:
Blanca Palmada i Félez
Jordi Fontané i Carreas
Josep Maria Colls i Desvilar
Immaculada Casademont i Planas
Sofia Castillo i Garcia
^
Martirlà Masdevall i Roura
Maria Rosa Carvajal i San Juan
Maria Eugènia Carbó i Pagès
•f g
Justo Expósito i Mora
Ferran Ochoa i Echevarria

GIRONA
ANGLÈS
VIDRERES
BESCANÓ
RIPOLL
BANYOLES
LLORET DE MAR
FIGUERES
GIRONA
BLANES
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ERC denuncia TV3 a la jimta
electoral perpè no els conviden
a un debat electoral sobre Blanes
També ha denunciat CiU de Cadaqués
XEVIXIRGO

• Girona.— La direcció d'ERC
a les comarques gironines- ha denunciat a, la junta electoral provincial la'discriminació que segons
ells significa el fet que TV3 hagi
previst enregistrar i emetre aquest
dilluns vinent un debat electoral
sobre Blanes i no hagi convidat
cap representant del seu partit.
Al debat —a l'estil del que la
cadena pública ja ha J e t sobre
Banyoles i que s'emet en desconnexió per, a les comarques gironines— s'hi han convidat els
caps de llista de tots els grups
amb representació municipal, entre els quals no hi ha ERC perquè
fa quatre anys no va obtenir cap
regidor. «Hi són tdts çls partits
excepte nosaltres, i ens sembla
una discriminació. Perquè soip la
tercera força a Catalunya i el debat s'emet no només a la ciutat
de Blanes, sinó a tota la demarcació», va explicar ahir Ramon
Moreno, representant legal provincial d'ERC. En la denúncia,
ERC demana ser.' inclosa, en.el

programa, debat o, com a solució
alternativa, proposa que TV3
emeti el debat només per a Blanes.
• La cadena pública farà per a
aquestes municipals debats sobre
Figueres, Banyoles, Girona —localitats on ERC té representació— i Blanes. En els altres debats, IC també s'ha queixat de
no haver estat convidada pels mateixos motius que en el cas d'ERC
a Blanes. La junta electoral es
^pronunciarà dilluns mateix sobre
el cas.
ERC, va explicar ahir Ramon
. Moreno, tanibé ha denunciat a
la junta electoral de Figueres el
butlletí que ha editat recentment
el grup municipal de CiU de Cadaqués, que considera tendenciós
i fora ."de lloc. Entre altres arguments, segons ERC, al butlletí
s'hi barregen les inversions de l'Ajuntament els darrers ijuatre anys
. amb les que ha fet la .Generalitat.
«Es tracta d'una propaganda electoral absolutament dirigida», es
lamentava ahir el representant legal d'ERC.
, :.',,
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i guanyi un v i a t g e per a dues persones
a París, Londres i el Carib.
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