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Et PSC demana
que la FP d'Olot
tingui mòduls
decàrnies
DdeG
Girona.- Ei grup socialista va presentar ahir al Parlament de Catalunya una
proposició no de llei en la
qual demanava la creació
d'un mòdul de càrnies a
l'institut de FP d'Olot.
M a l g r a t que tots els
grups menys CiU es van
mostrar disposats a votar favorablement la proposta, el
diputat Daniel Terradellas
la va retirar després que el
convergent Arcadi Calzada
li demanés adduint que «votar-la ara distorsionaria la
negociació que mantenen
CiU i el PSC per resoldre els
diferents dèficits del mapa
escolar». Calzada va assegurar que el Govern català es
compromet a" resoldre el
tema, i va demanar a Terradellas que al setembre presentés una proposició no de
llei per resoldre aquest i altres casos del mapa escolar.
El diputat socialista va
accedir a aquesta petició, i
va dir que «al setembre presentarem la mateixa proposició conjuntament amb tots
els-grups, recollint aquest
tema i altres qüestions del
Mapa
Escolar
de
Catalunya».

Uns 600 gironins
fan l'examen
lliure per tenir el
Graduat Escolar

La primera és per faltar-li a l'honor i la segona per un milió de pessetes

Reguant presenta una demanda a Colom i
una altra contra dirigents d'ERC a Girona
O.TORRELLAS
Girona

Josep Maria Reguant ha presentat dos demandes contra dirigents, d'Esquerra Republicana de Catalunya, la primera
contra el secretari general del
partit. Àngel Colom, i una segona contra el president regional
d'ERC a Girona, Joan Puigcercós i contra Josep Costa, president regional de la federació de
l'Alt Pirineu.
La primera de les demandes,
de protecció a l'honor, es va
entrar ja fa uns dies al jutjat de
primera instància i instrucció
de Santa Coloma de Farners,
arran d'unes declaracions de
Colom contra Reguant durant
un míting electoral a Anglès en
el qual el secretari general
d'ERC acusava el parlamentari
del Grup Mixt de fer negocis
amb l'acta de diputat.

Actualment

La prova entrada per Reguant contra Colom al jutjat és
precisament una notícia de
Diari de Girona en què es recullen les acusacions de Colom
contra Reguant, el qual ha justificat la presentació de la demanda explicant que «li ya:ig
" demanar que rectifiqués públicament i no va fer-ho, i per això
hem r e c o r r e g u t a l a via
judicial».
Diners per a les ONG
El diputat i regidor de l'A-.
juntament de Palafrugell demana que se sancioni econòmicament Colom, i si bé deixa a
criteri del jutge la indemnització qué. vulgui fixar en cas que Josep Maria Reguant.
el secretari general d'ERC sigui declarat culpable, assegura tals».
que els diners «no me'ls quedaJosep Maria Reguant ha preré jo, sinó que es destinaran a sentat també una segona deorganitzacions no governamen- manda, en aquest cas al jutjat

encara es fa pagar als vehicles per aparcar

L'Ajuntament farà 4 pàrquings
gratuïts a la platja de Sant Pere

Girona.- Un total de 622
gironins van presentar-se dimecres als exàmens lliures
del Graduat Escolar convocats pel Departament de
Benestar Social de la Generalitat. A tot Catalunya, van
realitzar aquestes proves
4.336 persones.
Cal destacar que els exàmens es van realitzar de manera descentralitzada a una
sèrie de poblacions amb la
intenció de facilitar l'accés a
persones de tots els indrets
del país. En el cas de les
comarques gironines, els
exàmens lliures del Graduat
Escolar es van dur a terme a
Salt, Olot, Figueres, Sant
Climent Sescebes, la Bisbal.
d'Empordà, Palamós i Santa
Coloma de Farners.
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La VI Escola
d'Estiu de CDC
s'inicia avui a
Lloret de Mar
DdeG
Lloret de Mar.- La VI Escola d'Estiu de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se celebrarà a
Lloret de Mar entre avui i
diumenge. El lema d'aquesta escola d'estiu, que es farà
a l'hotel Guitart Central
Park, és «Mirant endavant.
Quinze anys d'autogovern i
nous horitzons».
Fonts de CDC han recordat que l'escola d'estiu «és
una trobada on es produeix
un intercanvi d'informació i
hi ha la possibilitat d'aprofundir en qüestions útils per
millorar l'acció política que
tots fem al servei de Catalunya». Les mateixes fonts
han indicat que «amb el '
lema que ens hem fixat enguany ens proposem una reflexió sobre el camí recorregut en l'actual procés de
reconstrucció nacional i, a
més, concentrar la nostra,
atenció sobre els objectius
que ens suggereixen els
nous horitzons que hem anat
obrint amb l'esforç de tots».

ÀNGEL REYNAL

A la imatge, un dels pàrquings de pagament de la platja de Sant Pere.

CARBOLI
Sant Pere Pescador

en servei,
qualitat i preu

número quatre de Girona, contra dos dirigents d'ERC a Girona, Joan Puigcercós i Josep
Costa, presidents regionals del
partit a Girona i de la federació
de l'Alt P i r i n e u , respectivament.
Concretament, es t r a c t a
d'un dret de repetició per reclamar a Puigcercós i Costa la part
que els pertoca d'una pòlissa
d'un milió de pessetes que van
signar conjuntament amb Reguant i que aquest darrer va
retornar en la seva totalitat
després que els fos reclamada
per la Banca Jover.
Segons l'ex-dirigent republicà, «eren uns diners que van
servir per al partit, i com que no
s'havien tornat ens anaven a
embargar el sou, jo llavors vaig
pagar la part de tots tres per
evitar-ho. Ara el que fem és
reclamar-los la part que els pertoca a ells».

L'Ajuntament de Sant Pere
Pescador ha redactat un avantprojecte que inclou l'Habilitació
de quatre nous aparcaments
gratuïts a la platja de Sant
Pere. La voluntat del nou Consistori és que els usuaris de la
platja no hagin de pagar per
aparcar els seus vehicles, malgrat que actualment es continuen cobrant dues-centes pessetes en els quatre pàrquings ja
existents a la platja.
Segons ha explicat l'alcalde
del municipi, Florenci Bosch, la
idea del Consistori és que no
s'hagi de pagar en cap dels vuit
aparcaments que hi haurà en

un futur a la platja.
Amb tot, el principal impediment rau en la concessió que va
fer l'anterior equip de govern a
l'empresa Mifas per gestionar
els pàrquings i que encara està
en vigor. .
Una de les solucions passaria per compensar eonòmicament aquesta empresa a canvi
de renunciar a l'explotació, o bé
contractar els serveis de Mifa&<
perquè s'encarregui de la vigilància i control dels aparcaments de la platja.
Cal destacar que actualment
l'Ajuntament de Sant Pere Pescador està intentant arribar a
un acord amb Mifas per convertir els aparcaments de la platja
en gratuïts. Segons el criteri de
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Dèficits històrics
Florenci Bosch, «els contactes
van per bon camí», però tot i
això l'alcalde h a matisat que
encara no eà pot assegurar res
de manera definitiva.
Els pàrquings de la platja
van aixecar una forta polèmica
ara fa dos estius, quan es va
crear un comissió contrària al
pagament de les dues-centes
pessetes, que va arribar a convocar manifestacions de protesta durant diversos diumenges
de plena temporada turística.
Els «anti-aparcament», que
l'any passat ja no es van fer
sentir, eren majoritàriament
del municipi veí de l'Armentera i van presentar una protesta
formal davant el mateix Síndic
de Greuges de la Generalitat.

L'escola l'obrirà avui el
president de la Federació gironina de CDC, Josep López
de Lerma, i el president de
l'Institut de Formació, Joaquim Ferrer, i el secretari
general adjunt del partit,
Pere Esteve, parlarà dels 20
anys de CDC. Demà, hi haurà diferents ponències, la
primera de les quals durà el
títol d'Els dèficits històrics
de Catalunya.
També es parlarà de La
Política com a voluntat de
servei col·lectiu, i de l'acció
política a l'interior i l'exterior de Catalunya. Les jornades seran clausurades diumenge pel secretari general
de CDC, Miquel Roca.

