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ALT EMPORDÀ
L'històric polític republicà va ser enterrat ahir a Roses

Sanitat inhabilita
el metge titular
de Castelló
d'Empúries

Maragall, Guitart i la cúpula d'ERC
donen l'últim adéu a Pi-Sunyer

DdeG
Castelló d'Empúries.- El
departament de Sanitat de
la Generalitat, a través de
l'Institut Català de la Salut,
ha decidit inhabilitar el metge titular de Castelló d'Empúries', Lluís Lizàn, després
que aquest es negués a atendre els pacients al dispensari municipal, al·legant que
aquestes dependències no
reunien les condicions necessàries per a la pràctica de
la medicina.
El metge castelloní va
penjar un comunicat a l'entrada del dispensari on denunciava aquesta situació i
informava que a partir del
14 d'agost passaria consulta
al seu domicili, a la urbanització Empuriabrava.
Aquesta actitud del facultatiu va provocar la ràpida
reacció del Departament de
Sanitat de la Generalitat,
que ha suspès de funcions al
metge i li ha obert un expedi-.
ent ordenant-li que retorni
el talonari de receptes de la
Seguretat Social.
Amb tot, aquestes mesures adoptades per l'Institut
Català de la Salut es refereixen estrictament a les vinculacions del doctor amb la Segm-etat Social i-permeten
que Lizàn pugui continuar
exercint la seva funció de
metge a nivell particular.
Mentrestant, el Departament de Sanitat i l'Ajuntament de Castelló d'Empúr i e s n e g u e n que
el
dispensari de la localitat estigui en males condicions i
van requerir, en diverses
ocasions, al metge, que tornés al seu lloc de treball.
En aquest sentit, existeix
un informe elaborat per un
inspector en el qual es confirma que el local reuneix
totes les condicions per practicar-hi la medicina.

ÀNGEL REYNAL

Un moment de la cerimònia que es va fer ahir al cementiri de Roses.

MARTA GIBERT
Roses

L'advofcat, ex-diputat i ex-senador per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep
Pi-Sunyer, va ser enterrat ahir
al migdia al cementiri de Roses.
A la cerimònia van assistir-hi
diferents representants del
món polític català i al final de
l'acte familiars i amics van entonar el Cant dels Segadors.
El conseller de Cultura de la
Generalitat, Joan Guitart; el líder d'ERC, Àngel Colom; la diputada republicana Pilar Rahola, i l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, van ser algunes de les figures del món
polític català que van assistir a
l'acte, per acomiadar-se de
l'històric militant republicà.

Per promoure la ciutat

Proposen a Correus que
Figueres tingui mata-segells

FK^ERES,
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El mata-segells proposat per l'Ajuntament de Figueres.

sin amb el nous mata-segells».
De moment, els responsables
de Correus encara no s'han deL'Ajuntament de Figueres, a. finit sobre la incorporació del
través de l'àrea de Promoció, mata-segells, que compta amb
s'ha dirigit al cap de l'oficina de motius dalinians i la inscripció
Correus i Telègrafs de la ciutat «Figueres, és genial».
per tal que incorpori un mataAquesta és una iniciativa
segells especial sobre Figueres. més de l'àrea de Promoció del
El regidor de Promoció del con- consistori altempordanès, amb
sistori figuerenc, Pere Prats, ha l'objectiu de promoure la ciutat
explicat que actualment s'en- arreu de Catalunya. Una altra
vien unes 13.000 cartes des de de les accions que s'han desenl'oficina de Correus de la capi- volupat recentment ha estat la
tal de l'Alt Empordà, les quals, reconversió de la unitat mòbil
al seu criteri, «suposarien un daliniana, que durant tot l'esmitjà molt important per pro- tiu ha estat emplaçada davant
moure la ciutat si es trametes- del teatre-museu Dalí. '
DdeG
Figueres
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Àngel Colom va destacar el
«gran esperit nacionalista» de
Pi-Sunyer, mentre que Rahola
va manifestar que, «per ERC,
representa la pèrdua d'un militant, d'un company, d'un patriota, d'un home clar». Segons la
diputada, a més, «per Catalunya representa la pèrdua d'un
català conscient, i per a mi, la
pèrdua d'un amic».
Pi-Sunyer, de 81 anys, va
morir dissabte a Roses d'un
atac de cor. Va ser diputat i
senador per ERC a les legislatives de 1977 i 1979. Com a senador, va destacar per la seva tasca en la defensa del j u r a t
popular, una figura jurídica
que tot just ara entrarà en vigor. Ell deixar els càrrecs polítics no es va d e s v i n c u l a r
d'ERC, i ha estat membre actiu

S'aprofitarien

del consell nacional del partit
fins a la seva mort.
Josep Pi-Sunyer, que era
membre del Consell d'Universitats, presidia actualment la
Fundació Carles Pi-Sunyer,.
creada en memòria del seu
pare, el polític, economista i escriptor que va ser alcalde de
Barcelona en temps de la II República. Tota la família van exiliar-se durant la Guerra civil,
primer a Londres i després a
Veneçuela. Quan va tornar a
Catalunya va ser secretari del
Col·legi d'Advocats de Barcelona i va promoure el Congrés de
Cultura Catalana en els últims
anys del franquisme.
Pi-Sunyer va ser enterrat en
el panteó familiar del cementiri
rosinc, que es va cobrir amb
una senyera* independentista.
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El PSC denuncia
el mal estat de la
platja de Sant
Pere Pescador
D. MORENO

Sant Pere Pescador.- El
Grup Municipal del PSC de
Sant Pere Pescador considera que l'actual equip de govern de CiU ha deixat la
platja en un estat «deplorable» i que, amb això, «l'única
cosa que s'aconseguirà és
afectar la qualitat del turisme que en propers anys vindrà al nostre poble».
El PSC creu que el seu
projecte de crear un aparcament restringit de pagament al costat de platja era
una solució molt més encertada que la decisió del consistori de deixar aparcar
lliurement, «ja que pot aportar uns beneficis a final de
l'estiu d'uns dos milions de
pessetes, i reduiria les agressions al medi ambient».
D'altra banda, l'empresa
MIFAS demandarà l'actual
consistori per incompliment
de contracte. L'anterior
equip de govern va signar un
acord amb MIFAS que CiU
ha trencat amb la seva decisió.
La resolució podria significar per a l'Ajuntament una
sanció d'entre 40 i 60 milions de pessetes.
Els socialistes també vari
criticar el tractament que
està rebent per part de l'Ajuntament el projecte del
passeig marítim de la població. «CiU diu que és una despesa massa important i que
la població no ho podria suportar, afirmació que demostra que ni tan sols s'han llegit el projecte ja que el
passeig s'autófinançaria
mitjançant l'explotació dels
comerços i dels pàrquings».
5egons els socialistes,
l'Ajuntament només hi hauria de contribuir amb terrenys públics ja que la inversió la realitzaria el Ministeri
d'Obres Públiques.

les obres que hi està fent la Generalitat

El PSC vol que la seu del parc del cap
de Creus sigui a Sant Pere de Rodes
G.A.
Port de la Selva

La Federació del fartit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
a les comarques de Girona vol
que el monestir de Sant Pere de
Rodes, al terme municipal del
Port de la Selva, sigui utilitzat
com a seu del futur parc natural
del cap de Creus, figura que
haurà d'aprovar properament
el Parlament de Catalunya.
A criteri del primer secretari
dels socialistes gironins, Manel
Nadal, Sant Pere de Rodes és el
monument «més emblemàtic
del romànic a les comarques
gironines» i «històricament ha
estat el motor i la direcció dels
políles i els ciutadans d'aquest
paratge natural».
El PSC defensa que el monestir aculli la seu del futur
Parc degut a la seva «inmillorable» situació geogràfica i, en
aquest sentit, ja ha presentat
aquesta proposta al ple del con-

Manel Nadal.

sistori del Port de la Selva.
Segons va explicar ahir Manel Nadal, actualment la Generalitat està executant una sèrie
d'obres al monestir que es podrien aprofitar per ubicar-hi la

seu central i administrativa del
Parc Natural.
Amb aquesta proposta dels
socialistes gironins, ja són quatre les opcions qüe té el govern
català per decidir en quina població s'instal·la la seu dèl futur parc natural. Els ajuntaments de Cadaqués i Roses van
ser els primers que es van mostrar disposats a tenir la capitalitat del massís. Posteriorment,
va ser el consistori del Port de
la Selva el que va reivindicarla, tot i que és molt probable
que aquesta darrera població
estigui d'acord amb els plantejaments del PSC ja que él monestir romànic es troba en el
seu terme mxinicipal.
Manel Nadal considera que
«discutir sobre quina localitat
ha d'acollir la seu és actualment perdre el temps, i el que
hem de fer és buscar un lloc
idoni, com ara ho podria ser
Sant Pere de Rodes per tot el
que representa».

