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ELECCIONS AL PARLAMENT '

ERC busca fórmules per posar Ferrer a la
llista sense saltar-se els estatuts del partit
Les normes internes impedeixen als afiliats proposar cap persona que no sigui militant
XEVIXIRGO

• Girona.-— ERC estudia una fórmula que
permeti incloure l'ex-senador Francesc Ferrer
com a número dos de la candidatura que
la formació republicana presentarà per a la

Recomanació favorable

de la formació. Probablement, la solució passarà perquè diferents agrupacions i la direcció
regional trametin a la direcció nacional, al
marge de la llista de candidats, una «recomanació» favorable a Fraiicesc Ferrer.

ERC no està disposada
a. donar la majoria
parlamentària a CiU

Els estatuts d'Esquerra Republicana de Catalunya estableixen
qué els candidats a anar a les
llistes del Parlament seran escollits entre les propostes que els
arribin de les diverses assemblees
comarcals de militants del partit.
Aquests, però, en cap cas podran
posar a votació el nom de Francesc Ferrer, ja que en les converses que ha mantingut fins ara
amb la formació republicana ha
posat com a condició per ser present a les llistes la seva incorporació com a independent. Així,
a la direcció regional d'ERC a
Girona hi arribaran només els
noms dels diversos candidats de
cada comarca, i es donarà el cas
qUe en cap d'elles no hi figurarà
Ferrer. Una interpretació estricta
dels estatuts faria que la direcció
regional no pogués proposar a la
nacional el nom de l'ex-diputat
per anar a la candidatura, ja que
la seva recomanació s'ha de fer
en funció de les decisions dels
òrgans comarcals.

No obstant això, la direcció
d'ERC està buscant una fórmula
que li permeti incorporar l'ex-senador sense saltar-se els estatuts.
De fet, la comissió nacional de
llistés sí que té potestat per incorporar candidats que no hagin
sortit à les llistes prèvies, però
des de Girona es vol evitar la
sensació que s'ha col·locat una
persona que ningú de la demarcació no ha inclòs en les votacions
prèvies. Per aquest motiu, tot sembla indicar qüe les assemblees locals, la majoria de les quals han
rebut amb satisfacció la possible
incorporació de Ferrer, adjuntaran a la llista de candidats una

demarcació de Girona, ja que, segons els estatuts del partit, en la llista de noms que
les assemblees comarcals de militants posaran
a votació la setmana vinent, no hi poden figurar
en cap cas candidats que no siguin militants
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Francesc Ferrer i Joan Puigcercós
carta de recomanació favorable
a l'ex-diputat. Aquesta recomanació la .podria fer també la direcció regional d'ERC, i finalment
la direcció nacional l'acceptaria
basant-se en les sol·licituds que
hauria rebut.
Soler podria anar tercer
Tot i que la proposta final de
la candidatura gironina no es redactarà fins a final de la setmana
vinent, es dóna per fet que el
diputat Joan Puigcercós tomarà
a ser el cap de la candidatura,
seguit de Francesc Ferrer i, en
tercer lloc, probablement de l'actual alcalde d'Arbúcies, Jaume Soler, que es va presentar a les elec-

cions sota les sigles de la Candidatura Unitària Popular d'Arbúcies (CUPA), llista que ja incloïa candidats d'ERC.
Un altre dels noms que es dóna
per fet que seran a la llista, fot
i que no se sap en quina posició,,
és el de l'alcalde de Celrà, Jaimie
Bossacoma, i l'ex-alcalde de Torroella Albert Bou.
L^ formació republicana confia
fer pública totes les candidatures
d'aquí a uns quinze dies, quan
totes les assemblees comarcals i
les regionals hagin fet arribar les
seves propostes a la direcció nacional del partit, que és qui decidirà en últim terme l'ordre dels
candidats.

• ERC no pactarà amb CiU per
donar a Jordi Pujol la majoria
absoluta en el Parlament de Catalunya, segons va anunciar ahir
el president de la federació gironina d'ERC, Joan Puigcercós,
duraiit una roda de premsa. Puigcercós va assegurar que, «amb
l'experiència dels últims quinze
anys, cap dels grups que han estat
a l'oposició no haurien de pactar
amb la coalició, perquè donar-li
la majoria absoluta seria repetir
un error». «Si no se li dóna suport
—^va continuar—^,- els temes estaran controlats pel Parlament i
no només per l'equip de govern,
fet que permetrà que es facin més
coses.» Puigcercós també va definir el candidat del PSC a la
GeíieraUtat, Joaquim Nadal, com
«el candidat que més bé li va
a CiU, perquè no hi ha diferències
entre el programa convergent i
el socialista».
El president d'ERC a Girona
també va fer un balanç de l'activit9t al Parlament en els darrers
quatre anys. Segons ell, el seu
partit ha pres mòltes iniciatives
quant, a comunicacions, ensenyament i medi ambient, però va dir
que les seves propostes no-sempre
s'han escoltat i que, passats uns
mesos, «CiU se les feia- seves».
Puigcercós també va anunciar que
des del 30 de setembre fins al
8 d'octubre es farà una assemblea
a cada comarca per decidir quins
militants formaran part de les llistes del partit, que es ratificaran
en el consell nacional.

MEDI AMBIENT

SOCIETAT

La Garrotxa és la comarca en
què la llei d^accés al medi rural
ha suscitat major polèmica

La federació d^empresaris
donarà suport a Mifas perquè
es contractin minusyàlids

Per les restriccions que ^lica als espais protegits

Ahir van signar un conveni de col·laboració

SUSANNA ALSINA

H Olot.— La Garrotxa és, de moment, la comarca catalana en què
la nova llei que regula l'accés motoritzat al medi rural ha suscitat
major polèmica, segons va afirmar
dimecres al vespre, a Olot, el
sots-difector general de Boscos de
la Generalitat, • Joan del Peso, a
la sortida de la reunió que va
mantenir amb alcaldes de la comarca i entitats representants de,
vehicles tot terreny i motoritzats.
L'ull de l'huracà, segons va quedar palès en,la reunió, és sobretot
el fet que la meitat del territori
garrotxí queda afectat per la seva
qualificació de Parc Natural o de
Pla d'Espai d'Interès' Natural, la
qual cosa fa més restrictius encara
els preceptes de la llei. Amb la
normativa a la mà, que estableix,
per exemple, que els vehicles motoritzats només podran circular
pér pistes i camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a quatre metres, a la Garrotxa només es podrà transitar

per tres pistes: la de la vall del
Bac, la d'Oix a Beget i la de
la Vall d'en Bas a Vidrà.
En vista d'aquesta situació, els
responsables de les entitats dels
vehicles motoritzats reivindiquen
una major flexibilització de la normativa per part dels ajuntaments
i del consell, que són qui, en última instància, determinaran la
possibilitat d'ús dels camins a les
zones protegides. Així mateix, i
tenint en compte que la llei estableix l'obligatorietat de celebrar
les competicions esportives en circuits catalogats); els responsables
d'aquestes entitats reclamen que
es tingui en compte aquest precepte i s'estableixin zones a aquest
efecte. «I més, tenint en compte
els esportistes d'elit que té la Garrotxa en aquest món», va dir el
vice-president de la Federació de
Motociclisme, Pere Tubert.
Contràriament, la llei satisfà alguns ajuntaments i sectors agrícoles, Eifectats sovint pel pas de
vehicles tot terreny.
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MÒNICA CABRUJA

I Girona.— La Federació d'Organitzacions Empresarials de Gi^
rona (FOEG), que agrupa unes
10.000 empreses, donarà suport
a Minusvàlids Físics Associats
(Mifas) per promoure la integració laboral de les persones minusvàlides, segons s'estableix en
un conveni que van signar ahir
les dues entitats. Mifas i la FOEG
organitzaran actes per tal d'informar els empresaris, i a començanient de l'any vinent s'organitzarà una jornada per donar a conèixer la normativa de contractació de persones amb rriinusvalideses.
Mifas disposa d'im servei de
suport a la integració laboral
(SSIL), subvencionat pel Departament de Benestar Social, que
és gratuït per als seus 1.300 afiliats
i que fa-una valoració del tipus
de feina que pot fer cada persona
minusvàlida per rendir com qualsevol treballador. En aquests moments el servei té una borsa de

treball de 190 persones, 30 de
les quals estan col·locades en empreses de Mifas i 8, en altres empreses. «Estem lluitant per la contractació a l'empresa ^ordinària i
per la integració laboral de les
persones amb müiusvalideses», va
destacar el president de Mifas,

Pere Tubert.
El president de la FOEG, Eusebi Subirós, va remarcar: «Els
empresaris s'estan sensibilitzant
cada vegada més pel tema, i si
no es contracten més persones
amb minusvalideses pot ser per
falta de coneixement.» «Cal orientar la persona amb minusvalidesa
sobre la feina qüe pot fer i també
orientar l'empresari», va dir Tubert. Mifas també lluita perquè
s'incrementin els ajuts que rep
ara l'empresari per la contractació
d'una persona amb disminució.
«Els ajuts estan molt dirigits ara
als contractes indefinits de les persones discapacitades, però volem
que s'incrementin en els contractes temporals.»

Marina cedeix part
de la Casa del Mar
de Roses perquè s'hi
faci la llar de jubilats
CRISTINA VILÀ

H Roses.— L'Institut Social de la
Marina ha cedit, amb l'aprovació
final del Consell de Ministres, l'ús
del primer pis de la Casa del Mar
de Roses a l'Ajuntament per tal
qUe aquest pugui instal·lar-hi la
nova llar dels jubilats. Segons l'àlcalde, Carles Pàramo, es preveu
que a principi de l'any vinent' es
pugui inaugurar aquest espai,- que
té uns 500 metres quadrats de
superfície i que permetrà millorar
considerablement els serveis que
fins ara rep la gent gran de Roses,
que només disposava fins ara d'un
espai de dimensions molt reduïdes
al tercer pis del mateix edifici.
Els treballs d'habilitació de la
planta, que tindran un pressuposí
d'entre 10 i 12 milions, consistiran
a enderrocar alguns envaris i a
moblar el recinte. «L'edifici és
de construcció recent, no té més
de 12 o 14 anys, la qUal cosa
ens permetrà no fer gaires modificacions en l'estructura», va exposar Pàramo, que và afegir que
s'està negociant en aquests moments la participació econòmica
d'una caixa d'estalvis perquè es
faci càrrec de més d'un 50 per
cent del cost. Segons l'alcalde, el
conveni de col·laboració signat
amb la Marina fa prop d'un any
permetrà que el consistori s'estalviï uns 50 milions de pessetes
en aquesta obra. «Si l'Ajuntament
hagués hagut de construir una llar
pel seu compte èn lloc d'habilitar
solament un local tan ben equipat
com aquest, hauria significat un
esforç considerable», va dir.
La llar dels jubilats disposarà
d'unes oficines, un saló de podologia, un altre de perruqueria,
una biblioteca de 50 metres quadrats, una sala dominical on es
podran aplegar unes 150 persones,
i una sala de manuíilitats, entre
altres. D'altra banda, el director
general de la Marina, Juan Zamora, va avançar que ara estudia
la possibilitat d'instal·lar al segon
pis del mateix edifici el centre
de serveis administratius marítims. «Hem de pensar que Roses
disposa de la segona comandància
militar de Catalunya després de.
Barcelona i que la confraria de
pescadors de Roses té molta rellevància», va comentar.

La Diputació edita la
memòria del
quadrienni 1991-1994
• Girona.— La comarca de l'Alt
Empordà, amb un total de 171
milions de pessetes, i la del Baix
Empordà, amb 156 milions, són
les que han rebut entre el 1991
4 el 1994 el major nombre de
subvencions a fons perdut destinades per la Diputació als mu- nicipis. Aquesta és una de les dades que apareix en la memòria ~
que ha publicat l'organisme provincial, un treball que, segons va
afirmar ahir el president de la
Diputació, Pere Macias, té com
a principals destinataris els ajuntaments. «Amb aquesta memòria,
els alcaldes i regidors podran valorar si ha estat o • no correcta,
la tasca portada a terme per la
Diputació, i també els servirà com
a guia per saber els tipus d'ajuts
que podem oferir als municipis»,
va dir Macias. El treball, del qual
"han fet una tirada de 1.000 exemplars, que s'han repartit entre els
ajuntaments, els consells comarcals i diverses entitats, inclou una
anàlisi de la situació sòcio-econòmica de les comarques gironines i un bon nombre de dades
sobre la Diputació, entre elles el
nivell de traspassos i el llistat d'actuacions en àmbits com medi ambient, ensenyament i cultura,
obres públiques, etc. / A.D.

