PUNT I SEGUIT

EL PUNT/ DiUuns, 5 d'agost de 1996

POLITICA
El regidor Pere Costa, de Sant Antoni
Independent (SAI), que ha presentat en
el darrer ple de l'Ajuntament de Calonge-Sant Antoni la renúncia del càrrec,
manifesta en aquesta entrevista que, des-

pres d'estar un any en el govern, veu
molt més clara i necessària la segregació.
Costa ho justifica després d'haver detectat
que les necessitats dels dos nuclis són
molt diferents, i, a més, havent constatat

la poca relació entre els habitants respectius. També recorda que la seva renúncia ja estava decidida d'entrada, per
poder permetre que membres del grup
tinguessin experiència municipal.

P E R E C O S T A . Exregidor de Turisme de Calonge-Sant Antoni.
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• Sant Antoni.^ Vostè sempre
ha argumentat que la seva renúncia ja estava prevista.
—«Sí, sí. Quan vam fer la llista
electoral, vam arribar a un acord
que cada cert temps s'anirien renovant els càrrecs perquè hi hagués més gent que tingués experiència municipal. Això sempre
abans dels resultats electorals i
de saber que formaríem part d'un
equip de govern. En entrar al govern, els regidors tenen diferentes
particularitats. En el meu cas, com
a regidor de Turisme, crec que
ara és la bona època per plegar,
ja que ara tot s'ha planificat durant
l'hivern i a l'estiu només es tracta
de controlar els actes, que és més
feina dels tècnics.»
—En el darrer ple es va tractar
una moció per ajornar la seva
renúncia fins passat l'estiü, però
no va fructificar. Què n'ha de dir?
—«De la manera que estava
escrita la moció i de la manera
que vaig presentar la meva renúncia, semblava que en aquest
ple jo acabés i ho deixés tot, i
creés un buit de poder. I no és
així. Jo marxaré quan arribi l'acreditació del nou regidor. A més,
la moció plantejava que presentés
un balanç de la temporada. El
balanç el passarem igualment, jo
o el nou regidor. EI que no trobaria correcte és que aquest balanç passés per un ple, com plantejava la moció. No s'ha fet mai.»
^ U n a de les crítiques de l'oposició ha estat l'anul·lació del
Patronat de Turisme en aquest
nou mandat?
—«Això va ser una cosa que
nosaltres, en tenir possibihtats
d'entrar a l'equip de govern i durant les negociacions amb el grup
de CiU, els vam plantejar. Durant
els darrers quatre anys, diferents
membres de SAI van estar en el
Patronat i creuen que era inoperatiu. A més, quan s'hi anava,
quasi tot estava pràcticament fet.
Nosaltres hem fet reunions amb
tot tipus de col·lectius, havent-hi
una comunicació amb qui realment ha volgut.»
; —^Com valora la feina durant
aquest any en el govern?
—«Jo crec que la feina ha estat
molt positiva. Almenys hem treballat amb la intenció de fer-ho
molt bé. Hi ha hagut coses que
estan funcionant molt bé i coses
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• Roses.— L'Ajuntament de Roses ha impugnat una ordre ministerial del 31 de maig segons
la qual el Ministeri de Medi Ambient donava permís a l'empresa
Aqüicultura Mediterrània SL per
implantar una instal·lació flotant
dedicada a la piscicultura üavant
el litoral rosinc. Actualment ja
hi ha cinc grans gàbies dedicades
a la cria de llobarros, i el permís
estableix que n'hi poden haver
de deu a dotze més. «En les que
tenim ja no hi podem fer res,
però considerem que hi podria
haver un lloc millor. El que ja
no ens sembla gens bé és que
ens en vulguin posar més, perquè
seria trencar la nostra imatge i
suposaria un gran impacte ambiental», argumenta l'alcalde de
Roses, Carles Pàramo. L'Ajuntament fonamentarà aquesta impugnació en el fet que «en cap
moment de la tramitació no se'ns
ha fet arribar cap comunicació
ni se'ns ha demanat l'opinió, cosa
a la qual estaven obligats», segons
Pàramo. / R.C.

El PSC i el PP acusen
el govern de Vilafant
d'augmentar taxes

Costa, tallant els cabells a un dels clients de la seva perruqueria. Foto: ALBERT VILAR.
que no estan funcionant tan bé.
De fet, és el primer any que fem
activitats diferents i, a partir d'aquí, s'ha de fer una valoració per
decidir l'enfocament.»
—^Després d'estar a l'equip de
govern, encara veu clara la segregació de Sant Antoni?
^«Ara la veig molt més clara
i molt més necessària. Sé que això
pot doldre a algun membre de
l'equip de govern. En treballar
i discutir sobre temes de Sant Antoni i de Calonge veus que hi
ha una diferència molt gran, hi
ha un tarannà molt diferent entre
els dos municipis, hi ha unes necessitats completament diferents,
hi ha molt poca relació entre els
seus habitants. Per tant, crec que
serem molt més bons veïns quan
tot sigui molt clar i s'hagi assentat
el que és la segregació i siguem

L'Ajuntament de Roses
impugna el permís per
fer una piscífactoria

dos municipis independents.»
—^Així creu que Sant Antoni
pot viure sense Calonge?
—«Sí, sí. Això, en números d'estudis econòmics, està demostrat.
I ens han denegat la segregació
perquè Calonge no pot viure sense
Sant Antoni. Així ho diu el decret
denegatori de la Generalitat. I
això és greu.»
—^Ara es podrà dedicar més a
la comissió promotora, que presideix. No creu que s'ha apagat
una mica aquesta flama independentista que hi havia?
^«No té res a veure la feina
de regidor amb la feina a la comissió. La comissió va tirant endavant. El que sí que és cert és
que com que tot l'expedient és
als tribunals i els tribunals tarden
un temps a resoldre'l, no hi ha
aquella participació de quan bus-

càvem firmes... Ara esperem sentència. Però, és clar, quan no veus
la feina que s'està fent, que abans
es veia pel carrer, fa que sembli
que no hi ha gaire participació.
Però, cada dilluns, ens trobem i
hi ha moltes ganes de tirar-ho
endavant i aconseguir-ho. La veritat és que fa cinc anys que dura
i les reunions dels dilluns encara
fan goig.»
—Creu que s'han de buscar
al·licients per mantenir viu el
caliu?
—«Jo crec que el màxim al·licient serà quan diguin que sí a
la segregació. Després serà l'esclat
de joia de tot un municipi, de
tot el poble de Sant Antoni. Mentre s'hi arriba, hi ha molta feina
política. Potser sí que s'haurien
de fer més actes populars, però
tothom té molla feina.»

H Vilafant.— Els dos grups a l'oposició de l'Ajuntament de Vilafant, el PSC i el PP, han fet
un comunicat de premsa conjunt
en el qual critiquen l'actuació de
l'equip de govern per «la seva
obstinació a aplicar taxes no previstes, incomplint d'una forma
descarada el seu programa electoral i enganyant els seus votants».
La crítica ha sorgit després que
l'Ajuntament, amb els vots de CiU
i Vilafant Unit, ha aprovat la creació d'una taxa per al manteniment
i la connexió amb el servei de
teledistribució per cable. L'oposició assegura que d'aquesta manera les arques municipals ingressaran 700.000 pessetes per any
—12.000 pessetes per connexió i
5.000 de manteniment per habitatge i any—, mentre que les despeses «seran molt inferiors». /R.c.

Mifas i Làser signen un
conveni de treball per
a minusvàlids
• Figueres.— La delegada de Mifas a l'Alt Empordà, Dolors Garcia, i el president de Làser Associats, Narcís Batallé, han signat
un conveni de col·laboració que
permetrà donar feina a persones
amb algun tipus de minusvahdesa
física a través del taller terapèutic
que aquesta darrera associació té
a Llers. Làser també oferirà cursos
de formació ocupacional a aquestes persones mentre Mifas no posi
en marxa cap activitat similar a
l'Alt Empordà. / R.c.

-ANUNCI
pel qual TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, S. A. fa pública la concurrència d'ofertes per a la contractació del servei d'alimentació a l'albergresidència Torre Malagrida, situat al passeig de Barcelona, 15, de la
ciutat d'Olot.
DocuwentaclA Durant el termini de presentació d'ofertes, les empreses interessades poden consultar el Ptec de Condicions en tes següents adreces:
• carrer Rocafort, 116-122, de Barcelona (Àrea d'Explotació de Turisme Juvenil de Catalunya, S. A.);
• passeig de Barcelona, 15, d'Olot (alberg-residència Torre Malagrida).
Presentació d'ofertes. Rns al 30 d'agost de 1996 (inclòs), de dilluns
a divendres, de 9.00 a 14.00 ii I de 16.00 a 19.00 h, al carrer Rocafort, 116-122, de Barcelona (Àrea d'Explotació de Turisme Juvenil de
Catalunya, S. A.).

OFERTES'
SENSACIONALS

Oleita vàlida donant-se d'alta a Iss nostres botigues.
Oferta limitada fus a (i d'existèndes
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Barcelona, a 31 de juliol de 1996
El dírector-gerent
OPATOT
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