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TRENCAMENT DEL PACTE DE GOVERN A FIGUERES

Per Fc^osído de Figures s%a perdut el tsmps
CiU, el PP i IC-EV creuen que el pacte de progrés ha representat un retard per a Figueres
JOSEP PUIGBERT

I Figueres.— Els graps de l'oposició municipal de Figueres, CiU, el PP i IC-EV,
consideren que l'anomenat pacte de govem
de progrés integrat pel PSC, Fòrum Cívic
Els tres grups que van quedar
fora de l'anomenat pacte de progrés coincideixen a dir que la formació d'un equip de govem entre
el PSC, el Fòrum i ERC ha estat
una forma de «perdre el temps».
«La ciutat ja està prou endarrerida
perquè dels quatre anys de mandat s'hagin perdut quinze mesos,
més els que calguin per formar
una nova majoria. D'aquest mandat ja s'ha fet malbé un pressupost
i mig», considera l'únic regidor
d'IC-EV, Albert Blasco. Una opinió similar té el portaveu del PP,
Gerard Camps, que creu que la
formació d'una nova majoria pot
tenir un cost econòmic per a la
ciutat. «Figueres es troba en un
forat negre i el rellcmçament es
va retardant. Armangué ho va calcular malament quan va anunciar
que el millor per a la ciutat era
un govem amb els gmps d'esquerra. S'ha equivocat i ara ha
de formar una nova majoria i s'ha
de veure quin cost tindrà per a
la ciutat aquest trencament. Tots
sabem el que cobraveii els tres
regidors del Fòmm, i si ara el
PSC i ERC pacten amb CiU, vol
dir que d'il regidors es passa a
un equip de govem de 14 i, per
tant, s'incrementarà el nombre de
sous», ha manifestat Camps. El
regidor del PP, però, no creu que
sigui positiu per a la gestió municipal un govern en minoria amb
només el PSC i ERC. «Dels 8
regidors d'aquest equip de govem,
2 dels socialistes tenen obligacions
en altres llocs [es refereix als càrrecs de diputada i parlamentari
de Montserrat Palma i Martí Sans,
respectivament] i això fa que l'Ajuntament quedi desvestit.»
La formació d'una nova majoria
entre el PSC i CiU és la que
veuen més factible tant el PP com
IC-EV. «Seria una lògica no raonable perquè s'havien interpretat
els resultats de les eleccions com
que la ciutat voUa un govem progressista d'esquerres i no volia
CiU, i ara és el PSC qui va a
tocar a la seva porta», ha dit Blasco, que considera que ni per part
sociaUsta ni del Fòrum hi ha hagut
voluntat de fer un veritable pacte
de govern. «Aquest va ser un dels
motius pels quals ens vam aixecar
de la taula de negociacions en
el moment que es parlava de fer
un bloc d'esquerres», ha manifestat el regidor d'Iniciativa.

i ERC no ha aportat res de bo a la ciutat
i que han estat quinze mesos mal aprofitats.
Tots els grups també creuen que ara ha
estat un mal moment per trencar l'acord,
perquè s'inicia una etapa de més ines-

tabilitat que provocarà que molts projectes
quedin encallats i significarà un nou retard
per a la ciutat. El regidor d'Iniciativa, Albert
Blasco, creu que «s'ha desaprofitat tot el
pressupost d'aquest any i la meitat del

Albert Giró
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Propietan d'un bar
1. «Si no s'entenen, el millor és
que ho deixin cón'er. El que volem és que Figueres vagi endavant.»
2. «Ho trobo més interessant
que el que hi havia fins ara perquè no tiraven res endavant.»

Estudiant
1. «Els socialistes estaven una
mica Irritats amb els del Fòoim
i, per tant, ja m'ho semblava,
que passaria això.»
2. «Suposo que és ei que hauran de fer, perquè no queden
opcions.»

de l'any passat i es va camí de desaprofitar
el de l'any vinent». Blasco creu que un
possible pacte entre el PSC i CiU respon
a la «temptació natural dels socialistes des
d'abans de les eleccions».
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Jubilat
President AV del Parc-Sol
1. «Per a la ciutat no és positiu 1. «El Fòmm és el partit dels boperquè continuem perdent e l . tiguers, i amb els socialistes no
podien lligar; devia ser un pacte
tren, i ja n'hem perdut molts.»
2. «Rns ara els pactes eren de de conveniències.»
terrat a terrat, i no em sembla 2. «Voto socialista però em conuna cosa que sigui gaire clara.» sidero català j tot el que vagi amb
Convergència em sembla bé.»

Mifas
1 . «S'ha de posar fi a la inestabilitat si aquesta existeix realment, perquè en aquest cas
la ciutat en pot sortir perjudicada.»
2. «Tots dos tenen sis regidors i les majories canten.»
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Encarregada d'una botiga
1. «Són dos partits diferents i
és fàcil que no s'hagin entès,
però crec que s'han precipitat.»

President d'El Rovell de l'Ou
1. «Esperem que no es repeteixi la història de tenir sis alcaldes en un any com va passar al
principi de la democràcia.»
2. «Si la ciutat n'ha de treure
rendiment, em sembla bé.»

Treballador d'arts gràfiques
1. «Ja es veia a venir. És molt
difícil governar en un lloc on
n'hi ha tres que volen manar.»
2. «En la política pot passar de
tot. L'important és que la ciutat
tiri endavant.»

Vigilant d'aparcaments
1. «Tots dos tenen culpa, però
hauria estat millor que s'haguessin pogut entendre.»
2. «Ho veig difícil, però tot pot
ser.»

Mestressa de casa
1. «SI l'alcalde ho ha decidit així, és perquè ja en devia estar
tip.»
2. «Ho veig molt bé.»

2. «Si la gent de Figueres està
tipa de CiU i per això va perdre
les eleccions, no em sembla bé
aquest pacte.»

Text i fotos: JOSEP PUIGBERT.

La posició de CiU tampoc no
s'allunya massa de la manifestada
pels altres dos gmps de l'oposició
en el sentit que la ciutat no ha
avançat en aquest primer tram
de l'actual mandat. «Només hi
ha hagut problemes intems entre
els socis de l'equip de govem,
i les poques coses que s'han fet
són projectes que provenen de
l'anterior mandat», han coincidit
a assenyalar el portaveu de CiU,
Martí Palahí, i el regidor d'aquest
mateix gmp Albert Domínguez.
Alcaldia repartida
Unes manifestacions radiofòniques que va fer ahir el president
de CDC a la demarcació de Gi-

rona, Josep Micaló, en el "sentit
que CiU estava disposada a negociar qualsevol cosa amb el PSC,
fins i tot l'alcaldia, van provocar
la inquietud de Joan Armangué.
És difícil, però, que CiU pugui
aspirar a obtenir l'alcaldia en els
dos anys i mig que queden de
mandat. Els socialistes estarien
disposats a governar en minoria
abans de cedir-la. Una altra cosa
és que els dos gmps majoritaris
pactin un suport a sis anys vista,
tenint en compte que difícilment
a les properes eleccions sortirà
un gmp amb majoria absoluta.
Aquesta és una opció que, ara
per ara, no contemplen de forma
taxativa ni el PSC ni CiU.

EL

CONTRAPUNT

La ciutadania despistada

T

robar deu persones que sabessin que l'equip de govem
de Figueres ha fet aigua ha estat un treball de camp
titànic, i aconseguir que es mullin i contestin l'enquesta
d'aquesta mateixa pàgina —sortir retratat fa basarda—
encara més. Només un de cada cinc enquestats sabia que
el decorat polític de l'Ajuntament pot canviar. L'entrellat
i les bambolines de l'administració local, la que diuen més
propera al ciutadà, no interessa la gent i les sigles dels
partits són bones o dolentes en funció de si el forat de
la vorera que hi ha davant de casa, la nostra, no la del
veí, està arreglat o no. Els polítics, que no perdin el temps
tirant-se els plats pel cap, perquè la gent no els escolta,
i que es concentrin a tapar forats. /J.P.
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