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Diari de Girona

COMARQUES
Els esquàters de Can Patatones de Banyoles van
marxar de la casa abans que la Guàrdia Civil procedís al desallotjament. Els joves, que van optar per
quedar-se entre els curiosos i riure's dels agents quan

1 4 BANYOLES
No se cedirà cap
més pesquera fins
que no es redacti
un nou reglament

desocupaven la casa ja buida, asseguren que han
demostrat que són gent pacífica. Segons alguns
veïns, els «okupes» només estaven a Can Patatones
de dia, ja que feia massa fred per a dormir-hi.

Els uokupes» s'avancen a ta Guàrdia
Civil i marxen abans que els desallotgin
Els esquàters de Can Patatones de Banyoles diuen que demostren que són pacífics
SONIA TUBERT
Banyoles

El desallotjament dels «okupes» de Can Patatones de Banyoles, ordenat dimarts passat
per la titular del jutjat d'instrucció numero 4 de Girona, Loreto Campuzano, es va fer efectiu ahir a quarts dè vuit del
matí. Una vintena d'agents de
la Guàrdia Civil amb material
antidisturbis van entrar a la
casa, situada al carrer Major,
cap a un quart de vuit, però a
dins ja no hi havia ningú.
Segons alguns esquàters,
que es van quedar entre els curiosos i els periodistes fora el
carrer, els joves que estaven
dormint dins de la casa van
fugir en sentir arribar la Guàrdia Civil. Alguns veïns, però,
afirmen que «feia dies que no hi
dormia ningú perquè es pelaven de fred». Després de registar la casa, els agents van tapiar la porta d'entrada.
Entre els espectadors que
contemplaven els agents de la
Guàdia Civil mentre feien la
desocupació, hi havia la majoria dels joves que havien estat
visquent a Can Patatones fins
aquella mateixa matinada. Els
joves anaven fent comentaris
irònics als agents i abans que
aquests entressin a la casa van
cantar-los la cançó «Dónde est a n las llaves, m a t a r i l e ,
matarile ».
Pel que fa a les pertinences
dels joves i el material alternatiu que venien al carrer, els
nois van treure'l de la casa dimecres al matí, ja que alguns
dels veïns els havien vist transportant maletes plenes des de
Can Patatones fins una furgoneta que tenien estacionada a
la plaça de la Font.

L'oposició de
Besalú envia al
Síndic les queixes
contra CiU
N.MAYÀ

Besalú.- El grup a l'oposició de l'Ajuntament de Besalú, Alternativa' Independent, ha fet arribar al Síndic
de Greuges, un plec de queixes contra decisions preses
per l'equip de govern de
CiU, entre les quals en destaca la negativa a cedir als
dos regidors d'Al d'un despatx al consistori per realitzar les seves tasques de
grup.
Jordi Zacarías, portaveu
d'Al, va explicar ahir que
des de fa més d'un any han
sol·licitat al consistori presidit per L·Luís Guinó un despatx de treball, sense haver
obtingut, fins ara, cap resposta positiva. Zacarías assegura que a l'ajuntament
«hi ha dos despatxos disponibles i un cop se en cedís un,
nosaltres
mateixos
l'acondicionaríem».
Els regidors de l'oposició
també han retret a CiU el
retard de gairebé mig any en
què s'ha presentat l'estat de
comptes de l'any 95. El portaveu d'Al ha l a m e n t a t
igualment el retard en rebre
la resposta del Departament
de governació davant el qual
va denunciar el decret d'alcaldia que prohibia gravar
en vídeo le.s sessions
plenàries.

XAVI FÀBREGA

Els agents de la Guàrdia Civil tapiant la porta d'entrada a Can Patatones.

Mifas vol
denunciar el
transport urbà de
Figueres
CA.

Rebuig als periodistes
El desallotjament va tenir
com a una de les notes més
destacades els impediments
que van trobar els periodistes a
fer la seva feina. En el moment
de començar l'operació, els
agents de la Guàrdia Civil els
van fer marxar i fins i tot hi va
haver alguna agressió. Durant
tot el matí, cap periodista es va
poder apropar a la casa, malgrat que els vianants hi podien
passar tranquil·lament.
L'operació de desallotjament
es va fer de manera molt discreta i els veïns no es van assabentar, fins que es van llevar i van
sortir al carrer. La veïna més
propera. Dolors Roura, va manifestar que «dijous al vespre

1 7 SANITAT
Un total de 538
gironins han
desenvolupat la
sida des de 1981
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Un dels esquàters desallotjats, observant l'operació de desallotjament.

sentíem més fressa que ahir al
matí. Només hem sentit soroll
quan els agents van tirar la
porta al terra i res més». Els
mateixos -veïns van declarar
que els esquàters els comentaven des de feia pocs dies que
esperaven ser desallotjats en
qualsevol moment. Els «okupes» deien ahir durant la deso-

cupació de Can Patatones que
haurien de buscar un nou habitatge per a viure.
En declaracions a l'emissora
municipal Ràdio Banyoles, un
portaveu dels esquàters va explicar que h a v i e n m a r x a t
abans que arribés la policia perquè això els demostraven «que
som pacífics i perquè se sentis-
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sin decebuts en no poder actuar
per la força».
La delegada del Govern a
Catalunya, Julià García-Valdecasas, va informar que el desallotjament de Banyoles es va
produir «sense problemes» perquè els joves ja es van plantejar
dijous sortir de la casa, «i la van
abandonar sense problemes».

Figueres.- L'Associació
de minusvàlids físics associats (Mifas) de Figueres va
anunciar ahir que denunciarà el servei públic de transport urbà de l'Ajuntament
per no complir la Llei d'Accessibilitat de la Generalitat. Segons Mifas, els nous
autobusos, que es posaran
en funcionament a partir del
proper 1 de gener no permeten l'accés a persones amb
minusvalies.
Mentrestant, l'alcalde de
la ciutat, Joan Armangué,
va negar que s'infringís la
Llei d'Accessibilitat ja que
<cels autobusos són de segona
mà i, per tant, no hi ha l'obligatorietat de complir aquest
requisit». Amb tot, Armangué es va comprometre a
partir de l'any 1998, amb la
renovació de la flota, a adequar el servei perquè hijpuguin
accedir
els
minusvàlids.
L'associció Mifas va plantejar aquesta reivindicació
en el transcurs del ple d'ahir
a la nit, al qual van assistir
una petita representació del
col.lectiu de d i s m i n u ï t s
figuerencs.

