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EI nou govern d^esquerres de Sant Feliu

E

ncara que les direccions dels
tres partits —el PSC, ERC i
IC-EV— facin èmfasi a voler
aclarir que el pacte d'esquerres
de Sant Feliu de Guíxols és una decisió estrictament local, el cert és que
l'acord a què han arribat les agrupacions locals d'aquestes formacions
és una reproducció del que s'ha anomenat l'olivera catalana i que funciona, per exemple, i només en l'àmbit
mimicipal i amb els matisos que calgui, a l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta nova majoria d'esquerres
ganxona no és gratuïta. A les elec-

cions del 1995, al PSC U va faltar
un regidor per continuar governant
amb la tranquil·litat que dóna la majoria absoluta. En aquests dos anys
de mandat, l'equip socialista ha pogut
governar gràcies a acords puntuals
amb els diferents partits, però és evident que la seva gestió estava molt
condicionada, tot i que això ha portat
propostes tan pragmàtiques i consensuades com el nou projecte de la
Rambla Vidal.
Ara, però, s'enceta una nova etapa
que crea unes expectatives polítiques
prou interessants. A l'Ajuntament de

Sant Feliu ja hi havia hagut govern
d'esquerres —PSC i PSUC— durant
els dos primers mandats. Les dues
majories absolutes consecutives dels
socialistes el 1987 i el 1991 els havien
permès instal·lar-se en el poder amb
una gran comoditat, però en les últimes eleccions van perdre dos regidors, precisament en favor d'ERC
i IC-EV. El pacte de govern a què
s'ha arribat donarà un protagohisme
rellevant tant al regidor repubhcà
com al d'Iniciativa, i permet albirar
un replantejament a fons del programa d'actuacions municipals.
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l mateix dia que feia un any
que ETA va segrestar José Antonio Ortega Lara, la policia
francesa ha detingut prop de
Bordeus l'etarra José Luis Úrrusolo
Sistiaga, considerat actualment un
dels tres principals responsables de
l'organització terrorista. L'arrest del
terrorista de les mil cares s'afegeix
al seguit de detencions de membres
de comandos etarres o col·laboradors
que s'estan produint les darreres setmanes. Aquesta detenció demostra
dues coses. D'una banda, que la
col·laboració entre l'Estat Espanyol

Hi ha un altre perill. Que intenti
venjar-se amb les persones que té
segrestades. Els etarres han d'entendre d'una vegada que fa temps que
han perdut la batalla i que només
una sortida negociada permetrà al
País Basc resoldre els seus problemes.
El que passa és que això que pot
entendre qualsevol persona amb sentit comú sembla que sigui una cosa
incomprensible per a aquells que
viuen des de posicions radicals, fanatizades per la violència i amb un
odi que posa la mort per damunt
de qualsevol diàleg.
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Minusratidesafísicai
minusralidesa lü^üística
M Com a delegada de la comarca
de la Selva de l'associació MIFAS
(Minusvàlids Físics Associats), vull
parlar de la polèmica suscitada per
ERC de Blanes sobre la projecció
de la pel·lícula EljorobadodeNotre
Dame a un cinema de la població
en versió castellana i no en la versió
doblada al català que ha sufragat la
Generalitat.
Deixant de banda l'idioma en
què es pugui o no projectar la pel·lícula, pel col·lectiu de les persones
amb problemes més o menys greus
de mobilitat seria el mateix que la
fessin en pakistanès, perquè no podem accedir a cap de les dues sales
que hi ha a aquesta població.
És molt important la normalització lingüística, però de moment ho
és més la integració social d'un
col·lectiu. Mentre una sola persona
no pugui accedir a un cinema per
les barreres arquitectòniques, la
polèmica sobre el doblatge és una
micafútü.
És ima llàstima que en aquest
municipi, on ja s'han fet progressos
importants en el terreny de la supressió d'aquestes barreres, s'oblidi
que encara hi ha activitats a les
quals im minusvàlid no hi té accés
i que es promoguin polèmiques
com

i França pels temes de terrorisme
és òptima, i de l'altra que l'acció
poUcial conjunta contra el terrorisme
està aconseguint importants nivells
d'efectivitat.
Però si aquest és el vessant positiu,
també hi ha un perill. Cada cop que
ETA rep un cop fort —la detenció
d'Urrusolo Sistiaga obligarà a una
nova reestructuració de la cúpula etarra— els terroristes intenten respondre amb una acció contundent per
demostrar la seva capacitat. L'assassinat del tinent coronel Jesús Cuesta
Abril va respondre a això.

ESCRIU

Els textos tramesos a aquesta secció han de ser breus. Tindran prioritat els que no excedeixin de 20
ratlles mecanografiades. L'original ha de venir signat i és imprescindible que hifigurinel domicili, el
telèfon i el número de DNI o passaport de l'autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònims
ni amb inicials. El Punt es reserva el dret de publicar les comunicacions trameses, i el de resumir-les
quan ho consideri oportú.

oficial; això és púbüc i notori i encara que molesti a algú, tot el que
s'ha fet i s'està fent ho fa en nom
d'ERC de Cadaqués, amb acords
assemblearis i democràticament
consensuats. I així esperem que
continuarà.
Va ser una írmocentada pel fet
que diuen que no hi ha un altre
projecte per a la construcció de la
dàrsena pesquera. Fa riure, això!
Primer de tot cal dir que, com a
partit a l'oposició, no es té legitimació per portar a terme els projectes
i les propostes, i menys quan a l'actual Ajuntament se'ls ha volgut ensenyar aquest projecte alternatiu

l'esmentada./ANNA M. GUI-

LLEN PARDO, delegada comarcal de Minusvàlids Físics Associats (MIFAS). Blanes
(Selva). .

Més sobre el projecte de
dàrsena a Cadaqués
• Com a company de partit d'en
Rafael MartÍQ i Mota, en Rafa, a
ERC de Cadaqués, vull fer uns comentaris a la carta publicada el dia
28 de desembre en aquest diari i
signada per representants de la
confraria de pescadors de (üadaqués. Un escrit que, pel fet que va
ser publicat aquell dia, considero
que va ser una/nnocenfaíia.
En primer Hoc, es parla d'un hipotètic portaveu d'ERC de Cadaqués, quan s'ha de saber que d'hipotètic res de res: és el portaveu
Punt, El, 1997-01-18, p. 6.
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tres vegades, amb parlamentaris inclosos, i ni tan sols se l'han volgut
mirar ni parlar-ne.
D'altra banda, ja fa mesos qúe la
proposta d'adequació de ses Óhveres per a refugi de pescadors es va
presentar als departaments corresponents de la Generalitat, és a dir,
al d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, al de Medi Ambient i al de PoKtica Territorial i Obres Públiques,
perquè s'inclogués en el projecte de
Uei del parc. Va ser escoltada i ad-,
mirada pel fet de ser l'oposició qui
la presenta. Al contrari de les quatre ratUes d'un dibuix presentat per
l'Ajuntament, governat per CiU. El
L A P U N X A D'EISI J A P

pròxim pas serà presentar-la al president Pujol i a l'opinió pública.
També s'han escoltat i tingut en
compte les propostes presentades
per ERC en defensa dels pescadors, per protegir la pesca artesanal
i respectar els corresponents caladors. Proposta que ja es feia en el
programa electoral d'ERC de les
passades municipals, en el qual es
demanava, entre altres coses, el
consens total de les parts implicades. En parlaven, en els seus programes, CiU i el PSOE? Suposo
que el que volen els pescadors és
protegir les barques dels temporals.
Això ho volem tots: per tant, que si-

guin tolerants i no facin tanta demagògia. El que no es pot permetre
és destrossar la bellesa emblemàtica de PortUigat, un paratge que forma part de la zona del PEIN i al
qual s'haurien d'aplicar mesures
correctores d'impacte: ambiental
que serien molt problemàtiques.
Això no passa a ses Oliveres, ja que
queda fora de la protecció del futur
parc natural marí./DAViD TIBAU i
SERVA. Cadaqués (Alt Empordà).

Felicitació als monitors del
Club Esquí Salt
• Amb aquesta carta volem felicitar públicament els monitors i les
monitores del Club Esquí Salt per
les esplèndies colònies que han organitzat aquest Nadal.
Efectivament, del 26 al 31 del
proppassat desembre vàrem anar a
Portainé (Pallars Sobirà). Érem
160 ehtre nens, pares i monitors.
Qualsevol es pot fer càrrec de les
dificultats que comporta moure
tanta gent per les pistes, l'hotel i els
autocars. Tanmateix les colònies
varen ser un èxit total pel que fa a
organització, a aprenentatge de
l'esport i a relació social.
Estem convençuts que això va
ser així per l'esperit i les ganes que
hi varen posar els monitors: sempre
de bon humor, sempre incansables,
sempre lliurats a la mainada.
Gràcies, doncs, a la Montse i a
l'Àngel, a en Joan i a en Candi, a
en Toni i a la Piti, a l'Agustín i a en
Pep, a l'Eva i a la Lídia. Amb el seu
esforç i la seva dedicació han aconseguit que les colònies d'aquesta
temporada hagin estat unes colònies amb majúscula. En nom de
tots els pares, enhorabona i per
molts anys! /JOAQUIM VILAR i SAis.
Quart d'Onyar (Gironès).
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B A la plana 6 del diari d'ahir, a la
secció de Punt i Seguit, el regidor
de Sant Feliu de Guísols que apareixia a l'esquerra de la foto que
il·lustrava la informació sobre el
pacte de govern no és Manel Monfort sinó Josep MuíÍGZ.

