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SANT JULIÀ

Un mort i cinc
ferits greus en un
xoc entre un camió
i tres cotxes

ciutadans. Fernàndez Díaz, que va destacar la mala
imatge dels consells comarcals entre els ciutadans,
tancava d'aquesta manera una trobada intercomarcal del partit que va celebrar a Girona.

El president del Partit Popular a Catalunya, Alberto
Fernàndez Díaz, va qualificar ahir al matí de «gairebé feudal» el sistema de representació als consells
comarcals, ja que es prima més el territori que els

Fernàndez Díaz creu que els consells
comarcals són òrgans gairebé feudals
El president del PP a Catalunya va tancar una reunió de consellers comarcals a Girona
MARTI BATLLE
Girona
En Tacte de clausura de la
trobada de la cinquantena de
consellers comarcals del PP a
Catalunya, que es va celebrar a
Girona, Alberto Fernàndez
Díaz va criticar durament la
figiira dels consells comarcals i
va demanar als regidors populars que impulsin un debat per
a la reforma de la Llei d'Administració Local. Segons el president del PP, aquests òrgans no
representen proporcionalment
el nombre de vots obtinguts pel
partit a la comarca sinó els representants que es tenen en el
territori,' de manera que «és
quasi feudal».
Per Fernàndez Díaz, els consells comarcals van ser creats
per CiU per controlar el territori i són una eina .per al municipalisme de la coalició. El resultat, segons ell, és que són la
institució més nova i la que més
mala imatge té entre el ciutadà: «Són notícia no per la feina
feta, sinó per la manca de transparència, els escàndols i la politització», va dir.
La trobada va servir ahir per
unificar els critris dels consellers comarcals del PP a Catalunya Vespecte a la seva estratègia i el missatge polític que han
de donar, segons va explicar el
secretari de política municipal
del PP a Girona, Jaume Veray,
organitzador de la trobada. Veray va assenyalar que a banda
de l'estratègia l'a trobada servia per a la formació d'aquests

MARÇAL MOLAS

Un moment de la intervenció de Fernàndez Díaz en la trobada de consellers comarcals del PP, ahir a Girona.

consellers i també, a nivell personal, perquè es coneguessin
entre ells. Finalment, la reunió
va servir perquè els regidors i
consellers posessin en comú les
seves preocupacions,.de manera que tinguessin entrada al
Parlament de Catalunya a través dels diputats del partit.
El president del PP català va
destacar la importància d'aconseguir més representació del
partit en l'administració local.

ja que «és l'últim reducte del
PSC, el nostre adversari natural, que està en els moments
més baixos de la seva història».
Fernàndez Díaz va aconsellar
treballar dia a dia en els municipis, ja que «les eleccions no es
guanyen durant la campanya
electoral • sinó en el treball
diari».
Tant Alberto Fernàndez
Díaz com el president de Girona, Enric Herranz, van desta-

car la importància de capitalitzar l'acció de govern de José
Maria Aznar perquè Girona
deixi de ser l'única província
d'Espanya on el PP no té diputat. Finalment, va criticar, sense mencionar-lo, Jordi Pujol, de
qui va dir que «ningú es pot
erigir en jutge per decidir la
catalanitat d'uns o altres, ja sigui per qüestions com el finançament autonòmic com per
qualsevol altra».

Els experts consideren «estrany» que els dos animals hagin mort en el mateix lloc

La Policia Local de Cadaqués troba dos dofins
morts sobre les roques de la platja del Sortell
CARLES ARBOLÍ
Cadaqués

La Policia Local de Cadaqués va localitzar ahir al matí,
al voltant de dos quarts de dotze, dos dofins morts damunt les
roques de la platja del Sortell, a
la mateixa badia de Cadaqués,
després que uns veïns alertessin de la presència dels cadàvers dels mamífers.
Els animals, segons les primeres investigacions, havien
riort unes vint-i-quatre hores
abans i les onades i els corrents
marins els haurien transportat

fins a la platja del Sortell.
El regidor de Medi Ambient
de l'Ajuntament de Cadaqués,
Jordi Riera, va explicar ahir
que els dos dofins, un mascle i
una femella de l'espècie stenella, eren força joves i medien
entre 125 i 140 centímetres.
Els animals, que estaven en
molt bon estat de conservació,
van ser traslladats al magatzem municipal de Cadaqués i
ahir a la tarda van ser recollits
pels tècnics del Centre de Recuperació d'Animals Marins de
Catalunya, que investigaran
les causes de la mort.

Inicialment, segons va explicar el regidor de Medi Ambient
de Cadaqués, Jordi Riera, els
experts consideren «estrany»
que els dos dofins hagin aparegut morts en el mateix indret,
malgrat que no es podrà determinar, amb certesa la causa de
les morts fins que s'efectuïn les
analítiques corresponents.
Els dofins presentaven ferides per mossegades de peix o
gavià a la banda dreta dels seus
cossos, malgrat que el regidor
de Medi Ambient va indicar
que «probablement després de
morir van quedar surant i la
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part que es va mantenir fora de
l'aigua va ser atacada per altres animals».
En aquest mateix sentit, no
s'ha detectat en els cadàvers
dels dofins cap signe extern que
faci pensar amb la possibilitat
que els dos mamífers fossin atacats per arpons o altres estris de
pesca.
Els stenella són una espècie
de dofins que ara fa cinc anys ja
van patir els efectes d'una forta
epidèmia que va arribar a provocar la mort de molts d'aquests animals, especialment a
tota la costa mediterrània.
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FORNELLS

El pont dels Carros
deixarà de ser un
punt perillós en
quatre mesos

Ripoll perdona
durant 15 dies les
multes als cotxes
mal aparcats
DdeG
Ripoll.- L'Ajuntament de
Ripoll perdona durant els
propers quinze dies les multes d'aparcament d'aquells
vehicles que obstaculitzin el
pas de persones amb minusvalies físiques a voreres,
passos de vianants i altres.
Aquesta acció forma part
d'ima campanya de sensibilització dels conductors envers els minusvàlids, que es
porta a terme amb motiu de
l'exposició fotogràfica sobre
barreres arquitectòniques,
socials, urbanístiques i de
transport que han organitzat l'Ajuntament de Ripoll i
l'associació MIFAS, i que estarà oberta fins al 31 de
gener.
El regidor delegat de l'Ajuntament de Ripoll, Bonaventura Martí, ha explicat
que els agents de la Policia
Municipal evitaran, durant
aquest període de temps,
sancionar els conductors que
aparquin el seu cotxe al damunt de les voreres o davant
de passos per minusvàlids.
En lloc d'això, se'ls donarà
un fullet on s'expliquen els
problemes que pateixen les
persones amb minusvalies
físiques en aquest tipus de
situacions.
L'exposició consta d'una
quarantena de fotografies
extretes dels diaris gironins
que presenten de manera
clara i explícita les diverses
classes de barreres amb què
es troben els minusvàlids físics en la seva vida diària.
Bonaventura Martí ha explicat que el consistori ripollenc va demanar a MIFAS
de l'Alt Empordà, que ja havia organitzat aquesta exposició a Figueres fa uns mesos, que els la cedís «perquè
vam pensar que era una
bona ocasió per sensibilitzar
l a població».

El gas natural
arribarà à Santa
Coloma el 98
DdeG
Santa Coloma de Farners.- La companyia Gas Natural està tramitant davant
del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat el projecte de subministrament de gas natm-al a
Santa Coloma de Farners.
Segons les previsions inicials, la xarxa de distribució
podria estar enllestida l'any
98, va explicar l'alc dde, Antoni Solà.
L'alcalde es va mostrar a
favor de la implantació d'aquesta energia a la seva població perquè «és neta i bara• ta, a més de ser una petició
que feia molts anys que venia demanant
aquest
Ajuntament».

