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L'ORGANITZACIÓ INTERNA D'ERC A GIRONA

ANDORRA

Els crítics dTRC exigeixen quatre llocs
dins el comitè polític per tancar l'acord

Forné proposa integrar
Andorra a Enropa sense
perdre els privilegis fiseals

Afirmen que aquest punt és «innegociable»
MARIA ÀNGELS MARTÍNEZ

• Girona.— El sector crític d'ERC reclama quatre
places del nou organigrama regional del partit (integrat per quinze membres) com a condició per
a tancar l'acord d'integració dins el comitè polític
que presideix Miquel Hortós. Aquest és el principal
Després de tres reunions des
de la celebració del congrés regional, el 22 de febrer passat, l'acord definitiu està pendent de l'acceptació per part d'Hortós d'un
dels tres punts que els crítics van
posar sobre la taula: el número
de places que els corresponen dins
el comitè polític. Mentre que els
crítics reclamen quatre places sobre un total de 15, Hortós els
n'ofereix tres. En concret, els crítics consideren «innegociable»
ocupar una vicepresidència i tres
àrees més: política sectorial, formació i política institucional. Hortós ha ofert a Paulí una vicepresidència de política municipal, que
era una de les principals reivindicacions dels crítics. Aquesta vicepresidència seria l'encarregada
de coordinar i unificar els criteris
ideològics dels regidors d'ERC i
treballaria en col·laboració amb
l'Assemblea Regional de Batlles
i Regidors. Hortós, que en diverses ocasions havia advertit del
perill que s'acabés creant un «contrapoder» municipal dins el partit,
va assegurar ahir que aquesta possibilitat queda descartada perquè
«les àrees estan molt ben delimitades».
A més, el president regional
ofereix càrrecs als altres dos mem-

punt de fricció entre els dos sectors, ja que Hortós
només està disposat a oferir als crítics tres dels
quatre llocs que reclamen. Fonts d'aquest sector
van assenyalar ahir que aquest punt és innegociable
i van destacar la seva voluntat d'acordar un organigrama «tancat».

Josep Paulí
bres de la candidatura alternativa,
l'alcalde de Celrà, Jaume Bossacoma, i el regidor de Girona, Santi
Niell. Aquest últim, però, va qualificar aquesta oferta d'insuficient
i va afirmar que el pacte no serà
possible si Hortós no els dóna
els quatre llocs que reclamen.
«Tancarem l'acord quan ell vulgui

si accepta aquest punt», va assenyalar.
El sector crític, que té previst
reunir-se pròximament per valorar el posicionament d'Hortós, vol
que l'organigrama del comitè polític s'acordi des del començament
i que no quedi cap qüestió pendent de futures ampliacions.
«Hortós fa un plantejament molt
minimalista, mentre que nosaltres
volem un comitè polític més ampli
i amb més gent», va explicar Niell.
Fins ara només hi ha • acord
en el tercer punt de la proposta
dels crítics, que fa referència a
la necessitat de crear una comissió
permanent que faci «més àgil»
el funcionament del comitè polític. L'altre punt plantejat, que
fa referència a la definició de l'aparell administratiu, ha estat considerat innegociable per Hortós.
«Estem decidits a no insistir en
aquest punt si ell accepta donar-nos quatre places al comitè
polític, quota que queda lluny del
40% que vam aconseguir en el
congrés», va dir Niell.
Segons ha pogut saber aquest
diari, Paulí es va reunir ahir a
Barcelona amb im alt dirigent
d'ERC per tal d'analitzar el punt
en què es troben actualment les
negociacions.

Va pronunciar ahir el discurs d'investidura
que ens han permès arribar on
estem: una fiscalitat basada en
les taxes i els impostos indirectes»,
va manifestar Forné.
El futur cap de govern andorrà,
ja havia afirmat després de guanyar les eleccions andorranes que
la relació entre el Principat i Europa seria un tema «capital» de
la nova legislatura.
Forné també havia advertit a
la UE que l'homologació d'Andorra amb la legislació laboral europea té «límits» i que la negociació de l'acord de cooperació
amb la Unió Europea haurà d'incloure l'educació, el medi ambient
i les infraestructures transfrontereres.
Forné, fill d'un emigrant republicà espanyol, va reconèixer
durant el seu discurs el paper dels
immigrants, que suposen el 80 per
cent de la població del país, i
l'esforç que han dedicat per reforçar l'economia andorrana.

EFE

H Andorra la Vella.— El liberal
Marc Forné, que avui serà proclamat cap del govern andorrà,
va pronunciar ahir el discurs d'investidura, que va adreçar a l'Andorra vinculada dins de l'Europa
del segle XXI, però sense perdre
la identitat fiscal del microestat.
En el discurs, que va ser qualificat
per l'oposició de «continuísta» i
«mancat d'orientació política»,
Forné es va autoimposar el repte
de" «fer comprendre a la UE que
no pot tractar igual çls macroestats que els països petits».
Forné, que té majoria absoluta
al Consell General de les Valls
d'Andorra —parlament— i és l'únic candidat a la investidura, va
explicar que Andorra començava
ahir «un projecte fonamental per
al.segle XXI». A més, va augurar
que l'economia andorrana continuarà «descansant en els pilars
del turisme, el comerç i l'oci».
«No volem ser una illa enmig de
l'Europa del tercer mil·leni i hem
d'anar pensemt en fórmule? progressives de major participació europea», hi va afegir el futur cap
d'estat.
La intenció de Forné és continuar la línia d'integració a Europa iniciada amb l'aprovació de
la primera Constitució andorrana,
que va tenir lloc l'any 1993. «Però
aquesta integració ha de fer-se
sense apartar-se de les diferències

Critiques al discurs
En el discurs d'investidura, Forné va repassar ministeri per, ministeri els temes pendents de l'executiu. Els consellers de l'oposició
van criticar el candidat en considerar que havia- fet «una exposició de bones intencions però
sense cap orientació política», segons va afirmar el líder de l'Agrupament Nacional Democràtic
(AND), Ladislau Baró.

POLÍTICA SOCIAL

El Senat ^nmi per unaniïnitat
una moeíó de ^dal sobre la
ínt^ració dels minusvàlids
• Girona.— El Senat va aprovar
dimarts per unanimitat una moció
del senador gironí de CiU, Joaquim Vidal, en la qual s'insta el
govern de l'Estat a aprovar un
projecte de llei que afavoreixi una
major integració del col·lectiu minusvàlid en els diferents àmbits
de la societat. Vidal, que va presentar aquesta iniciativa a partir
de les reflexions recollides en unes
jornades organitzades per Mifas,
considera que cal «posar 'al dia»
l'actual Llei d'Integració dels Minusvàlids (LISMI), que amb el

pas dels anys ha quedat «desfasada» en alguns aspectes.
En la moció es proposa, entre
d'altres qüestions, establir mesures per incentivar la contractació
de minusvàlids i mecanismes j)er
potenciar i afavorir la formació
professional d'aquest col·lectiu.
També s'insta el govern a elaborar
un estudi que analitzi les dificultats d'accessibilitat que encara
existeixen en els mitjans de transport públics i a estudiar la viabilitat d'establir un complement
econòmic per als jubilats que pateixen discapacitats.

Pujol ofereix a Girona
una conferència sobre
actualitat política

Ferrer recorda a Xadal
que s'han de complir
les lleis vigents

• Girona.— El president de la
Generalitat, Jordi Pujol, oferirà
avui a Girona, a dos quarts de
nou del vespre, una conferència
titulada «El moment poh'tic». En
l'acte, que se celebrarà a l'Hotel
Carlemany de Girona, Pujol té
previst fer un repàs dels últims
esdeveniments polítics i, especialment, del debat "sobre les autonomies celebrat la setmana passada al Senat. La conferència de
Pujol és la segona d'alts càrrecs
de CDC que se celebra a Girona
des de començament d'any. Fa
un mes, va ser el portaveu del
grup parlamentari convergent a
Madrid, Joaquim Molins, qui va
oferir una conferència sobre els
pressupostos generals de l'Estat. / M.À.M.

• Girona.— El diputat d'ERC al
Parlament, Francesc Ferrer, va recordar ahir al diputat del PSC,
Manel Nadal, que la Generalitat
«és hereva de l'Estat franquista»
i «té l'obligació de fer compUr
les lleis vigents». Ferrer va replicar
així l'afirmació qúe Nadal va fer
durant el ple del Parlament per
argumentar el seu rebuig al text
de la proposta de Ferrer sobre
la regulació del cabal del riu Ter.
Nadal va considerar fora de lloc
que Ferrer es remuntés a «promeses franquistes» per defensar
la seva proposició. «Jo no em baso
en promeses franquistes, sinó en
lleis aprovades durant el règim
de Franco que encara són vigents.
No és un tema polític, sinó jurídic», va replicar Ferrer. / M.À.M.
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