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Diari de Girona

Dimecres, 14 de gener de 1998

Foradada. El relleu es produeix amb la polèmica de
fons plantejada pel sector privat, que s'ha queixat que
el nom del nou president hagi estat escollit de forma
unilateral per la Diputació, sense fer cap consulta.

El consell d'administració del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona celebrarà demà mia reunió en la
qual està previst que elfinsara president, Josep Maria
Guinart, traspassi el càrrec al seu successor, Ramon

Ramon Foradada ocuparà des de demà
la presidència del Patronat de Turisme
Josep Maria Guinart deixa el càrrec per dedicar-se en exclusiva a la delegació de Justícia
MARC CAMÓS . Diputació, va provocar certa
polèmica dins el sector privat
Girona

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona celebrarà demà
el Consell d'Administració en el
qual està previst que l'actual
president, Josep Maria Guinart,
traspassi el seu càrrec a Ramon
Foradada, que fins ara era l'encarregat de l'àrea d'Obres i Vies
de la Diputació de Girona. El
relleu dins el càrrec ve motivat
pel retorn de Guinart a la delegació de Justícia de la Generalitat a Girona, loc que va deixar
ara fa dos anys per assumir la
presidència de l'ens turístic.
L'elecció del nou president
del Patronat, proposat per la

des del moment en què es va
conèixer. Els empresaris turístics van q.ueixar-se que, tot i
integrar un 49 per cent de l'accionariat de l'entitat, no havien
estat consultats sobre el tema.
El fet que Foradada no tingui
experiència en el camp del
Turisme va ser un dels punts
més criticats pels empresaris,
que van advertir en aquest sentit que els primers mesos de gestió del nou president seran fonamentals a l'hora de plantejar-se
el recolzament a les seves propostes. El president dels hotelers gironins, Josep Carreras,
va definir aquesta postura afir-

mant que el nou president «ha
de ser bo, i ho ha de demostrar».
Josep Maria Guinart ha afirmat en diverses ocasions la seva
voluntat que el tragpàs de
poders es faci «d'una manera
treballada i tranquil·la», i té la
intenció de; seguir col·laborant
amb el Patronat des d'una posició dé menys relleu. El fins ara
president va explicar el mes passat que «després de treballar
durant dos anys amb el Patronat, hi tinc xm interès personal».
E n t r e altres temes, Ramon
Foçadada h e r e d a r à el Pla
Estratègic per al desenvolupament turístic, im dels principals
projectes de Josep Maria Guinart com a president de l'ens.
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Ramon Foradada.

La iniciativa, d'una coordinadora d'entitats socials, pretén també ajudar els familiars

Fan un cens dels afectats per minusvalies a
la Garrotxa per detectar les seves necessitats
familiars de més equipaments i
serveis, sobretot per atendre les
necessitats de les persones amb
Al finals d'aquest mes una disminució greu.
començarà l'elaboració d'vax cens
La iniciativa ha sortit de la
de tots els h a b i t a n t s de la coordinadora que agrupa les
Garrotxa que pateixen discapa- entitats de famihars i persones
citats, per tal de facilitar la seva discapacitades, des de l'ONCE i
integració en el món laboral i Mifas fins les entitats que llminformar i ajudar les famílies. ten contra l'esclerosi múltiple i
Una tercera finalitat és dispo- l'í^rupació de sords muts. Sílvia
sar de dades objectives que Vilacova, presidenta de l'Asso-^
reforcin les reivindicacions dels ciació de Pares de Nens DiscapaTXELL MASÓ
Olot

citats, ha explicat que la coordinadora, creada aquest estiu,
«està pendent de rebre les dades
de Benestar Social que servien
el punt de partida».
Les entitats es reuniran el
dia 20 de gener amb un eqiiip
tècnic que han contractat per
consensuar el qüestionari que
plantejaran a les famílies amb
membres discapacitats i als
mateixos afectats «per conèixer,
no solament la seva problemàti-

ca sanitària, sinó també el seu
entorn socioeconòmic», ha explicat Vilacova.
Les entitats que formen de la
coordinadora han denunciat repetides vegades que els discapacitats greus han de marxar de la
comarca per trobar l'atenció
mèdica i educativa que els cal.
Amb tot, d a r r e r a m e n t hi h a
h a g u t petites avenços, com
l'augment de places d'aparcaments a Olot per a minusvàlids.

Aquesta nit s'acaben els dos mesos de veda

Els pescadors gironins
reclamen que es controli el
nombre de vaixells forans
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MÒNICA FAJAKDO
Girona

El president de la federació
de confraries de pescadors de
Girona, Josep Llauradó, i els
seus homòlegs de Barcelona,
Lleida i Tarragona reclamaran
demà al director general de pesca, Josep Miralpeix, i al conseller d'A^cultura de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon,
que controlin i posin un límit al
nombre de vaixells de la resta de
la Mediterrània que pesquen a
la costa catalana.
I és què després de dos mesos
«d'arreglar les barques» en què
els pescadors «han respectat al
100% l'aturada biològica» i no
han sortit a pescar perquè es
recuperessin els caladors les
«teranyines» gironines exigeixen
«no ser depredats per les barques que vénen de fora», ha
Josep Llauradó.
Diari deexclamat
Girona, 1998-01-14,
p. 8.

Tant Llauradó com el president de la corufrària de pescadors
de Palamós, Jaume Figueres,
han exigit que el nombre de vaixells de fora no superi la trentena, que són les «teranyines» que
actualment pesquen al litoral
gironí, ja que «quan: hi ha peix
en vénen centenars, més de la
meitat de la flota de la Mediterrània» provinents de Barcelona, Arenys de Mar, Múrcia o
Andalusia, ha explicat Figueres.
Gràcies a la veda de dos
mesos que s'acaba avui a les dotze de la nit i que s'ha finançat a
parts iguals entre els pescadors i
la Generalitat - a m b uns 80
milions cadascim- el peix blau,
segons Jaimie Figueres, «ham-à
doblat el pes i haurà passat de
tenir set centímetres a tenir—ne
deu». La veda, doncs, havirà permès que l'anxova pugui criar, ja
que només pot ovular quan fa
els nou centímetres de Uargada.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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El diputat Arseni
Gibert fa un curs
sobre turisme a
Calella de Mar
DdeG

Girona.- El diputat gironí
pel PSC, Arseni Giberi; oferirà
vjí curs sobre tiuisme a l'Escola Universitària del Maresme,
situada a CaleUa de Mar i adscrita a la Universitat Pompeu
Fabra. El seminari, que està
adreçat a estudiants i empresaris del sector, començarà demà
i acabarà el 5 de març.
L'objectiu de la trobada és
introduir alguns aspectes de la
previsble evolució del turisme a
mig i llarg termini. A més es
farà un ressò especial a les àrees més densificades, i s'analitzaran els problemes que tenen.

El PSC vol saber
com està una obra
del Ripollès de 200
milions d'inversió
Girona.- El diputat socialista Pere Jordi PieUa ha preguntat al Consell Executiu-del Parlament si la Generalitat pensa
complir els terminis d'execució
previstos per a la construcció
del camí de Planes a Fornells
de la Muntanya per Espinosa,
prevista per aquest any amb
tma inversió de 200 milions. A
més, el PSC es pregunta quan
començaran les obres.
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Espolla.- Els bombers van
localitzar ahir al matí sans i
estalvis un matrimoni de 75
anys que dilluns es va perdre
quan feia una excursió en companyia del seu fill pel terme
municipal d'EspoUa. Fonts dels
bombers de la Generalitat van
indicar que el matrimoni es va
perdre durant una excursió
amb el seu fill i aquest es va
avançar a buscar e ! cotxe amb
el qual havien de tomar a casa.
La parella, J a u m e A.F. i
Concepció E.M., veïns de Figueres, van ser localitzats a les
nou del matí als voltants del
Uoc on es van perdre, una zona
coneguda com la Font de la
Berna. Segons fonts del bombers, el matrimoni va passar la
nit al ras en aquest indret.
Les tasques de recerca de la
pareUa, en les quals també van
participar efectius dels Mossos
d'Esquadra i nombrosos voluntaris, es van iniciar cap a les
onze de la nit de dilluns i es
van interrompre cap a les quatre de la matinada. La recerca
es va reprendre ahir a les set
del matí i va acabar quan van
localitzar la parella en bon
estat de salut.
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Un matrimoni es
perd en un bosc
prop d'Espolla i
passa la nit al ras
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Construeixen la nova guarderia d'Olot
Olot.- L'empresa Construccions Pallàs començarà aquesta'setmana a aixecar els fonaments de la fiítura guarderia del barri de Sant
Miquel d'Olot, que s'està construint en els terrenys de l'antiga Cooperativa-del Camp. L'obra que ha d'estar acabada a finals d'estiu,
costarà 28 milions de pessetes i es finançarà a parts iguals entre el
Pla Únic d'Obres i Serveis i l'Ajuntament de la ciutat.

Complint el que disposa
l'estatut d'empreses i activitats turístiques, es fa públic
el canvi de titular de l'hotel
La Masia de Portbou, que
fins ara funcionava a nom
d'Adela Reichart, i serà el
nou titular la sra. Montserrat Ferrer Jou.

