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SANITAT

Pressió poiïtiea i sodal perquè el patronat de
l'ho^ital de Campdevànol sigui «democràtic»
Èls parlamentaris i el president del consell reclamen representació de les institucions a l'ens
JORDI CASAS

B Campdevànol.— La Generalitat i el Consell Comarcal del Ripollès han de tenir representació al patronat de l'hospital de
Campdevànol, segons demanen parlamenLa nova proposta d'estatuts
preveu que el patronat estigui
format pels tres veins de Campdevànol que paguen més impostos, per quatre persones més escollides pels tres majors contribuents, per l'alcalde i pel rector.
A més, els estatuts, aprovats'inicialment pel patronat, veten la
possibilitat que l'alcalde i el rector él presideixini.Els parlainentaris ripoUesps reivindiquen que
la Generalitat formi part del patronat, perquè és un òrgan rector
d'un centre públic. El PSC ja
ha demanat, juntament amb
IC-EV i ERC, la comparebcença
de la consellera de Justícia, Núria de Gispert, perquè doni
compte de la tramitació que fa
la conselleria dels nous estatuts.
Així mateix, el president del consell, Jaume Vilarrasa (CiU), ha
recordat també que l'hospital és
comarcal i que el consell també
ha de ser representat al patronat.
L'alcaldessa, Montserrat Pujol —treballadora del centre i
representant municipal al patronat—, ha reconegut que es va
equivocar votant favorablement
aquests estatuts. Pujol ha convocat per avui un ple. en què
s'acordarà impugnar els estatuts
i nomenar una comissió que en
redacti uns de nous, tal com han
demanat una plataforma civil i
els grups municipals.
Joan Vilardell, membre del
patronat, ha justificat la composició d'aquest òrgan adduint
que aquest ens està dirigit per
una fundació de «caràcter privat» que té concertat un servei
ainb la GeneraUtat. Tot i això,
no va descartar admetre representants públics. Segons ell, els
nous estatuts s'adapten als nous
serveis. L'hospital, amb un pressupost de 1.000 miüons anuals,
va ser creat el 1920. Des d'aquell
any, els estatuts no han estat
reformats i el patronat ha dirigit
el centre. (Editorial, plana 12)

taris ripoUesos i el president de l'ens comarcal, Jaume Vilarrasa, respectivament.
Així se sumen a les peticions de la plataforma
• de veïns i dels polítics locals, que exigeixen
«la democratització» del patronat, perquè

els nous estatuts deixen el poder de decisió
en mans dels tres majors contribuents del
municipi. Fonts del patronat justifiquen' la
composició del patronat recordant que es
tracta d'una fundació privada.

Pagar més impostos dóna dret al patronat?

LA VIDA SOCIAL

Un gironí guanya el
concurs del cartell de les
fires de Figueres
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«M'és indiferent qui
ocupa els càrrecs de
l'ens. Considero, però,
que és moh millor que
siguin democràtics. El
. que sí és reahnent
important és que hi
participin gent de la
comarca.»

«M'agradaria més que
els membres del
patronat fossin escollits
democràticament. Tot i
això, penso que no té
gaire importància qui en
forma part, si s'assegura
un bon servei
assistencial.»

«Hi ha una cosa amb la
qual no es pot jugar:
l'eficàcia i la qualitat
dels serveis mèdics i
l'atenció als malalts. La
composició del patronat
és un aspecte secundari,
mentre s'assegurin els
altres dos temes.»

«No es pot deixar el
patronat en mans de
gent que no té res a
veure amb la gestió
hospitalària. Hi hauria
d'haver professionals.
. En cas contrari es caurà
en l'amiguisme ifinsi
tot en el caciquisme.»

CARME PUJOL
Treballadora industrial

ROSA SOLÀ
Treballadora industrial

RAFAEL GUTIÉRREZ
Jubilat

PERE ESCALEN
Jubilat •

«L'elecció dels qui han
de formar part del
patronat de l'hospital
hauria de ser moh més
democràtica. No pot ser
que hi estigui qui més
impostos paga i que
aquests facin eleccions a
dit.»

«Estic d'acord amb el
sistema d'elecció dels
membres del patronat
que ara es proposa.
L'hospital de
Campdevànol es va
construir amb els diners
dels veïns i això s'ha de
tenir en compte.»

«L'hospital ha de ser
més democràtic i
comarcal. És a dir, la.
junta rectora del centre
, ha de ser més
participativa i a més hi
han de figurar
. representants de la
comarca.»

«Com sempre els qui no
tenim calés no podem
manar. L'hospital vam
construir-lo els pobres,
és a dir, entre tots els
campdevanolencs. Per
tant, tots hem d'estar
representats en el
patronat.»

Medi Ambient obliga a cessar l'activitat del camlet
turístic del volcà Croscat, que funciona sense permís
. SUSANNA ALSINA

advertint-h que des de finals de
l'any passat no té permís per
explotar el servei en aquesta àrea
pública i que, per tant, incorre
eri una il·legalitat. Joan Masoliver va declinar ahir fer cap
declaració.
La GeneraHtat va revocar el
permís a Masoliver coincidint
amb la convocatòria, aquest mes
de novembre, del concurs públic
per a la concessió del servei. Després de tres anys funcionant a
través d'una autorització admi-
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nistrativa. Medi Ambient va considerar qué era necessari regularitzar l'activitat i establir un
cànon que permetés rendibilitzar al màxim els diners públics
que suposen el manteniment de
la zona visitada i que pugen a
uns sis milions de pessetes l'any.
La Generalitat, i així ho va reflectir en el plec de condicions,
estipulava justa una aportació
a l'administració de 60 pessetes
per visitant. Passat el termini,
però, cap empresa, ni la mateixa

H Figueres.— Un veí de Girona;
Pau Sureda i Corcoy, ha estat el
guanyador del concurs convocat
per l'Ajuntament de Figueres per
tal d'escollir el cartell anunciador
de les Fires i Festes de la Santa
Creu d'enguany, que s'iiúciaran
el 25 d'abril. El jurat va haver
d'escollir entre 44 obres i va optar
per aquesta composició, en què
es combinen diversos símbols de
la ciutat, com la cúpula daliniana
i els gegants de Figueres: / R.C.
MUNICIPAL

CDC de Cadaqués encara
no descarta una dimissió
en bloc per la dàrsena
H Cadaqués.— Els militants de
CDC de Cadaqués no descarten
encara una dimissió en bloc per
l'afer de la dàrsena de Portlligat.
Abans-d'ahir va haver-hi una assemblea per avaluar la situació,
però l'únic que en va sortir va ser
un nou pacte de silenci mentre
s'espera concretar amb la Generalitat quines .possibilitats hi ha
de tirarendavant el projecte. Els
regidors de CiU, que componen
l'equip de govern, van amenaçar
de dimitir en bloc, fa quinze dies,
després que el Parlament acordés
prohibir la dàrsena de Portlligat
i obligar a fer-la dins la badia de
Cadaqués. Una setmana després,'
però, Xina altra decisió del Parlament —^amb els vots de CiU i el
P P ^ permet que l'obra es faci a
qiialsevol punt de Cadaqués. Els
militants de CDC, però, no donen
per tancat el tema i el president
del comitè local, Eleuteri Serra,
diu que «encara s'ha de continuar
negociant». /R.C.
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TURISME

• Santa Pau.— El carrilet turístic del volcà Croscat, al Parc .
Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa, no pot entrar
des d'aquesta setmana a l'interior de la reserva natural, que
és propietat de l'administració
catalana des del 1992. El Departament de Medi Ambient de
la Generalitat ha requerit a l'empresa Tour Turístic SL, propietat
de Joan Masoliver, que aturi immediatament l'activitat, i.H ha

H cartell és de Pau Sureda Foto: R C

Tour Turístic SL, que inicialment-pagava un cànon anual de
100.000 pessetes i l'any passat
de .400.000, es va presentar a
la concessió, per la qual cosa
el concurs va quedar desert.
En aquests moments, segons
va expUcar ahir el director del
Parc Natural, Jaume Vicens, el
Departament de Medi Ambient
analitza la necessitat real de
mantenir el servei, que fins ara
transportava una mitjana de
20.000 visitants l'any.

Mifas fa a Figueres una
desfilada amb famosos i
esportistes per recollir fons
• Figueres.— El Teatre Municipal de Figueres serà l'escenari,
aquesta nit, a dos quarts de deu,
de la desfilada de models de Mifas Alt Empordà, els beneficis de
la qual es destinaran a completar
les obres de la nova seu. L'organització guarda zelosament el
nom d'alguns dels convidats, però
ha indicat que espera l'assistència
del cantant Adrià Puntí i de l'actor Mingo Ràfols (Roger a Nissaga de poder), 3^ com de dos jugadors del Barca i de dues actrius
de TV3. També hi hauran els jugadors de la UE Figueres i quinze
models professionals. / R.C.

