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Comarques
UNA VEU ANÒNIMA ADVERTIA A CORREDERA QUE DEIXÉS LA POLÍTICA O SI NO FARIA DESTROSSES AL SEU NEGOCI

Agrupació d'Electors
de Tossa no anirà
sota les sigles del
PP a les municipals

Un militant de CDC va amenaçar
el candidat d'Unió a Sant Joan

D TOSSA DE MAR- Agrupació d'Electors de Tossa (AET), a l'oposició a l'Ajuntament de la població, es presentarà com a grup
independent a les properes municipals. La formació ha rebutjat l'oferta del PP de presentar-se sota aquestes sigles. Actualment, AET compta amb
dues regidores al consistori.
La portaveu d'AET, Maria Teresa Morè, va confirmar ahir
que la formació es presentarà
com a independent. En les darreres setmanes, els dos partits
havien mantingut converses per
arribar a un acord, però al final
no han fructificat.
El PP vol incrementar el
nombre de regidors a la comarca i per aquesta raó va oferir a AET aquesta oportunitat.
Tot i això. Morè no ha volgut
dit els motius que han impulsat el seu partit a la negativa.
D'altra banda, el portaveu del
PSC i cap de llista a Tossa, Pilar Mundet, dubta que Convergència i Unió es presentin
per separat a les properes municipals. Aquesta possibilitat ha
sorgit després que les dues formacions no s'acabin de posar
d'acord sobre l'ordre que han
de mantenir els seus representants a la llista. Mundet considera que només es tracta
«d'un estira i arronsa». DdeG

Pere Esteve reconeix que hi va haver amenaces però les desvincula de la direcció de Convergència
de CiU i també la seva dedicació
a la política. Entre dimarts i dijous
de la setmana passada, Corredera va rebre trucades telefòniques
en què una veu anònima l'amenaçava de causar desperfectes al
seu negoci si no deixava definitivament la política. La veu era distorisionada i l'aconsellava plegar
o bé es produirien danys en el restaurant de la seva propietat.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

D El secretari general de CDC, Pere
Esteve, ha admès que un militant
del seu partit ha estat l'autor de les
amenaces que ha rebut el candidat d'Unió a Sant Joan les Abadesses, Alexandre Corredera. Esteve ha reconegut aquests fets i va
afirmar que les amenaces van partir «d'un militant» del seu partit
però ha desvinculat la direcció de
Convergència i ha afegit que «d'una circumstància no es pot extreure una categoria».
Esteve ha volgut minimitzar el
cas i ha afirmat que «es va tractar
d'una trucada d'un militant i no
respon en absolut a res que correspongui a l'estratègia de la negociació i no té res a veure». El
secretari d'organització ha afegit
que la trucada no s'hauria d'haver
fet i espera que aquest tema es tanqui definitivament. «El tema anirà
bé. No és cap problema».
Els dos partits mantenen que si
finalment el candidat designat Alexandre Corredera decideix no presentar-se es buscarà un altre cap
de llista d'Unió. Esteve va fer
aquestes declaracions després de
la celebració del comitè d'enllaç
entre CDC i UNIó.
Diari de Girona va avançar diumenge que el candidat d'Unió a
Sant Joan les Abadesses, Alexandre Corredera, havia rebut amenaces perquè abandonés la llista

Fora de la llista

Aspectes positius i negatius
• Esteve va intentar ahir restar importància als problemes
que s'han generat durant les negociacions entre CDC i UDC
però va constatar que els seus
socis d'Unió «valoren més els
aspectes negatius, mentre que
nosaltres valorem més els positius».
El secretari d'organització de
Convergència ha remarcat que
es tracten de temes «menors»
i que prefereix subratllar «el que

va bé» d'un procés en el qual
CiU vol presentar llistes a un total de 920 municipis catalans.
Esteve també va afirmar que
«l'escletxa oberta» per Duran
Lleida quan va manifestar que
si les bases del seu partit van
en solitari a les eleccions comptaran amb el suport de la direcció d'Unió, «intentaré que
no s'ompli i que en cap municipi català hi hagi llistes per separat».

A més, li exigia que es desvinculés de la llista que CiU vol presentar a Sant Joan les Abadesses a
les eleccions municipals del mes
de juny. Les coaccions van aparèixer després de les discrepàncies
sorgides a la població a l'hora de
confeccionar la candidatura de
CiU. En aquest sentit, Unió vol encapçalar la llista després que fa
quatre anys el candidat fos de CDC
i es perdessin les eleccions. Els militants d'Unió han insistit que els
pertocaria encapçalar la llista després que es perdessin els comicis
de fa quatre anys.
L'opció havia de ser possible
sempre i quan Unió disposés d'un
candidat amb possibilitats com
creuen que és Alexandre Corredera. El candidat, que és el president de l'Associació d'hostaleria i
restauració del Ripollès, regenta
un restaurant a la mateixa població, i el fet de rebre les crítiques li
ha fet plantejar la seva decisió d'encapçalar la llista.

EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL ES D'UN DIA DESPRÉS DE L'ANUNCI DE L'OPERACIÓ

Esquerra Unida
nega haver fet un ús
políticdel local de
Mifas de Figueres
D FIGUERES- Esqucrra Unida i Alternativa (EUiA) nega que la
seva formació hagi fet cap ús
polític del local de Mifas de l'Alt
Empordà. Albert Blasco, coordinador local del partit, respon
d'aquesta manera a les acusacions que va llançar l'Assemblea General de compromissaris de Mifas contra la junta comarcal de l'associació en la
reunió que van mantenir a final del mes de març a Malgrat
de Mar. Com a conseqüència
d'aquesta reunió, l'Assemblea
va obligar la delegada local de
Mifas, Maria Dolores García,
a presentar la seva dimissió per
formar part de la llista d'aquest
partit.
Blasco assegura que EUiA
«no ha fet cap ús polític del local de Mifas, sinó que es tracta
d'un ús físic».
El coordinador local del partit explica que «a partir de la incorporació de persones disminuïdes, ens vam veure obligats
a cercar un espai accessible per
poder-nos trobar periòdicament. La junta comarcal de Mifas ens va oferir la possibilitat
de fer ús dels espais sense que
EUiA ho demanés i, a canvi,
EUiA ha assumit algunes despeses i ha participat en alguns
dels treballs que per adequar
la seu estava fent la gent de Mifas». J.N.

El Consell va decidir vendre TEugènia
abans de Tinforme de la Generalitat
El portaveu d'ERC considera que la venda de l'hotel es fa a un preu nnés baix
ALÍCIA MARTÍNEZ
I LLORET DE MAR

D El Consell Comarcal de la Selva va anunciar dijous passat la venda de l'hotel Eugènia de Lloret de
Mar a l'empresa que gestiona l'escola-hotel durant la Junta de portaveus, amb els representants de
la resta de partits, abans de tenir
l'informe favorable de la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat, que es va signar divendres, 9 d'abril. Amb tot,
durant aquesta junta, l'equip de
govern del Consell Comarcal, presidit per Carme Benages (Unió),
va informar a la resta de partits
que hi havia un informe favorable, necessari per realitzar aquesta operació. El ple del Consell ha
d'aprovar avui la venda de l'hotel
a l'empresa Renobad, l'adjudicatària de l'escola-hotel.
El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'o-

posició del Consell de la Selva,
Joan Puig, considera que aquest
informe és «ambigu» i «ligth» perquè no té en compte els criteris
tècnics i, segons ell, «és totalment
polític». Puig ha assegurat que la
Direcció General de l'Administració Local «s'ha basat en la documentació aportada pel Consell
sense comprovar-la».
Preu més baix

A més, segons Puig, el Consell
ven l'hotel Eugènia per un preu
més baix del que hauria de tenir.
L'arquitecte del Consell Comarcal
va valorar-lo en 140 milions de
pessetes. Amb tot, el conseller republicà ha recordat que en el contracte de lloguer amb opció de
compra, l'hotel tenia un valor residual que va disminuint amb els
anys. En el termini que porta l'empresa Renobad, la concessionària
de l'escola-hotel, el valor residual
actual - a 2 o 3 anys del contrac-
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te- seria de 224 milions de pessetes.
D'altra banda, Puig ha assegurat que el concurs d'adjudicació
de l'escola-hotel no garanteix la
Llibertat de concurrència perquè
en la convocatòria no es va informar que es podria fer aquesta operació.
Per Puig, des del principi aquesta adjudicació ha estat una «venda encoberta» que també ha qualificat de «fraudulenta». També
coincideix amb aquesta opinió el
portaveu del PSC al Consell Comarcal, Gabi Cotano, que sospita que la venda estava tancada des
de fa temps.
Contenciós d'ERC

ERC té interposat un contenciós
perquè s'anul·li l'adjudicació de
l'escola-hotel i per això considera «temerari» que es vengui l'hotel sense que aquest recurs s'hagi
resolt. Per això, el conseller re-

publicà ja ha anunciat que si avui
s'aprova aquesta venda demanarà
la suspensió immediata d'aquest
acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) «com
a mesura cautelar a l'espera de l'aclariment del procediment d'adjudicació», una mesura que es pot
adoptar segons la nova Uei del procediment contenciós.
Puig ha apuntat que aquesta
anul·lació cautelar no suposaria
cap dany per a l'empresa concessionària, que podria continuar gestionant el servei fins que es resolgui el recurs. Així mateix Puig ha
criticat el conveni amb el Departament d'Ensenyament que s'ha
d'aprovar en el ple d'avui ja que
l'escola-hotel es converteix en un
centre públic tot i que no apareix
en el mapa escolar. Puig ha criticat la Generalitat per no actuar
d'ofici «davant de totes les irregularitats que s'estan cometent en
aquest afer».

