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SEGONS HAN EXPLICAT TESTIMONIS, ELS CARTELLS TAPAVEN EL BUST A ARTUR PRAT

EL COST DEL SERVEI ES D'UNS 4 MILIONS ANUALS

Veïns de can Malladó
aitiquen la penjada de
pamflets a Santa Coloma

UAjuntament de Maçanet
pagarà el consum
elèctric de Mont-barbat

Els fullets contra el dictador Pinochet es van penjar amb motiu de
la visita d'una delegació d'autoritats civils i militars xilenes
DdeG
SANTA COLOMA DE FARNERS

D Veïns del barri de Can Malladó
de Santa Coloma de Farners han
criticat la penjada de cartells contraris al general Pinochet que van
fer membres de la secció local d'Esquerra Republicana amb motiu de
la visita d'una delegació formada
per autoritats civüs i militars a Santa Coloma de Farners.
Els representants xilens van ser
a Santa Coloma per .retre homenatge a la figura del general Artur Prat (heroi nacional). ERC va
fer la plantada per protestar per
la visita de representants de l'armada xilena, justament quan hi ha
un procés d'extradició obert al
Regne Unit perquè el dictador pugui ser jutjat a Espanya per diversos crims comesos mentre va governar el país.
Diferents testimonis han confirmat a Diari de Girona que els
cartells tapaven completament el
bust del general Prat i han con-

L'alcalde, Antoni Solà,
no sabia res de la
penjada dels fullets ni
de la seva posterior
retirada
ERC va penjar una
quinzena de cartells que
recordaven el
procediment obert a
Pinochet al Regne Unit
firmat que van ser els serveis municipals de neteja els qui van retirar els cartells -tal com havia denunciat Esquerra Republicana. Els
veïns que han criticat la penjada
de cartells han aplaudit la retirada de cartells «només pel mal efecte que feien».
En declaracions fetes a aquest

diari, l'alcalde de Santa Coloma,
Antoni Solà (CiU), assegurava que
desconeixia que s'hagués produït
la plantada de cartells i la seva posterior retirada pels serveis municipals.
Res a veure amb Pinochet

Solà va voler deixar ben clar que
l'homenatge que es fa anualment
no té res a veure; amb la figura
d'Augusto Pinochet ni amb el procediment que té obert al Regne
Unit. L'alcalde va recordar que
l'homenatge és «ün acte totalment
apolític» que ja se celebrava quan
a Xile encara governava Salvador
Allende.
Per la seva part, el portaveu del
grup municipal d'ERC, Ricard Dilmé, va criticar que l'homenatge es
dugués a terme quan fa vint-i-cinc
anys del cop d'Estat a Xile. ERC va
penjar una qxiinzena de cartells que
duien escrit el lema Pinochet jutjat, la democràcia tornarà a Xile.
Dilmé va assegurar que no es tracta d'un acte «amb mala fe».

DdeG
I MAÇANET DE LA SELVA

D L'Ajuntament de Maçanet de
la Selva es farà càrrec de la factura del consum públic d'electricitat de la urbanització Montbarbat, segons ha explicat l'alcalde, Antoni Guinó (CiU).
Segons Guinó, la factura anual
del consum elèctric de l'enllumenat públic d'aquesta urbanització puja fins a uns 4 milions de pessetes.
Guinó ha explicat que aquest
és un dels acords a què hanarribat l'Ajuntament de Maçanet i
els representants de la recent
creada associació de veïns de la
urbanització Mont-barbat.
Aquesta associació porta per
nom Els Bibillers i vetllarà per
al bon funcionament dels serveis i per la gestió de la urbanització.
Converses

Ajuntament i associació de
veïns han mantingut converses
en els darrers dies per tal d'arribar a una sèrie d'acords sobre les actuacions que cal dur
a terme a Mont-barbat. Segons
Guinó l'Ajuntament ha accedit
a pagar la factura de la llum després que els veïns fessin reiterades peticions al consistori.

MIFAS RECORDA QUE HI HA MOLTS ESPAIS DEL MUNICIPI QUE CAL ADAPTAR A LES NORMES D'ACCESSIBILITAT

Minusvàlids de Blanes reivindiquen la
supressió de barreres arquitectòniques
Els polítics de la població van ajudar persones que van en cadira de rodes a desplaçar-se
EDDY KELELE

FRANCESC FÀBREGA
BLANES

D Minusvàlids Físics Associats (Mifas) de la Selva va organitzar, ahir
a Blanes, una «Passejada per l'accessibilitat» mitjançant la qual es
va voler conscienciar de les dificultats que comporta el fet de ser
minusvàlid a l'hora de moure's per
la població. La passejada va partir a dos quarts d'onze de l'hotel
Blau Mar, a l'avinguda de Madrid,
i va acabar una hora més tard a la
delegació de Mifas, al barri dels
Pins.
Segons la delegada de Mifas a
la Selva, Anna Maria Guillén, la
turística avinguda de Madrir «és
un model de carrer mal arreglat».
Segons Guillén, al centre de Blanes existeixen carrers i establiments
adaptats a les necessitats dels minusvàlids, però «segueixen haventhi enormes dificultats amb les voreres i els accessos». De totes maneres, Anna Maria Guillén és
conscient que «la supressió de barrereres arquitectòniques ha de seguir un ordre lògic».
Durant la passejada, que va aplegar una dotzena de persones minusvàlides que anaven acompanyades per familiars i membres de
l'organització i dels polítics de Blanes, es van repartir uns fullets que
el lema Supressió
de baDiari deportaven
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A més de pagar la factura de l'enllumenat públic, l'Ajuntament i
l'associació Els Bibillers han acordat que cada any el consistori es
compromet a asfaltar mil metres
de carrers, segons ha explicat el
mateix alcalde. Guinó ha afegit que
el consistori també ha subscrit el
compromís de mantenir els vials
de la urbanització èn bones condicions.
Amb aquests acords, veïns i
Ajimtament busquen anar pal·liant
progressivament les mancances infraestructurals que arrossega la urbanització des de la seva creació.

L'Ajuntament de
Tordera donarà
suport als grups de
rock del municipi
D TORDERA- La rcgidoria de Joventut i el Consell Municipal
de Joventut de Tordera van organitzar ahir, dins del programa «Les entitats entren al Clavé» (que promou la mateixa
àrea de l'Ajuntament), un concert de rock amb els grups musicals de la població al teatre
Ateneu Clavé.
A més del concert que van
protagonitzar tres grups de Tordera, ahir a la nit, a l'escenari
recentment estrenat, s'enregistrarà un compacte que servirà
de maqueta de promoció dels
grups de música de Tordera. En
el recital d'ahir hi van participar els grups RepliK, Joi's i
Sputs.
Concert a l'estiu

Vida quotidiana. L'experiència va servir perquè els polflics coneguin el dia a dia d'una persona minusvàlida, a Blanes.

rreres arquitectòniques—millora de
la qualitat de vida pera tothom. Pel
que fa a la representació política,
l'alcalde, Ramon Ramos, els caps
de llista del PSC, Josep Marigó, i
del PP, Francesc Pujadó i la nú-
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mero dos d'ERC, Conxita Baldú,
no van dubtar a conduir respectives cadires de rodes al llarg del
trajecte, tot creuant carrers i voreres i mirant d'entrar a diferents
establiments per comprovar sobre

el terreny les dificultats reals, objecte de la reivindicació. L'acte
d'ahir va ser finançat en part pels
fons recaptats amb l'actuació que
va fer el televisiu showman, Jordi
L.P. a Blanes, el mes d'abril passat.

D'altra banda, la regidora de
Joventut de l'Ajuntament de
Tordera, Anna Palomé, va explicar que aquesta iniciativa servirà per donar suport i impuls
als joves del poble que estan interessats en el món musical. Palomé també va avançar que de
cara a l'estiu, el Consell Municipal de Jonventut ha organitzat un nou concert a l'aire lliure amb els grups locals.
Al concert celebrat ahir a la
nit es van escoltar els diferents
estils que practiquen els grups
torderencs, des del rock urbà
que practiquen els Joi's, passant
pel hop-core alternatiu dels Replik i fins al hard-cumbia dels
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