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CiU i el PSC de Cakmge pacten sense tenir en
compte els crítics i SAI, que continua al govern

Entra en ün local
d'una penya
madrídista de
Girona per fer-se'n
soci i els atraca

Els segregacionistes, però, no descarten la possibilitat d'acabar abandonant l'equip de govern

• Girona. Els Mossos van
detenir dimarts José
Luis Marín Heredia, de
18 anys, acusat d'haver
atracat els responsables
del local de la penya madrídista del barri de
Sant Narcís de Girona,
on va entrar amb l'excusa de demanar els requisits per fer-se'n soci.
Els fets van passar dimarts a la una de la tarda. Un jove amb la cara
descoberta va entrar i
es va dirigir a l'encarregat per demanar-li
què havia de fer per
fer-se soci. Després, es
va- treure un gran ganivet i el va apuntar a
l'estómac de l'encarregat. Va entrar al local,
va remenar-ho tot, va
forçar calaixos, taquilles i la caixa del telèfon
públic i va arreplegar
tots els diners que hi
havia, una quantitat no
determinada. Els Mossos van trobar el sospitós poca estona després i el van detenir. / T.s.

JOAN TRILLAS / Calonge
• El pacte entre CiU, al govem, i el PSC
de Calonge es va materialitzar finalment ahir,
després d'una reunió a tres bandes entre l'alcalde, Josep Roselló (CiU), el regidor d'UrPrevisiblement, l'alcalde,
Josep Roselló, agafarà l'àrea d'Urbanisme i delegarà a Francesc Fàbrega
(PSC) i Joan Carreras
(CiU), Planejament, Promoció Econòmica i, a més,
tots dos seran adjunts a
l'alcaldia. Aquest acord
també comportaria donar
més protagonisme tècnic
a l'arquitecte municipal,
Ramon Moncosí, que havia estat durant temps
marginat, i que té el suport
total de Francesc Fàbrega,
i del mateix Roselló.
L'actual regidor d'Urbanisme, Carles Bonet,
mantindrà la resta de competències en aquesta àrea
i les de Medi Ambient. Josep Roselló ha elogiat la
capacitat de treball i la preparació de Carles Bonet.
Aquestes són les principals conseqüències del
pacte entre CiU-PSC i,
també, SAI, perquè no
s'ha d'oblidar que aquest
grup ja forma part de l'equip de govem. Precisament, els segregacionistes
de SAI han optat, de moment, per mantenir-se al
costat de CiU —i ara el
PSC—, tot i que no han
amagat les crítiques al pacte, que consideren antinatural. Amb aquest escenari, SAI es responsabilitzaria de Sanitat i Turisme,
tot i que cediria Serveis
Socials a favor de la regidora socialista Blanca
Barasoain —en el mandat
del PSC aquesta veterana
regidora ja va ser ponent

banisme, Carles Bonet —que manté reserves
sobre l'acord—, i el portaveu del PSC, Francesc Fàbrega. El motiu de la trobada: perfilar
les responsabilitats dels dos grups. Els segregacionistes de Sant Antoni Independent

(SAI) van destacar ahir que, de moment, opten
per quedar-se al govem, tot i que no descarten
accions contundents, com ara passar a l'oposició. Josep Fuster, portaveu de SAI, re^
marca que s'han sentit traïts.

Un pacte criticat
per CDC i beneït
des del PSC
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«El pacte serà
beneficiós per a
Calonge. És
l'única cosa que
en aquests
moments ens
mou tant a
nosaltres com al
PSC. La gent
ha d'entendre
que aquells que
no hi siguin és
perquè s'han
exclòs.»

«La nostra gent
ha respost
afirmativament
a la proposta de
pacte. Ha estat
un debat
intens, això és
veritat, tothom
ha pogut donar
la seva opinió, i
finalment s'ha
autoritzat el
pacte per una
gran majoria.»

«S'ha de tenir
molt clar que el
PSC ha estat
un aliat
incondicional
de l'alcalde,
Josep Roselló, i
de CiU. Només
s'ha de fer una
ullada a totes
les actes dels
plenaris per
poder-ho
comprovar.»

«El grup
municipal del
PSC a Calonge
i tota la seva
gent té el
nostre suport.
Pensem que el
pacte pot tenir
una bona
incidència per
al municipi, per
la capacitat dels
nostres
regidors.»

d'aquesta àrea—. La tercera regidora socialista
s'encarregaria de l'àrea
d'Informació. La resta del
cartipàs no es mou pràcticament, tot i que es podrien fer petites modificacions en els propers dies.
Amb aquest escenari, i
mantenint-se SAI, Josep
Roselló disposa d'una majoria d'onze regidors i aïlla
a l'oposició la Coordinadora Calongina (CC), amb
dos regidors, que manté
el posicionament crític

contra Roselló.
Les crítiques dels dos regidors de SAI, però, són
contundents. A banda de
qüestionar obertament la
manca de cortesia de l'alcalde, Josep Roselló, per
no haver-los convidat a
formar part de les negociacions del pacte amb els
socialistes, consideren que
l'acord és una entesa antinatural.
En aquest sentit, no entenen com la cúpula gironina del PSC pot donar

el vistiplaü a un pacte que,
de fet, el mouen grans interessos econòmics a gran
escala al municipi.
En el ple celebrat ahir
amb posterioritat a la reunió sobre el pacte, el regidor del SAI Josep Fuster, va dir que el seu grup
municipal sempre s'havia
mostrat fidel a l'equip de
govem i que no havia estat
causa de cap crisi. Fuster
va deixar entreveure, a
més, que el seu gmp es
mantindria al govem.

• Una de les conseqüències del pacte entre CiU
i el PSC, que ahir mateix
ja es va materialitzar, han
estat les crítiques i la indignació de la cúpula gironina de CDC davant
aquesta sortida de Roselló. En aquest sentit, el president de la federació gironina de CDC, Josep Micaló, va manifestar fa uns
dies a El Punt que es mostrava indignat per la capacitat que té l'alcalde, Josep Roselló, de fer actuacions sense tenir en compte el partit.
Aquest, però, no és l'escenari que es dóna dins
el PSC. Precisament,
Francesc Fàbrega, portaveu deí PSC a Calonge,
ha tingut en tot monient
el suport del gmp municipal, la base militant i simpatitzant. A més, Fàbrega
també té el suport de la
primera secretària del PSC
a les comarques gironines.
Marina GeU. En aquest
sentit. Geli avala el treball
dels socialistes de Calonge
i destaca la voluntat que
tenen de ser un partit de
govem. Aquesta estratègia, però, no invalida el
pacte, que es beneficiarà
de la capacitat del PSC i
de la seva incidència ai
govem.

Ensenyament lamenta que els sindicats utilitzessin
la via penal per denunciar l'adjudicació de places
NÚRL\ ASTORCH / Sant Feliu
de Guíxols
• La consellera d'Ensenyament, Carme-Laura
Gil, va lamentar ahir, en
una reunió amb els directors de primària a l'IES
de Sant Feliu de Guíxols,
que els sindicats hagin utilitzat, la via penal per denunciar el procés d'adjudicació de places en lloc
de fer-ho només per la via

administrativa. Gil va negar cap relació entre l'existència d'una querella contra un alt càrrec d'Ensenyament amb el fet que
no rebés els delegats sindicals.
La consellera d'Ensenyament va justificar la
seva negativa a rebre els
delegats sindicals adduint
que l'objectiu de la seva
visita a l'IES de Sant Feliu

de Guíxols era exclusivament la d'entrevistar-se
amb els directors dels centres públics de la demarcació. Carme-Laura Gil va
negar que això tingui res
a veure amb la querella
interposada contra la directora general de Recursos Humans i va emplaçar
els representants sindicals
a utilitzar les «vies normals» per negociar amb
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Ensenyament. Quant al fet
que Ensenyament negui
als sindicats les dades laborals dels docents gironins i, en canvi, faci públics, amb noms i cognoms,
els ajuts socials que reben
els ensenyants per fer determinats tractaments mèdics, Gil va argumentar
que Ensenyament té l'obligació de donar a conèixer, amb tot detall, els

resultats de qualsevol concurs públic, però no pot
fer-ho amb les dades «personals» dels docents perquè, segons un informe
dels serveis jurídics, representaria una invasió a la
intimitat. Amb tot, la consellera Gil va assegurar
que els sindicats tenen i
tindran a la seva disposició
totes les dades que legítimament els pertoquin.

Debat sobre els
controvertits
aparcaments
públics de
Palafrugell
• Palafrugell. La Revista
de Palafiugell i l'Agmpació de Comerciants
de Palafrugell (ACOPA), amb altres entitats
del municipi, han organitzat per avui un debat
sobre els aparcaments
de Palafmgell, que darrerament han estat objecte d'una important
polèmica després que
l'Ajuntament retirés la
concessió de les zones
blaves a l'associació de
disminuïts físics Mifas.
L'acte, qtíe es farà a la
sala d'actes de Can Genis a les 10 de la nit,
l'obrirà el president de
Mifas, Pere Tubert.
També han estat convidats els portaveus dels
grups municipals. Així
mateix, s'ha convidat a
participar-hi un representant de l'empresa
Dornier, que ha obtingut la concessió i que
farà l'aparcament subterrani de Can Mario.
El debat serà moderat
per Enric Matarrodona, president del Col·legi de Periodistes. /J.G.

