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A S S E G U R A Q U E FECSA PODRIA TALLAR EL CORRENT EN 14 M U N I C I P I S DEL LITORAL EN CAS D'EMERGÈNCIA

Un diari holandès alerta els turistes
dels talls de llum a la Costa Brava
El rotatiu «De Telegraaf» avisa els seus conciutadans que es poden quedar sense electricitat
J

JOSEP ÍH. BARTOiHEU
GIRONA

D Una informació publicada en
el rotatiu De Telegraaf holandès
alerta als turistes d'aquella nacionalitat que vulguin viatjar a la Costa Brava de vacances, que es poden quedar sense Uum, degut als
talls previstos per la companyia
elèctrica Fecsa-Enher, en cas de sobrecàrrega. L'article -que va
aparèixer fa pocs dies- fa referència a localitats com Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu, entre altres.
La informació del rotatiu holandès -que té una tirada de més
d'un milió d'exemplars i és el de
més credibilitat del país-, comença
assenyalant que els turistes que
aquests dies passen les seves vacances a la Costa Brava - o pretenen passar-les-hi-, s'exposen a
quedar-se sense llum i poden tenir seriosos problemes per les amenaces de la companyia Fecsa-Enher. Segons De Telegraaf «no hi
ha corrent suficient per tothom i
Enher ha dit que possiblement es
veurà obligada a tallar la llum en
14 localitats turístiques, i també
de l'interior, per prevenir un caos
total de consum elèctric».
Pel que explica el diari holandès
als seus lectors, «la companyia ha
confessat que, en plena temporada, es supera el consum en un 6%,
i això és massa per a l'empresa que,
per aquest motiu, s'haurà de plantejar taUar el corrent en localitats
com Palamós, Platja d'Aro, Sant
Feliu de Guíxols, Pals i Palafrugell,
algunes hores a les nits.
El rotatiu posa en relleu que Fecsa dóna tota la culpa de la situació a l'actitud de l'Ajuntament de
Llagostera per no deixar passar ni
connectar la línia per dins del seu
municipi. El rotatiu holandès assenyala que aquests són els arguments que ha donat la companyia per justificar els possibles talls
de corrent. Aquestes informacions
han aparegut també els darrers dies
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• El director de gestió d'Endesa, Miquel Vila, confia que
aquest estiu no es produeixin
talis de corrent elèctric en les
costes del país, però ha advertit que hi pot haver-hi «serioses dificultats a Tenerife i
a la Costa Brava». Vila ha atribuït aquestes dificultats al fet
que les empreses han iniciat
una sèrie d'inversions en
aquestes zones que no s'han
pogut acabar per l'oposició
d'alguns ajuntaments. El director d'Endesa ha insistit
que per atendre el creixement
de la demanda «s'ha de disposar d'instal·lacions necessàries i si aquestes instal·lacions no troben facilitats pel seu acabament es
posa en perill tot el subministrament». Per altra banda,
el PSOE va demanar ahir la
compareixença del ministre
d'Economia, Rodrigo Rato,
perquè expliqui per què es segueixen produint talls elèctrics tot i la retirada de l'expedient sancionador de la
ÜE. Rato va insistir que la
mesura acabaria amb els talls
elèctrics.

La informació. La notícia apareguda al diari holandès «Telegraaf».

a Diari de Girona. Amb tot, el diari holandès també afegeix que no
tothom està d'acord amb els arguments de Fecsa-Enher i, així diu
que «el sector turístic ha interpretat les amenaces de la companyia
com una pressió política perquè el
govern de l'Estat, en els darrers cinc
anys, ha rebaixat les tarifes de la
llum en un 18% i Enher no vol que
això torni a passar».

L'articulista fa una sèrie de consideracions sobre els perjudicis que
pot comportar l'actitud de la companyia, en cas que compleixi les
seves amenaces, tot i assegurant
que «al final el que en surt perjudicat és el turista» i recomana als
possibles visitants que vagin amb
compte durant les seves vacances
«a les costes», fent referència a la
Costa Brava i al Maresme Nord,

on el rotatiu fa alguns apunts sobre la manca d'aigua potable en
la conca de la Tordera. En aquest
aspecte alguns hostalers costabravencs han assenyalat que l'article
del rotatiu holandès «no deixa en
gaire bon lloc la política turística
de la Generalitat, que hauria de
mirar d'acostar postures entre Enher i l'Ajuntament de Llagostera
per tal de desencallar la situació».

La Diputació farà un
projecte d'inserció
laboral per a persones
amb dificultats
D GIRONA.- La Diputació de Girona va presentar ahir un projecte d'inserció professional
destinat a persones amb dificultats afegides per a accedir al
mercat laboral. Aquest col·lectiu promotor té previst constituir-se en una Associació amb
personalitat jurídica pròpia
amb el nom d'«Associació les
Comarques Gironines emprenedores per a la igualtat».
La finalitat del projecte és facilitar la inserció laboral i social de persones amb dificultats afegides per accedir al món
del treball, mitjançant dispositius de suport; fomentar i crear xarxes de treball en concentració entre empreses, entitats
socials i administració local; incorporació de les noves tecnologies; i creació i consolidació
de noves formes de treball, lligades a nous jaciments d'ocupació -serveis de proximitat i
teletreball- i d'ètica solidària.
El projecte tindrà un cost de
450 milions de pessetes, dels
quals la meitat es subvencionaria amb el fons social europeu; de la resta, la meitat -206
milions- els aportaria la Diputació, 140 mihons els consells comarcals i les diferents
entitats. L'Estat espanyol haurà
de decidir si dóna llum verda
al projecte l'octubre vinent.
Entitats

Les entitats que s'han unit
per sol·licitar plegades una subvenció dins la iniciativa comunitària Equal són els vuit
consells comarcals de la província de Girona, la Diputació,
agents socials del territori
-CCOO, UGT, Unió de Pagesos i FOEG-, les tres Cambres
de Comerç, les Federacions de
Cooperatives de treball i Agràries de Catalunya, així com un
conjunt d'organitzacions que
lluiten contra les discriminacions socials -Creu Roja, Càritas, MIFAS, Servei a Immigrants, Associació Suport a la
Dona, Fundació DRISSA i Fundació Teresa Ferrer, ALBA GUERRA
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