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TELEFÒNICA AFIRMA QUE LA REPARACIÓ PODRIA NO SER DEFINITIVA JAQUÉ L'ATAC HA CAUSAT DANYS D'IMPORTÀNCIA

Una bretolada deixa sense telèfon
les empreses de Torre Mirona a Salt
Van tallar els fils d'un dels armaris del cablejat de la zona instal·lat a la factoria Gas Gas
JESÚS BADENES

D Una bretolada va provocar dimarts que diverses empreses del
polígon industrial de Torre Mirona no poguessin disposar dels
servei telefònic amb normalitat.
Els fets van ocórrer la matinada del
dilluns al dimarts quan uns desconeguts vanfroçarun dels armaris
de cables de la zona i van provocar una destrossa greu.
Segons va informar el regidor de
Via Pública i Seguretat Ciutadana,
Joan Canals, els brètols van actuar
«amb alguna mena d'estri amb el
qual van tallar els cables i això va
afectar les línies de pràcticament
tota la zona».
Els treballs de reparació de la
línia van començar el mateix dimarts i es van allargar fins ahir al
migdia. Segons va informar la
companyia telefònica, la reparació
que s'ha fet «podria no ser definitiva, ja que s'ha causat un dany
molt greu». Els treballs, que s'han
fet de manera provisional, serviran perquè les empreses puguin tenir les connexions telefòniques en
marxa. La companyia telefònica
no va assenyalar si la reparació definitiva es farà en els propers dies.
Algunes empreses van assenyalar que els talls van afectar tots els
departaments i no van poder recuperar la normalitat fins a última
hora del matí.
Entre les principals afectades hi
ha la factoria de motocicletes Gas
Gas, on estava instal·lada la capsa
del cablejat. Fonts d'aquesta fàbrica van explicar que «a la zona

Una avaria en una
línia de baixa tensió
deixa sense llum 50
veïns del Pont Major
Una avaria en una línia elèctrica va deixar ahir sense llum uns cinquanta veïns dels
Barri de Pont Major de Girona.
Segons la companyia elèctrica
Fecsa-Endesa, els treballadors
van fer les tasques de reparació de la línia de baixa tensió en
poc més d'una hora i es va connectar el corrent immediatament. Els tall es va produir al
migdia i no es va retornar el corrent elèctric fins gairebé l'hora
de dinar. Molts dels afectats es
van queixar a la companyia perquè la manca de llum va afectar el seu ritme habitual. Així
mateix alguns afectats van assenyalar que el corrent havia estat tallat durant tot el matí. DdeG

G GIRONA-

ERC repartirà 16.000
exemplars del seu
bulletí local pels
barris de Girona

industrial s'hi han notat bastant
els efectes de la destrossa».
La companyia Telefònica no va
denunciar l'assalt a cap cos de la
policia, pel que el fet no es va conèixer fins ahir al matí. En aquest cas,
cap empresa afectada pel tall dels
telèfons va presentar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra ni
la Policia Local.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Canals, va reconèixer
que «no s'ha tingut constància dels

danys a les línies fins avui (per
ahir), perquè ningú ha denunciat
els fets. Així mateix, el reprsentant
municpal va assegurar que «totes
les empreses de Torre Mirona van
tenir problemes amb el telèfon durant els dos dies que han durat les
reparacions».
Ahir a la tarda, Canals es va posar en contacte amb la companyia
telefònica perquè l'informessin dels
detalls. El regidor de Via Pública
i Seguretat Ciutadana va confir-

mar que es tractava «d'una bretolada».
El representant municipal va
afirmar que no hi havia cap objectiu «més que les ganes de fer
mal». Tanmateix, ha anunciat que
es reforçarà la vigilància a la zona
industrial de Torre Mirona. Canals
va assenyalar que ha demanat al
cap de la policia local, Antoni Marco, que enviï patrulles durant la nit
per controlar que no es repeteixin aquestos atacs.

• GIRONA.- La secció local d'Esquerra Republicana de Girona
repartirà en els pròxims dies
16.000 exemplars del nou butlletí municipal. El repartiment
es farà a les bústies dels diferents barris de Girona. En el número 8 de la publicació «Girona Nou Segle», els republicans fan un repàs de les
propostes que han fet durant
aquest estiu. El butlletí conté
un extens informe sobre la regulació de la prostitució, fa un
repàs a les millores proposades per canviar el Pla General
d'Ordenació Urbana, així com
sobre l'oferta de places en les
llars d'infants. Els republicans
també afegeixen temes d'interés cultural i social. DdeG.

L'EQUIP DE GOVERN NO HA CONCRETAT ENCARA CAP PACTE AMB L'OPOSICIÓ

o

stem preparats. Perquè, des de fa molts
anys sabem que
avui, diada de Tots Sants,
Girona sofrirà una invasió.
Pacífica, però invasió. I això
que anar - e n aquest cas, ven i r - a Girona ja no és cap
aventura.
Fa uns anys sí que h o era.
Ara ja no. Ara l'aventura
consisteix en poder circular per la ciutat i en aconseguir trobar u n lloc per
aparcar.
Això de «per Tots Sants,
a Girona» es continua dient
avui. I és que forma part de
la tradició dels pobles. I les
tradicions s'han de mantenir. Evidentment si no es fes
així, ja no serien tradicions.
Girona farà avui de capital
de veritat. No té gaires ocasions per fer-ho, entre d'altres coses perquè la políti'
ca ens senyala el camí de
la descentralització.
Fa anys - n o tants com
perquè algú no ho pugui re-

L'Ajuntament de Salt preveu
que els impostos pugin el 4%
c o r d a r - la gent arribava amb
carruatges o tartanes. Avui toth o m arriba amb el seu cotxe.
Girona és gran, però no tant.
Si qualsevol dia ja és difícil
trobar aparcament, el dia de
Tots Sants és pràcticament impossible. La història d'un dia
com aquest es pot resumir en
«vaig voltar per Girona. Quan
vaig trobar un aparcament era
ja entrada la nit».
Però deixant de b a n d a
l'anècdota - q u e és importantla ciutat dóna moltes més coses. Girona dóna festa, acolliment i espectacle. Les activitats p r o g r a m a d e s per a
aquest dia són atractives. Algunes potser massa.
El dia de Tots Sants, malgrat
això, té la seva creu. És el dia
de desprès. La ciutat dorm -tal
vegada seria millor dir que
sembla a d o r m i d a - , a m b els
seus carrers quasi buits i la
gent amb gest de ressaca.
I és que, desprès d'un gran
dia, sempre en ve un altre que
n o ho és tant.
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D L'equip de govern de Salt ha
proposat als partits de l'oposició la modificació de les ordenancesfiscalsprevistes per a
l'any vinent amb una puja dels
impostos que ratlla el 4% de
mitjana. Una de les taxes que
més es preyeu incrementar és
la d'escombraries (un 6%) a
causa de l'entrada en vigor dels
nous sistemes de recollida de
la fracció orgànica.
En una comissió informativa celebrada dimarts passat,
l'alcalde de Salt, Jaume Torramadé, va explicar a la resta de
grups municipals la proposta
d'ordenances elaborada per la
regidora d'Hisenda Carme Vidal. En la mateixa reunió Torramadé també va exposar el
pressupost del 2002, on s'hi inclouen 700 milions de pessetes
en inversions -sumant l'aportació municipal, la qual arribarà mitjançant crèdit i les subvencions d'altres administra-

derrocar-lo o bé per fer habitatges
per a joves.
La primera intenció de l'equip
de govern quan va convocar la comissió informativa era celebrar un
ple extraordinari, la setmana vinent, per aprovar les ordenances
i el pressupost. De moment, però,
CiU-ERC no han aconseguit que
cap dels grups de l'oposició els doni
suport. La minoria a la qual ha de
fer front provoca que per poder tirar endavant les diferents iniciatives el govern hagi de buscar, sempre, aliats.
Per altra banda en la mateixa comissió informativa de dimarts l'equip de govern va informar l'oposició sobre la proposta de modificació del conveni amb
l'empresa Giropark sobre les zocions- bàsicament destinades a la nes blaves. Tal i com avançava ahir
reforma de la Coma Cros o a la mi- Diari de Girona, l'Ajuntament s'ha
vist obligat a cancel·lar la promollora del centre.
L'equip de govern ha inclòs tam- ció del duro per a la primera mitbé una despesa en compra d'ha- ja hora a causa de les pèrdues ocabitatges a causa de la petició d'al- sionades als explotadors dels pargun partit a l'oposició. Ahir Tor- químetres. L'oposició va censurar
ramadé no va voler aclarir si la seva la decisió de CiU-ERC de maneidea era adquirir patrimoni per en- ra unànime.

