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Girona
CRISI A L'ESTRET PER PEREJIL -• La reacció a Girona

La comunitat marroquina de Salt
assegura que l'illot és del Marroc
No comparteix la forma com es va ocupar Perejil «perquè s'hauria d'haver avisat»
FMILIO MORbNATTI/EFE

DAVID RUIZ

G La comunitat marroquina resident a Salt es va mostrar ahir totalment convençuda que l'illot de
Perejil, ocupat per soldats del país
nord-africà des de fa quatre dies,
pertany «al Marroc» perquè es troba dins les seves aigües, però no
comparteixen la manera com s'ha
realitzat l'operació militar «perquè
som països veïns i ens hauríem de
respectar més».
Dijous a la nit, set membres de
l'exèrcit marroquí van desplaçarse fins a la petita illa, situada a escassos quilòmetres de la ciutat de
Ceuta, van muntar dues tendes de
campanya i van hissar una bandera. «El Govern del Marroc hauria d'haver avisat que pensava fer
això», afirmava un dels immigrants
residents a Salt, però matisava que
«si Espanya té algun document que
demostri que l'illa és seva que l'ensenyi i, si no és així, que no digui
res».
Pels carrers de Salt, la majoria
d'immigrants nord-africans preguntats asseguraven no conèixer el
tema i s'afanyaven a comentar que
ells eren «del país en què vivim i
treballem».
Reunits al bar on es solen trobar, la majoria dels marroquins
presents també es van mostrar reticents a parlar sobre aquest tema
fins que es va sentir el primer comentari en veu baixa. A partir
d'aquest moment, un sentiment
patriòtic es va apoderar dels clients
que es trobaven asseguts a la barra,
a les taules o jugant al billar. «L'illa de Perejil és del Marroc i no surt
en cap dels mapes espanyols», va
afirmar el propietari de l'establiment.
Tots els presents tenien una clara opinió sobre aquest tema i ho
comentaven entre ells, fins que un
home d'uns cinquanta anys va
comparar aquesta ocupació amb
la situació en què es troba el penyal de Gibraltar.
«Aquest és el mateix problema
que hi ha amb la Gran Bretanya per
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SAGARó- La cadena hotelera
Confortel Hotels, pertanyent
a CEOSA (Corporació Empresarial ONZE), ha invertit uns
1,8 milions d'euros en la renovació del Confortel Caleta Park
Golf & Beach Hotel de s'Agaró,
segons va informar la companyia.
Aquest establiment de la Costa Brava compta amb 95 habitacions dobles, salons modulars, restaurant i bar-cafeteria.
Les obres de remodelació han
consistit a proveir d'equipament
propi d'un hotel de quatre estrelles les seves habitacions: televisió satèl·lit, minibar, telèfon
directe, assecador i caixa forta. La decoració i les zones comunes també s'han millorat.
Així, fonts de Confortel Hotels apunten que un dels canvis
més importants és la construcció d'una àmplia zona de salons
amb capacitat per a 200 persones, «tots amb llum natural,
vistes al Mediterrani i els últims
equips tecnològics». Confortel Hotels ha obert la pàgina
vvww.confortelcaletapark.com.
DdeG

Palafrugell finança
projectes per al
desenvolupament
del tercer món

Y LES AGÈNCIES

Els gironins segueixen viatjant al nord d'Àfrica
• Les agències de viatges de les
comarques gironines no s'han vist
obligades a suspendre cap dels
vols que ja tenien programats per
anar al Marroc durant aquests
dies. Segons ha pogut saber Diari de Girona, tots aquells gironins
que havien programat anar de vacances al nord d'Àfrica ja saben
à quin tipus de país es dirigeixen i amb el que es poden trobar donat que aquest és un dels
Gibraltar -assegurava- i l'única
manera de solucionar aquest tipus
de situacions és creant un Tribunal Internacional que els resolgui».
El mateix personatge també es
va referir a una de les principals
pors dels ciutadans espanyols que
resideixen al nord d'Àfrica, que

punts més visitats.
Per altra banda, uns 2.000 marroquins van arribar ahir a Melilla, amb total normalitat tot i la
tensió entre els governs d'Espanya i el Marroc, procedents de diferents províncies del regne alauita, dins d'un pelegrinatge religiós
que se celebra cada any des d'en
fa 56. Els marroquins realitzen des
d'ahir a la nit la «gran oració» a
la Zaouia, al Turó de la Palma Sanl'ocupació de l'exèrcit marroquí
s'estengui fins a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. L'home
va insinuar que si s'havia decidit
ocupar l'illot de Perejil, aquesta opció s'hauria d'estendre fins als dos
assentaments espanyols situats al
nord del Marroc. «Si parlem de l'i-

ta, en homenatge a Sied Mohamedi, «Amrabed» o santa figura, un gran sant per als musulmans que, pel seu coneixement
de l'Alcorà i la seva facilitat per
propagar-lo entre els creients, li
va comportar una profunda veneració que es manté encara després de la seva mort. Els marroquins han comptat amb facilitats
de la Delegació del Govern per
poder travessar la frontera.
lla, hem de parlar de les ciutats».
La comunitat immigrant de
Salt culpava els executius dels
dos països d'arribar a aquesta
situació per tapar altres qüestions pendents. «Aquest problema pot fer-se més gran i ningú sap fins on pot arribar».

• PALAFRUGELL- La comissió dc
Govern de Palafrugell va dur a
terme una sessió ordinària en
la qual es van aprovar diversos
projectes per al desenvolupament i l'ajuda al tercer món.
La Comissió va acordar per
unanimitat atorgar una aprovació de 6.800 euros per un
equipament agrícola per a 4
agrupaments de dones de l'associació ADESC al Senegal,
6.000 euros a l'assemblea de cooperació per la pau per recolzar les urgències mèdiques a Palestina i el mateix import a la
Fundació Vicenç Ferrer per fer
habitatges a l'índia.
L'organització MIFAS rebrà
un total de 5.500 euros una residència per a discapacitats físics a Girona i Setem rebrà 4.875
per al desenvolupament de la
joventut a Guatemala. DdeG
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EL PRESENT: Els nostres grans
EL FUTUR: El seu benestar

MAUTOIULL

Estada per mesos, dies I hores.
Pròxima obertura: agost

SERVEIS IMMOBILIARIS

NO ES LESIONI L'ESQUENA OBRINT
I TANCANT LA SEVA PORTA 0 PERSIANA

972 84 01 76

AUTOMATITZI-LA EN 48 HORES A C M . RIERA

c/ Bisbe Sivilla, 4, bxos.- Tel. 686 23 78 61

STA. C O L O M A DE F A R N E R S

Tallers: Camí de Vilablareix - Tel. 972 44 03 07 / 972 44 02 76 - Apartat de correus 100 - SALT (Girona)

Entidad de Conservación
Urbanización
CALA CANYELLES Z.P.
Lloret de Mar

CONTROLES INDUSTRIALES
PRODUCTIVOS, S.A.

Asamblea General Ordinària
de Propietàries en el RESTAURANT
EL TRULL de Lloret de Mar,
el dia 3 de agosto de 2002,
a las 17 horas.

La cadena Confortel
inverteix 1.700.000
euros en un hotel
ubicat a s'Agaró

PíHtttM, òeeokoeió
CASES nom, 7S PALAFRUGELL

CIF: Al 7247503
Por acuerdo de Junta Universal de Socios
celebrada 30.6.02, se trasladó el domicilio
social de esta Sociedad a Banyoles, Mas
Riera, s/n.

OMEX-EXPORT-IMPORT,SA

SOFOBAN, S.A.

CIF:A17241712
Por acuerdo de Junta Universal de Socios celebrada 30.6.02, se trasladó el
domicilio social de esta Sociedad a
Banyoles, Alfono XII, 159-3°-E.

CIF:A17159799
Por acuerdo de Junta Universal de Socios celebrada 30.6.02, se trasladó el
domicilio social de esta Sociedad a
Banyoles, Àlvarez de Castro, 143.
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