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POLÍTICA

Els crítics d’Unió intentaran forçar un
canvi d’executiva si la militància tomba
la proposta oficialista per al Parlament
La direcció del partit diu que la seva candidatura és l’única legitimada i descarta dimitir
PURI ABARCA / Girona

J El

sector crític amb la intercomarcal gironina d’Unió, en el qual
hi ha els expresidents del partit Enric
Millo i Antoni Guinó, intentarà for-

La permanent de l’executiva va aprovar la proposta la setmana passada,
però una dotzena de militants, entre
ells Millo i Guinó, han presentat
candidatura per figurar en la llista.

CANDIDATS DE L’EXECUTIVA

Fàbregas: «Va
tocar a Hortal
com li podia haver
tocat a un altre»
P.A.

e Més llars residències per als discapacitats.La
diputada Marina Geli (PSC) va visitar ahir la residència
de Mifas a Girona i el centre de treball de Riudellots
—a la fotografia—. Geli defensa la creació de més
llars residències per als discapacitats. / N.A. / Foto: M.RUIZ
1 setmana AVIÓ I HOTEL
27 jul. Praga i Budapest
429 €
27-29 jul. Cuba. Tot inclòs 1.062 €
28 jul. Cancun. Tot inclòs 974 €
28 jul. Creuer Flamenc
790 €
28 jul. Atenes + Illa
799 €

28 jul. Tunísia

118003/492074i

28 jul. Egipte
28 jul. Istanbul

391 €
360 €
249 €

30 jul. Rússia
1-4 ag. Madeira

737 €
459 €

J El

ELENA RIBERA

ALBERT RIERA

CANDIDATA AL NÚMERO DOS

CANDIDAT AL NÚMERO SET

Membre de l’executiva
intercomarcal i també
de la nacional d’Unió.
Exdelegada de Justícia
a Girona i exdirectora
general del
departament a
Barcelona.

És secretari general
de la intercomarcal a
Girona, des de final
de l’any passat.
Subdelegat del
Departament de
Governació a les
comarques gironines.

el contrapunt X PURI ABARCA

L’olla és massa petita
J És

un partit petit, però amb un bon grapat de
malavinguts. A Unió, fa anys que les aigües no estan
traquil·les. Tots els partits tenen diferències internes,
però, sigui com sigui, aconsegueixen millor que UDC
tapar-se les vergonyes. Les crisis en la intercomarcal
hi ha qui les interpreta com una mostra de vitalitat
democràtica interna —a ningú no se li prohibeix expressar-se—, però la realitat és que, tot plegat, destil·la
un estat de mala salut del partit força greu. Per una
banda, hi ha els que tenen el poder i, per l’altra,
els que el van perdre i el volen recuperar. L’olla
és massa petita i, quan bull, no hi ha marge i vessa.

president d’Unió al
Gironès, Jordi Fàbregas,
va assegurar ahir que
Francesc Hortal no va ser
exclòs de la llista de CiU
al Consell Comarcal perquè no va voler donar el
seu vot a la candidatura
encapçalada per Elena Ribera, tal com ha denunciat
aquest militant, regidor de
Bescanó, al defensor de
l’afiliat del partit. Segons
Fàbregas, en les acusacions de coaccions que fa
Hortal no hi ha res de cert
i assegura que no hi ha
cap mena de vinculació entre la llista del Consell i
la del Parlament. «CiU ha
perdut dos consellers comarcals al Gironès. Se
n’havien de treure dos i
li ha tocat a ell com li podia
haver tocat a un altre», va
explicar Fàbregas. El president comarcal va afegir
que, a l’hora de redistribuir càrrecs territorialment, es va considerar que
Bescanó ja tenia prou nivell de representació amb
una vicepresidència de la
Diputació per a l’alcalde,
Xavier Soy.

S.A.

C/ Barcelona, 25 • Girona
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Els estatuts d’UDC diuen
que l’executiva intercomarcal pot fer una proposta de candidatura per
les llistes del Parlament i
que en l’assemblea general
se’n poden proposar d’alternatives, per ser sotmeses a votació. No especifica
res, però, de candidatures
individuals, de manera que
el 23 de juliol mateix s’haurà de decidir com s’organitza la votació. Els opositors a la proposta oficialista i també candidats consideren que si l’assemblea
general no aprova l’opció
de l’executiva, encapçalada per Pere Maluquer,
aquesta hauria de dimitir.
Mentrestant, els diferents candidats han iniciat
una cursa per aconseguir
vots, directes o delegats,
dels militants, amb vista
a l’assemblea general.
El president de la intercomarcal, Pere Maluquer,
va remarcar ahir que la
candidatura de l’executiva
és, de moment, l’única legitimada, fins que l’assemblea n’accepti altres, i va
descartar un canvi en la
direcció si la seva proposta
no surt escollida. Maluquer va rebutjar parlar de
crisi, sinó que prefereix dir
que l’executiva actual intenta «acabar amb una manera rocambolesca de funcionar de fa molts anys».

çar un canvi d’executiva si en l’assemblea general del 23 de juliol no
triomfa la candidatura oficialista per
al Parlament, amb Elena Ribera i
Albert Riera en els primers llocs.
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