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PIQUÉ RECONEIX QUE «NO ÉS CÒMODE SER DEL PPC» I ADVERTEIX ELS QUE DUBTIN DE LA SEVA «CATALANITAT»

Sánchez-Camacho (PP)acusaCiUde
fomentar la «centralitat de Barcelona»
La candidata popular retreu al Govern la pèrdua d’inversions com «el cas d’Inditex»
DAVID ESTANY

RAFA GARRIDO
GIRONA

La presidenta del Partit Popular
de Girona, Alícia Sánchez-Camacho, va acusar ahir al Govern de
CiU a la Generalitat de fomentar
«la centralitat i protagonisme de
Barcelona» durant la darrera legislatura. Per a Sánchez-Camacho,
CiU «ha minvat la capacitat de decissió dels delegats territorials gironins».
La ja proclamada públicament
candidata popular per Girona al
Parlament de Catalunya va retreure
ahir al Govern de Convergència i
Unió que ha protagonitzat «els
darrers quatre anys episodis on
s’ha demostrat la centralitat de
Barcelona». Alícia Sánchez-Camacho assegura que la Generalitat «ha deixat de banda» la capacitat de decissió de les comarques
gironines i «s’ha oblidat d’elles».
Per a la popular, la política que
s’ha fet des del Govern la darrera
legislatura només ha potenciat
«Barcelona i les seves administracions» en detriment de les institucions gironines. Sánchez-Camacho afirma que el PP té «com
a primer eix bàsic del programa
electoral potenciar la capitalitat i
centralitat de les comarques de Girona».
La presidenta del PP gironí va
recordar «l’exemple del cas de les
possibles inversions d’Inditex a
l’Alt Empordà, que es van perdre,
entre altres molts casos». Sota el
seu criteri, «la capacitat de decissió que van tenir els representants
de l’Administració gironina va ser
molt poca i va ser minvada». «Hem
de treballar per aconseguir modificar aquest aspecte», assegura
Sánchez-Camacho.
La presidenta del PPC gironí va
ser presentada públicament ahir
com a candidata de la seva formació per a la demarcació de Girona. A més de criticar aquest aspecte de la política de CiU, Sán-

Piqué i Sánchez-Camacho. La presidenta del PP gironí va ser presentada com a candidata per Girona.

SOPAR DEL PPC DE GIRONA

Un centenar d’empresaris
■ El PPC de Girona va celebrar

un àpat ahir a la nit amb motiu de la proclamació d’Alícia
Sánchez-Camacho com a candidata, al qual també va anarhi el president dels populars catalans, Josep Piqué. Al sopar van
assistir-hi poc més d’un centenar de convidats, la major part
dels quals estan vinculats al món
empresarial i econòmic.
Entre els assistents, hi havia
representants de FOEG, com
Juli Vila o el coordinador Lluís
Hostench, empresaris de la
Cambra de Comerç de Girona
o de l’Associació de Comer-

ciants de Girona, com ara Eloi
Prat. Membres del Gremi de
Constructors i Promotors o del
Col·legi de Procuradors, com
Joaquim Garcés, també van acceptar la invitació per sopar juntament amb Sánchez-Camacho
i Piqué. També hi va assistir Pere
Ferrer, de JARC i representants
d’organitzacions socials com la
d’ajuda als discapacitats físics,
MIFAS o SOS Colòmbia. Algun
representant del món universitari també s’hi va deixar veure. És el cas del professor de la
Universitat de Girona, Àngel
Duarte.

chez-Camacho va aprofitar per denunciar que les comarques gironines «són el lloc amb menys serveis de planificació, de rehabilitació i de salut mental de
Catalunya, i és l’única demarcació
sense servei de diàlisi». La candidata va assegurar també que al programa electoral del PP hi haurà
propostes referents a la xarxa de
carreteres de la Costa Brava i al
desdoblament de l’Eix Transversal.
A l’acte va estar acompanyada
pel candidat del PPC a la Generalitat, Josep Piqué, que va reconèixer ser conscient que «no és
còmode ser del Partit Popular a
Catalunya». L’exministre també va
assegurar que «no està disposat a
què ningú dubti de la catalanitat
del meu partit ni de la meva pròpia».

Un centenar d’afectats gironins demanda
l’acadèmia d’anglès Cambridge als jutjats
J.L.M.
GIRONA

Un centenar d’afectats gironins
va presentar ahir al matí als jutjats
de la ciutat una demanda pel cas
Cambridge. Els perjudicats, agrupats en l’Associació d’Usuaris
d’Acadèmies d’Ensenyament No
Oficial de Girona i Província, van
reclamar formalment que els bancs
Santander, Pastor i Cajamadrid
deixin de cobrar-los les quotes per
uns cursos que es van frustrar ja
fa mesos.
Els alumnes que han formulat
aquesta reclamació són conscients
que molt difícilment es presentarà
en el futur cap representant de
Cambridge per pledejar amb ells.
No obstant, des del seu punt de

vista el més urgent és que les entitats a través de les quals van finançar les seves classes interrompin uns cobraments que consideren «injustos».
L’associació de perjudicats de
Cambridge reuneix un centenar
d’estudiants que, com milers
d’afectats de la resta de l’Estat, van
deixar de rebre lliçons dels seus
professors, però van haver de seguir pagant les mensualitats. El
contracte que havien firmat presumiblement els obligava a mantenir aquesta relació, ja que l’ havien subscrit mitjançant alguns
bancs que ara volien recuperar el
capital que en un principi havien
desemborsat.
Tanmateix, la situació no podia ser més paradoxal. Els alum-
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nes no només veien com es tallava el servei que havien sol·licitat.
A més a més, havien de continuar
abonant les quotes com si, realment, anessin a l’acadèmia i gaudissin de les classes. Aquesta circumstància va portar a agrupar-se
a més de cent víctimes de les comarques gironines.
Diners per recuperar

Així va néixer l’anomenada Associació d’Usuaris d’Acadèmies
d’Ensenyament No Oficial de Girona i Província. Els estudiants que
han decidit donar un pas més en
les seves peticions i dur l’afer als
tribunals fins les seves últimes conseqüències van formalitzar ahir,
representats pel despatx de Josep
Maria Prat Sàbat, la seva recla-

mació davant del Deganat dels Jutjats de Girona.
La demanda inclou una proposta de «Mesures Cautelars» que,
fonamentalment, es basen en la interrupció del cobrament, per part
del Banc Santander, el Banc Pastor i Cajamadrid, de les quotes dels
alumnes. Alguns estudiants ja han
deixat de pagar els rebuts que els
arriben, per reivindicar els seus
drets. La discussió jurídica se centrarà, en gran mesura, en el tipus
de vincle entre Cambridge i les financeres.
Els responsables dels bancs, que
igualment volen recuperar el total
desemborsat en als cursos, tindran
ara un termini de 20 dies per respondre a la demanda redactada
per l’equip de Prat Sàbat.

Comarques 19

Sanitat autoritza a
Can Gusó obrir un
nou obrador després
de la intoxicació
TORROELLA DE MONTGRÍ.- El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat ha
autoritzat als propietaris de la
pastisseria Can Gusó de Torroella de Montgrí a obrir un nou
obrador de pastisseria quinze
mesos després de la intoxicació
massiva per les coques de Sant
Joan. La família Gusó va presentar la sol·licitud per tornar
a elaborar productes de pastisseria en un altre obrador després que la conselleria clausurés l’antic per una salmonel·losi
que va afectar un total de 1.243
persones que per Sant Joan de
l’any passat van comprar coques de crema en aquest establiment.
Des del passat mes de juliol
està en funcionament aquest
nou obrador mentre que l’antic, on es van elaborar els dolços
que van provocar la intoxicació
massiva, resta tancat. Des del
Departament de Sanitat i Seguretat Social a les comarques
de Girona s’ha destacat que el
nou obrador ha passat totes les
inspeccions i compleix totalment la normativa que regula
aquests establiments.
Aquest any, el Departament
de Sanitat ha clausurat a les comarques de Girona dotze establiments que manipulaven el
menjar amb risc per a les persones. La delegació a Girona
té previst acabar l'any havent
realitzat més de 4.000 inspeccions a establiments que serveixen o manipulen menjar, siguin de caràcter públic com les
escoles o hospitals, o privat, restaurants, obradors o càmpings.
Segons el delegat de Sanitat
de la Generalitat a les comarques de Girona, Joaquim Casanovas, és un número baix per
l'elevat nombre d'establiments
que hi ha a la demarcació.
«Quan es detecta que això pot
significar un risc per a les persones s'aplica aquesta mesura
extraordinària que és el tancament cautelar, que si mirem el
gran nombre d'establiments
que tenim és petit» ha dit Casanovas. EFE/DdeG

Palafrugell canvia la
hissada de bandera
de la Diada per una
audició de sardanes
PALAFRUGELL.- El nou equip de
Govern de Palafrugell ha decidit eliminar l’acte de commemoració de l’Onze de Setembre
que se celebrava a la plaça Nova
durant l’etapa de l’anterior alcalde. L’Ajuntament ha canviat
la hissada de bandera per una
audició de sardanes.
Fins l’any passat, l’exalcalde
de CiU, Frederic Suñer, celebrava cada Diada Nacional de
Catalunya un acte popular amb
una hissada de bandera. Ara,
amb el nou equip de Govern
format per PSC, ICV i ERC, Palafrugell ja no celebrarà aquest
acte. L’exalcalde i regidor de Palafrugell per CiU, Frederic Suñer, ha qualificat el canvi de «limitat» i «mostra de la filfa del
nacionalisme del PSC». DdeG

