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Eleccions 2003 La campanya a Girona
PSC

POLÈMICA

El candidat promet que els socialistes doblaran el pressupost per al departament que ara
encapçala Jordi Vilajoana i crearan el Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya

El PP culpa Rigau
d’estar més pendent
d’inauguracions que
dels discapacitats

Nadal acusa el PP d’estar «contra la
cultura» i diu que CiU l’ha difuminat
CLICK ART

RAFA GARRIDO
GIRONA

Els socialistes gironins van qüestionar ahir la política cultural del
Govern català i es van mostrar crítics amb el concepte de cultura que
té el Partit Popular. Joaquim Nadal, candidat del PSC al Parlament
per Girona, va acusar CiU d’haver
«difuminat i diluït la cultura» i
va afirmar que el PP «està contra
la cultura i, per tant, contra Catalunya».
El cap de llista dels socialistes gironins escometia així contra «els
qui tenen una visió restrictiva o
reductiva del concepte de cultura». Nadal es pregunta «quin és
el concepte que té el PP de la cultura. El de la censura dels llibres?,
el de la negació sistemàtica de les
subvencions promeses i compromeses a l’Institut d’Estudis Catalans?». Les actuacions dels populars dins aquesta àrea des del Govern espanyol demostren, segons
el socialista, que el PP «és un partit que està en contra de la cultura, i per tant, en contra de Catalunya».
Nadal també va atacar Convergència i Unió i la seva política
en matèria cultural al Govern català. El candidat del PSC diu que
«CiU ha diluït la cultura, l’ha difuminat, i li ha fet perdre pes i
competitivitat». A més, el cap de

Amb els joves creadors. Nadal va celebrar un acte ahir amb «els joves valors de la cultura que reclamen el canvi».

llista socialista assegura que veu
«una manca de discurs i de projecte» en el Govern.
Joaquim Nadal va prometre a
més «duplicar» els recursos econòmics del Departament de Cultura «fins arribar a suposar el 2,5%
del pressupost total». El socialista es va comprometre a impulsar
també la creació del Consell de la

Cultura i de les Arts, una xarxa
de teatres descentralitzada i la marca conjunta de Festivals de Girona.
Els candidats del PSC van celebrar un acte ahir al vespre amb «els
joves i nous valors culturals que
donen suport al canvi». El candidat del PSC, Joaquim Nadal, va estar acompanyat de gent com l’ar-

tista plàstica Gal·la Pujol, l’actriu
Cristina Cervià, el músic Dani Regencós o els recentment premiats
Pep Prieto i Joan Solana. Els socialistes van destacar «el missatge
dels joves creadors, que tenen un
tap que no els deixa créixer i reclamen el canvi per poder tenir el
seu espai dintre la cultura gironina i catalana».

GIRONA.- La cap de llista del
PP per la demarcació de Girona, Alicia Sánchez-Camacho,
va replicar ahir a la consellera
de Benestar i Família, Irene Rigau, que «s’hauria d’haver preocupat més pels discapacitats»
i que la seva activitat i el «cúmul d’inauguracions» a les
quals assisteix aquests dies li impedeixen conèixer quines són
les mancances que té aquest
col·lectiu. Sánchez-Camacho, a
més, va acusar la Generalitat i
el departament que encapçala
Rigau d’estar a la cua d’Espanya i Europa pel que fa a inversions en benestar i d’apropiarse del mèrit d’infraestructures
finançades pel Govern central.
La candidata popular responia així a les manifestacions de
la consellera de Benestar i Família, que va acusar el PP de demanar equipaments per a discapacitats a la Garrotxa que ja
existeixen i que la candidata del
PP desconeix la realitat de la comarca. Sánchez-Camacho va
respondre que Rigau es «confon d’equipaments». Va criticar
que la Generalitat «ha hagut
d’anar a remolc de l’acció del
PP i del Govern» quant a despesa i que s’apunta com a pròpies les obres que, com el centre Mifas «han estat finançades pel Govern central». Va
reiterar que des del PP «no discutim que no s’hagi fet res» en
política social, però va posar de
manifest que els ajuts «els ha
donat sempre el Govern Central. A.S.T.

ERC

ICV-EUIA

La formació considera que no s’han destinat prou recursos per acabar amb la violència de gènere i familiar

Postigo i Saura qualifiquen
Bracons de «barrabassada»

Prometen més places per
acollir dones maltractades
SÒNIA TUBERT
GIRONA

Esquerra Republicana de
Catalunya considera que no
hi ha hagut una voluntat
real d’acabar amb la violència de gènere. Les candidates per Barcelona, Carme
Porta, i Girona, Carme Capdevila, van presentar ahir
les propostes de la formació en aquest àmbit, destinades a garantir l’assistència jurídica i de suport integral a les víctimes. Porta
va denunciar que «hi ha hagut grans acords, però no
una aposta pressupostària
compromesa».
Entre les mesures que
proposa ERC per eradicar
la violència de gènere hi ha
crear una plaça d’acollida

per a dones maltractades
per a cada 10.000 habitants,
la taxa que recomana la
Unió Europea. Porta va explicar que actualment això
no es compleix a Catalunya,
on només hi ha una casa
d’acollida per cada milió
d’habitants. A més, en algunes comarques gironines,
com la Selva, el Ripollès o
la Cerdanya, no hi ha serveis de seguiment ni de suport d’aquesta problemàtica.
Igualment, Carme Porta
va reclamar més coordinació entre tots els àmbits implicats en aquest tema. Per
això, proposa que els organismes sanitaris, socials, judicials i de seguretat estableixin protocols per actuar
de seguida que es detecta

aquesta problemàtica. Segons ella, els que existeixen
actualment no s’han aplicat, no s’han format els professionals ni s’hi han destinat prou recursos.
Esquerra també vol estendre aquesta coordinació
a l’àmbit judicial, creant jutjats especialitzats en violència de gènere i familiar. Les
candidates van posar com a
exemple el cas del País Valencià, on ja funcionen
aquest tipus de jutjats i «han
demostrat que passa el contrari que aquí, on el 80%
dels agressors queda sense
condemna».
Una altra proposta de la
formació és dur a terme
programes de rehabilitació
i seguiment per treballar
amb els agressors.
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ALBERT SOLER
OLOT

d’aquest tipus, perquè abans
cal millorar les infraestructures existents, apostar pel
transport públic, i millorar
la xarxa ferroviària». «No-

d’Alternativa
per
la
Garrotxa. La trobada amb
aquests va tenir lloc a l’abocador de Beuda, un exemple, segons Postigo, «del mo-

El candidat d’ICV-EUiA a
la Presidència de la GeneraDdeG
litat, Joan Saura,
i el cap de llista del mateix partit a les comarques de Girona, Lluís
Postigo, van qualificar
ahir de «bestiesa» i de
«barrabassada» les
obres del túnel de Bracons. Els presidenciable i el candidat per Girona van visitar ahir
aquestes obres, acompanyats de membres
del col·lectiu Salvem les
Valls i de Paco GarriVisita. Joan Saura va visitar ahir les obres el túnel de Bracons
do, dirigent de Los Versaltres no volem aquesta Ca- del de gestió de residus
des andalusos i europeus.
Els representants d’ICV- talunya», va remarcar Posti- allunyat completament del
EUiA van assegurar estar go. «El model que proposem que proposem nosaltres».
«impressionats» pel que van nosaltres és vàlid i no té res Postigo va assegurar que
veure i per tot «el paissatge a veure amb això; suposa un ICV proposarà la progressiva clausura de la incinerai patrimoni natural que canvi de debò», va afegir.
Els representants ecoso- dora de Campdorà i de la
s’està carregant aquest govern». Per ICV«no és neces- cialistes van mantenir tam- resta d’abocadors de Girosari dur a terme atemptats bé contactes amb membres na.

