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MAS RECONEIX «L’ESFORÇ» QUE HA FET EL GOVERN ESPANYOL I DIU QUE LA TRIA S’HA FET PER MOTIUS POLITICS

BREUS

Aznar nega que la política del
Govern hagi perjudicat Vandellòs

LLEIDA

Assegura que França es va veure beneficiada per no tenir una moratòria nuclear
EFE/EUROPA PRESS/DdeG
ALGER/BARCELONA

El president del Govern espanyol, José María Aznar, considera
que la major experiència nuclear
de França i el fet que aquest país
no tingui una moratòria nuclear
com l'existent a Espanya han estat factors importants a l'hora d'adjudicar la candidatura de la UE per
albergar el projecte ITER. Aznar
es va referir a aquest assumpte en
conferència de premsa a Alger després que la UE elegís dimecres la
localitat francesa de Cadarache
(que competia amb Vandellòs)
com a candidata per albergar el reactor experimental internacional
de fusió nuclear ITER i acordés per
a Espanya l'entitat de coordinació del projecte. El cap de l'Executiu va dir que la candidatura espanyola ha estat «impecable des de
tots els punts de vista», encara que
va assenyalar que també cal tenir
en compte que juguen altres factors.
Per a Aznar, dir que la relació
existent entre Espanya i França i la
política d’aliances del Govern espanyol perjudicava la candidatura de Vandellòs és «absolutament
absurd i ridícul» i va considerar
que el país veí ha competit de la

Suport. Aznar i Pujol en una visita que van fer a Vandellòs fa uns mesos.

millor manera que ha entès possible. Aznar va assenyalar que li
hauria agradat molt que el projecte
ITER s'hagués emplaçat a Vandellòs i va assegurar que, per aconseguir-ho, s'han fet tots els esforços
possibles. No obstant això, va destacar la importància que Espanya
hagi arribat amb opcions fins al final d'aquesta carrera en el si de la
Unió Europea i va subratllar el fet
que, si finalment la UE alberga el
projecte, la seu de l'Agència Europea encarregada del mateix s'u-

EL SINDICAT DIU QUE LA SITUACIÓ ÉS «PRECÀRIA»

bicarà a Espanya i un dels dos directors del mateix serà espanyol.
En la mateixa línia, el ministre
portaveu del Govern, Eduardo Zaplana, va negar que amb la decisió d'adjudicar a França la candidatura, la UE hagi «passat factura» a Espanya per la seva postura
favorable a la intervenció militar
a l’Iraq.
Per la seva banda, El conseller
en cap en funcions, Artur Mas, va
reconèixer l’«esforç» realitzat pel
Govern a favor de Vandellòs des-

prés que la UE hagi elegit Cadarache i va considerar que «és molt
probable que aquesta hagi estat
una decisió molt política perquè
Vandellòs tenia unes condicions
tècniques molt bones». Mas es va
desmarcar de les crítiques abocades pel socialista Pasqual Maragall
perquè entén que aquesta qüestió no ha de ser «terreny de desgast polític» entre els partits perquè «no és bo».
UGT, en canvi, creu que l'actitud «arrogant i de submissió a George Bush» del president del Govern espanyol, José María Aznar,
provoca rebuig a la Unió Europea
i ha estat la causa, «en gran mesura», que la UE hagi optat per la
candidatura francesa. En aquets
mateix sentit, el Cercle Tecnològic
(CTecno), un fòrum de debat sobre noves tecnologies, va lamentar que hagin prevalgut els criteris
polítics per sobre dels tècnics en la
decisió de la UE.
El PSOE, per la seva banda, va
demanar al Govern que «no redueixi ni un euro de la seva ambició pel projecte ITER» i que els
900 milions promesos per a aquest
projecte s'apliquin a les energies
renovables, sobretot en la solar fotovoltaica, on Espanya està perdent pes al mercat mundial.

Catalunya 31

La Generalitat detecta el
setè cas de «vaca boja» a
la província de Lleida
El Departament d'Agricultura ha confirmat el setè cas de
«vaca bojaÇ que es detecta a les
comarques de Lleida des que va
aparèixer aquesta malaltia, en
aquest cas en un cap de bestiar
frisó d'una explotació ramadera de Musser, un nucli agregat
al terme municipal de Lles de
Cerdanya. El nou cas de «vaca
boja» a la província, confirmat
després de les anàlisis practicades al Laboratori de Referència
de Saragossa, correspon a un
cap de bestiar de més de 5 anys
d'una explotació de Musser i
ara tècnics de la Generalitat
efectuaran un estudi epidemiològic per decidir quants dels
14 animals de l’explotació s’han
de sacrificar.
BARCELONA

Dos ferits en xocar una
ambulància i un turisme
Una ambulància va topar ahir
al matí a l'avinguda Diagonal
de Barcelona amb un turisme
i va provocar dos ferits lleus,
el conductor i el copilot del
vehicle. La col·lisió va tenir lloc
cap a les 9.25 hores quan van
xocar un turisme i una ambulància a l'altura del carrer
Bruc. A conseqüència de l'accident, la calçada central va quedar tallada gairebé en la seva
totalitat fins a les 9.45 hores i
va provocar algunes retencions.

RENFE NO DISPOSARÀ DELS TRENS FINS AQUELLA DATA
TERRASSA

UGT denuncia la Generalitat per
l’estat de les presons catalanes
EFE/DdeG
BARCELONA

El sindicat UGT de Catalunya va
presentar ahir davant de la Fiscalia de Catalunya una denúncia per
la «precària» situació de massificació i altres problemes de les tres
grans presons de la província de
Barcelona, la Model, Quatre Camins i Brians. A l'actualitat, la po-

blació reclusa catalana arriba als
7.500 interns, segons dades del Departament de Justícia, quan la seva
capacitat òptima es xifra en uns
4.500, cosa que fa que hi hagi cel·les
compartides per cinc i sis reclusos.
També acusen els responsables penitenciaris de presumptes delictes
de prevaricació per permetre
aquesta situació d'«amuntegament».

El TAV no arribarà a la velocitat
màxima fins a finals de 2004
EUROPA PRESS/DdeG
MADRID

El Gestor d'Infraestructures
Ferroviàries (GIF) tindrà la línia ferroviària d'Alta Velocitat (TAV) Madrid-Lleida preparada perquè els trens puguin
circular a 300 quilòmetres per
hora per a quan a finals de 2004
Renfe disposi dels trens capaços

EL JUTGE ENTÉN QUE EL MALTRACTAMENT S’EMMARCA DINTRE D’UNA CRISI MARITAL

Neguen protecció a una agredida
per considerar-ho «un fet aïllat»
EFE/DdeG
BARCELONA

Una jutge de Barcelona ha denegat protecció a una víctima de
violència domèstica, presumptament agredida i insultada pel seu
marit, en considerar l'episodi un
«fet aïllat» que justifica com a fruit
de la crisi matrimonial que afecta la parella. Així s'expressa un acte
del Jutjat d'Instrucció 10 de Barcelona i en què indica que si la
dona ha tornat a casa, per indicació dels seus advocats a l'espera de la sentència de separació, «no
sembla acreditada una situació objectiva de risc per la seva integritat física en el futur». La magistrada agrega que només reconsideraria la petició de protecció i

allunyament del marit «si apareixen noves dades o es produeixen
nous fets que ho indiquin», malgrat que en la seva pròpia resolució indica que els fets poden ser
constitutius d'un presumpte delicte de lesions en la persona de
la dona.
Els lletrats de la denunciant
al·ludeixen a la llei 11/2003 que regula la protecció de les víctimes de
la violència domèstica que garanteix el dret a la protecció immediata d'una víctima com a mesura cautelar fins que un jutge de família posi ordre i concert a la crisi
i que permet allunyar l'agressor,
sigui qui sigui, del domicili conjugal almenys durant un mes.
Els fets, segons la causa, van ocórrer a principis d'aquest mes de
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novembre quan la parella va
mantenir una discussió matrimonial que va acabar amb la
dona a l'hospital per ser atesa
d'una contusió a la regió ocular, segons consta en el comunicat mèdic. A continuació, la
dona, acompanyada dels seus
advocats, va acudir al jutjat de
guàrdia per interposar la corresponent denúncia i sol·licitar una mesura cautelar d'allunyament, amb el suport de
la fiscalia, i paral·lelament va
presentar una demanda de separació als jutjats de família.
Mentrestant, l'afectada va deixar el domicili conjugal però
hi ha tornat per indicació dels
seus advocats per evitar ser acusada d'abandonament de la llar.

de arribar a aquesta velocitat, va
informar ahir el seu president, Ramón Escribano. Per la seva banda,
el president de Siemens Espanya,
Eduardo Montes, va assegurar que
el febrer de 2004 es realitzaran les
primeres proves del TAV MadridBarcelona i que el retard a l'entrega dels trens (que espera tenir
llestos a finals de 2004) no afectarà
l'operació de Renfe.

Multa de 60 euros per
insultar un magribí
Un jutjat de Terrassa ha condemnat O.G.S. de 27 anys a pagar una multa de 60 euros com
a autor d’una falta d’amenaces amb l’agreujant de racisme per dir «moro de merda» i
amenaçar de mort un treballador de la recollida d’escombraries d’origen magribí. Els fets
va ser el maig de 2001 i a l’incident va intervenir la policia,
que va haver de reduir el processat per actitud violenta.

GIROPARK, S.A.
D. NARCISO POUS FONT, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil GIROPARK, S.A. con domicilio social en Girona en la calle Ampúries, 31, con NIF
A-17213539, hago saber, a los efectos del art. 150.1 de la L.S.A., que en la Junta Universal y Extraordinaria de la sociedad de fecha 21 de Noviembre de 2003 se ha adoptado, por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero.- Modificar el objeto scial de la entidad, que quedará fijado en los siguientes
términos:
«Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto la explotación de aparcamientos, la guarda y
custodia de toda clase de vehículos en párkings edificados y cubiertos o en solares y terrenos sin edificar, durante el día o la noche, así como el servicio de grua para la retirada de vehículos en vía pública relacionado con las concesiones administrativas concedidas a la sociedad por cualquier administración pública u organismo oficial.
La compra, venta, permuta pignoración de toda clase de bienes muebles.
Tales actividades podrán ser desarrolladas por la sociedad bien en forma directa, o bien
en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de
socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes
de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.»
En Girona, a 24 de Noviembre de 2003
Fdo. NARCISO POUS FONT - Secretario del Consejo de Administración.

