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EL CANDIDAT PER GIRONA VOL QUE EL DE PALAMÓS ES CONVERTEIXI EN «EL TERCER PORT INTERNACIONAL DE CATALUNYA»

CiU no negociarà el pressupost de
l’Estat sense la N-II desdoblada
Xuclà diu que la via és «la vergonya de Girona» i posa l’inici de les obres com a condició
DAVID ESTANY

RAFA GARRIDO
GIRONA

El candidat de CiU al Congrés
per Girona, Jordi Xuclà, va agafar ahir el compromís públic que
el grup dels nacionalistes de la
Cambra Baixa no negociarà els
pressupostos de l’Estat si no estan engegades les màquines per
treballar en el desdoblament de
la carretera N-II. Per al cap de llista de la Federació, aquesta via és
actualment «la vergonya de les comarques gironines».
Els nacionalistes gironins van
abrigar ahir Xuclà en la conferència que suposava la presentació pública del que serà el programa electoral de CiU. Enmig de tot un seguit de bons propòsits i
declaracions d’intencions, el cap
de llista de CiU va enviar un clar
missatge a PP i PSOE: la N-II serà
condició indispensable per negociar els Pressupostos Generals.
Xuclà va anunciar davant els seus
companys i simpatitzants de Convergència i Unió que «les dues primeres condicions en matèria d’infraestructures seran el desdoblament de la N-II al seu pas per les
comarques gironines i la construcció del Quart Cinturó» de Barcelona.
A més, el nacionalista es va comprometre en nom dels possibles
diputats gironins de CiU a «no cessar en aquesta demanda fins a no
tenir una resposta en forma de màquines a peu d’obra i per al conjunt del traçat».
Entre atacs directes al PP i el
PSOE per no ser «capaços d’anar

Conferència. Josep López de Lerma va fer valer la presentació de l’acte per escenificar el traspàs a Jordi Xuclà.
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sols i tenir projecte per Girona»,
i acusacions a ERC per haver «fiat
el seu futur al socialisme espanyol», Xuclà va tenir temps per
anunciar que CiU també pretén
que el port de Palamós es converteixi «en el tercer port internacional de Catalunya».
El cap de llista dels nacionalistes va remarcar la condició de partit «centrador i moderador» que
CiU ha jugat, al seu criteri, amb
PP i amb PSOE a les Corts espanyoles, i va insistir que el tripartit
del Govern català ha «malmès el
prestigi de Catalunya en 36 dies».

Ple. Unes 180 persones van omplir l’auditori de Caixa de Girona.

L’AUDITORI

«Estimat Jordi,
ara l’escena
és teva»
● El traspàs de poders dels nacionalistes gironins a Madrid
es va escenificar ahir més que
mai. El fins ara diputat i militant històric Josep López de
Lerma va reconèixer davant
un auditori de més de 180 persones que el d’ahir no era un
«dia qualsevol». En un més
que emotiu discurs de presentació, López de Lerma va
omplir d’elogis i lloances el
«diputat i candidat de la nova
generació», Jordi Xuclà. «Estimat Jordi, s’aixeca el teló i ara
l’escena és teva». Amb aquesta frase, l’històric diputat finalitzava la introducció a les
paraules de Xuclà i donava
pas a un seguit d’aplaudiments que van servir de comiat definitiu de López de
Lerma i que van durar més
temps que els que l’auditori va
dedicar al mateix conferenciant en finalitzar el seu parlament. Deixant de banda els
elogis que li va dedicar, López
de Lerma va reconèixer que
«serà Jordi Xuclà qui doni
continuïtat a tot allò que jo
hagi pogut maternitzar». A
l’acte van assistir els integrants
de les llistes de CiU per Girona al Congrés i al Senat, dirigents de la federació com Pere
Macias, Josep Micaló o Pere
Maluquer, alguns dels exdiputats de les Corts espanyoles,
actuals diputats com Elena Ribera o Esteve Vilanova, i regidors i alcaldes gironins de
CiU. També van acceptar la
invitació representants de les
Cambres de Comerç, de les
patronals FOEG i PIMEC, de
l’associació Mifas i del GEiEG,
entre altres.

MONTSE PALMA DIU QUE L’HAN D’INTEGRAR LES ADMINISTRACIONS I EL SECTOR PRIVAT

VOLEN DONAR-LI UN ÚS MUNICIPAL O D’INVESTIGACIÓ

El PSC vol que una societat
anònima dirigeixi l’aeroport

L’Ajuntament de Pals i el PP
acorden que quedi dempeus
algun edifici de Ràdio Liberty
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La candidata del PSC al Congrés
dels Diputats, Montse Palma, va
reclamar ahir la creació d’una societat anònima per gestionar l’aeroport de Girona. La cap de llista
socialista considera que la instal·lació ubicada a Vilobí d’Onyar s’hauria de controlar des de les
comarques gironines per aconseguir un funcionament molt més
òptim «amb plena independència
i autonomia financera».
La candidata del PSC planteja
una societat en la qual participin
les administracions estatal, autonòmica i local junt al sector privat. Palma, que ahir es va reunir
amb el director de l’aeroport de
Girona, Patricio Iborra, acusa el
Partit Popular d’intentar privatitzar totes les instal·lacions aeroportuàries espanyoles en contra
del que tenen pensat fer els socialistes si governen. «La gestió dels
aeroports ha de fugir de la lògica
d’AENA i anar cap a un model de
gestió professionalitzada homolo-

Reunió. Els candidats del PSC es van reunir amb els treballadors de l’aeroport.

gable com és habitual en els principals aeroports europeus», afegia
la cap de llista del PSC però matisant que aquesta iniciativa sempre s’ha de fer sota la titularitat pública.
Montse Palma, que anava acompanyada del candidat del PSC al
Senat Rafael Bruguera, també es
va reunir amb el sindicats. Els de-
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legats dels treballadors li van manifestar la necessitat de millorar
les condicions laborals dels operaris de terra de Ryanair. Palma va
explicar que s’ha de deixar un
temps perquè es vagin solucionant
aquests problemes «que són habituals quan hi ha un creixement tan
desmesurat com el que ha tingut
l’aeroport de Girona».

La visita del candidat del PP
al Congrés per Girona, Jordi de
Juan, ahir a Pals va donar com
a resultat un acord entre el partit de l’actual Govern de l’Estat
i l’Ajuntament del municipi. El
popular i l’alcalde de Pals, Josep
Comas (UPM), demanaran
conjuntament a l’Estat que s’inclogui en el projecte de desmantelament de Ràdio Liberty
la petició del consistori de deixar dreta alguna de les instal·lacions per donar-li un ús social
o municipal.
De Juan va aprofitar el seu
viatge fins a Pals per trobar-se
amb Comas amb la intenció
d’«informar-lo de primera mà
de la situació actual del procés
de desmantellament dels terrenys de Ràdio Liberty». El candidat del Partit Popular al Congrés per Girona va explicar a l’alcalde del municipi que
«actualment el projecte que s’es-

tava redactant encara ja ha passat
a estar en mans del mateix ministeri perquè seguidament es faci
l’aprovació tècnica».
Aquest projecte del que van estar parlant no preveu la petició de
l’Ajuntament de poder deixar dempeus alguna de les instal·lacions
que encara hi són per poder fer-ne
ús municipal o social. Per això, De
Juan es va comprometre a «treballar perquè el Ministeri inclogui
aquesta petició i conservi aquesta
part de les instal·lacions».
Segons va assegurar ahir el candidat al Congrés del PP gironí, l’alcalde de Pals pretén que un dels
edificis no s’enderroqui i pugui
passar a ser la seu d’algun servei
municipal o d’un centre de dia que
estaria envoltat per la zona enjardinada que es preveu als terrenys.
Altra de les possibilitats que, segons De Juan, inclou Josep Comas
és la d’ubicar en una d’aquestes instal·lacions un centre d’estudi dels
aiguamolls o d’investigació del
medi natural que envolta el muncipi i la comarca.

