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POLÍTICA

CiU de Maçanet proposarà
fer un referèndum per al
projecte del parc temàtic, però
el govern no hi donarà suport
A. PUIG / Maçanet de la Selva

EL PROTAGONISTA

J El grup de CiU de Maçanet, a l’oposició, vol reprendre el projecte del
parc temàtic. Ara està disposat a fer que els veïns
diguin la seva opinió a través d’una consulta popular
i ha forçat la celebració
d’un ple extraordinari per
tractar d’aquesta qüestió.
Segons el portaveu del
grup convergent, Antoni
Guinó, el parc és una infraestructura massa important per Maçanet i per la
demarcació de Girona per
oblidar-se’n tan fàcilment.
«Suposaria un revulsiu turístic i tothom en trauria
profit», va dir Guinó.
Malgrat tot, la iniciativa
no tindrà, aquest dissabte
en el ple, el suport del govern (NM-AM-PSC). L’alcalde, Josep Romaguera
(NM), ja ha avançat que
tombaran la proposta. «No
tenim cap pressa. Primer
cal veure com es posiciona
el govern tripartit de la Generalitat. Però no descartem fer un referèndum en
un futur», va contestar Romaguera. Aquesta actitud
és la que indigna el convergent Guinó. «Presentem aquest punt al ple perquè l’alcalde compleixi la
promesa que va fer en la
campanya electoral. Si no
aproven el punt quedarà
deteriorada la seva imatge
i la seva paraula serà
nul·la», va dir. En aquest
sentit, Romaguera reconeix que un dels compromisos de l’aliança de govern és fer la consulta popular sobre el parc temàtic
però considera que ara no

Xuclà acusa el PP i el PSC de no
haver ofert mai un projecte pensat
per a les comarques gironines
López de Lerma adverteix al cap de llista de CiU que quan plegui trobarà poc suport
SALVADOR GARCIA-ARBÓS / Girona

J L’elit de CiU i representants de la
societat civil gironina van seguir la
conferència Del compromís a l’exigència, que el cap de llista de CiU al
ANTONI GUINÓ
CAP DE L’OPOSICIÓ (CiU)

«L’alcalde faltarà a
la seva paraula i
veurà deteriorada
la seva imatge si no
aprova el
referèndum»

és un bon moment a causa
del canvi de govern a la
Generalitat.
Per la seva banda, Guinó continua defensant els
beneficis que donaria el
projecte. «Si les coses es
fan ben fetes no han de
ser perjudicials. Fer polígons industrials no vol dir
construir un munt de xemeneies. Si es fes el parc
estaria totalment assegurada la protecció dels boscos i el poble en trauria
un profit important. Així
ho entén el gran nombre
de persones que ens van
votar», va defensar. En el
ple, sol·licitat per CiU,
també es tractaran temes
d’incompatibilitats dels regidors, la finalització del
segon pavelló poliesportiu, una reforma al casal
de jubilats i una moció de
condemna dels actes vandàlics que darrerament hi
ha hagut a la vila.

«Quan arribi l’hora de
baixar del tren, a l’estació
només hi trobaràs els teus
i poca gent més», va recordar López de Lerma a Xuclà, instants abans de parlar
del cinisme a la política. El
diputat de CiU de la primera a la setena legislatura palesava d’aquesta manera
davant la militància històrica i més influent de CDC
i UDC a les comarques gironines el seu malestar pel
poc suport que ha rebut en
els darrers mesos. De fet,
ni el partit ni la federació
a les comarques gironines
no han organitzat cap acte
públic d’homenatge i agraïment al seu diputat més influent a les Corts Generals.
López de Lerma va presentar Xuclà com el seu relleu i, entre cites de Ferran
Agulló i de Carles Rahola,
va elogiar la «precocitat envejada» del jove polític garrotxí.
A l’acte, hi van assistir
tots els diputats de CiU al
Parlament de Catalunya,
encapçalats per Pere Macias i Irene Rigau; els exdiputats i senadors de CiU;
els responsables polítics de
CDC, el diputat Josep Micaló, i d’UDC, Pere Maluquer; el vicepresident de la
Diputació Jaume Torramadé, d’Unió; el president
de Caixa de Girona i exdi-

Congrés, Jordi Xuclà, va pronunciar
ahir al vespre a l’Auditori de Caixa
de Girona. Xuclà va acusar el PP i
el PSC de no haver ofert mai un projecte pensat per a les comarques gi-

ronines i va dir que l’únic vot útil és
el de CiU. La conferència va ser presentada pel diputat (1980-2004) i cap
de llista de CiU des del 1982 fins al
2000, Josep López de Lerma.

Josep Micaló, Pere Macias, Josep López de Lerma i Jordi Xuclà, abans de començar la conferència. / E. PICAS.

putat de CiU, Arcadi Calzada, i el màxim responsable de «la Caixa» a les comarques gironines, Rafel
Garcia. També hi van assistir representants de les
Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Girona i Sant Feliu de
Guíxols, i de Mifas. Una
absència notable va ser la
de Carles Pàramo, president de la Diputació i, per

tant, màxim càrrec institucional de CiU a les comarques gironines.
Xuclà va fer un repàs del
nou mapa polític català i va
tenir dures crítiques contra
el tripartit: «Una cosa és fer
política i l’altra governar.»
Xuclà considera que CiU
ha de participar activament
en la política espanyola,
com a única via per tenir un
nou Estatut. Va dir que els

índexs de benestar material de les comarques gironines s’han aconseguit
«malgrat l’Estat». Va lamentar la manca d’inversions en infraestructures i
va dir que els parlamentaris
del PP i del PSC, que han
donat suport a partits que
han governat l’Estat, no
han fet «sentir la veu per
defensar les comarques gironines».

Demanen a la Generalitat més escoles a la
Selva per fer front al creixement de població
ANNA PUIG
Santa Coloma de Farners

J El gran creixement que
viu la comarca de la Selva
requereix l’ampliació de
serveis, especialment la
creació de més equipaments escolars. Així ho van
comunicar diversos alcaldes de la zona a la delegada
del govern de la Generalitat, Pia Bosch, que ahir
va realitzar una visita per
la comarca. Es va entrevistar amb el president del

Consell de la Selva, Jordi
Iglesias, i amb alcaldes i
regidors de Santa Coloma,
Maçanet, Anglès i Caldes.
«He constatat que és una
comarca amb un creixement constant i una població molt jove. Haurem
d’incidir en la demanda de
serveis, alguns dels quals
ja s’estan tramitant», va dir
la delegada, que va valorar
molt positivament la visita
per conèixer la realitat de
la comarca.

Un altre tema destacat
que es va tractar va ser
la millora de les comunicacions viàries. Segons
Bosch, una prioritat serà
desencallar la reforma de
la carretera de la Vergonya
(de Salt a Anglès). També
es va parlar dels serveis
del Consell, que estan més
col·lapsats, sobretot
aquells que van adreçats
a l’edat escolar com són
el servei de transport i el
de menjador.
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Pia Bosch, amb el president del Consell de la Selva, Jordi Iglesias, i el conseller comarcal Rafael Reixach. / A.P.

