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EL GOVERN LOCAL HA FET ARRIBAR LA SEVA PREOCUPACIÓ A LA GENERALITAT, QUE ES COMPROMET A INTERVENIR-HI

La regidora de Turisme de Lloret diu
que l’atemptat farà baixar el turisme
Anna Maria Gallart confirma que deixaran d’anar uns 700 turistes al municipi selvatà
JORDI MELÉNDEZ
LLORET DE MAR

Els atemptats terroristes del passat dia 11 de març a la capital d’Espanya ha provocat que 700 persones anul·lin les seves reserves turístiques per Setmana Santa a
Lloret de Mar.
La regidora de Turisme, Anna
Maria Gallart (CiU), explica que
«a causa d’aquest atemptat, alguns
turistes, majoritàriament estudiants, han anul·lat les seves reserves». Gallart afirma que «la majoria eren portuguesos i, com que
eren menors d’edat i no han pogut decidir per ells mateixos, els
seus pares no els han deixat venir
per por a nous atemptats».
De totes maneres, la regidora de
Turisme vol treure importància a
aquest fet, ja que l’anul·lació de reserves només s’ha produït per dates de Setmana Santa i no per l’estiu. A més a més, afegeix que la resta de reserves, és a dir, més de
8.000, no han anul·lat el seu viatge a Lloret de Mar.
Així, Gallart manifesta que no
hi haurà cap tipus de problema per
la temporada d’estiu i creu que tot
ha succeït perquè els fets són molt
recents.
Tanmateix, Gallart ha assegurat
que aquest fet no ha influït negativament en el funcionament dels
hotels, ja que les reserves estaven
molt repartides i cap establiment
se’n ressentirà. En aquest sentit, la
regidora ha assenyalat que «s’hagués notat més si la majoria de reserves haguessin estat en pocs hotels, però estaven molt repartits».

SOLIDARITAT

La iniciativa
socialista
■ El Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) a Lloret de Mar ha proposat que
les famílies que han patit
l’atemptat de l’11 de març
a Madrid puguin gaudir
d’uns dies de vacances a la
població selvatana.
Segons un comunicat del
grup socialista, «aquestes
persones es mereixen la possibilitat de poder passar uns
dies de tranquil·litat i esbarjo en la nostra població».
El PSC assegura que, per
aconseguir-ho, «necessitem
l’ajuda i la col·laboració de
totes les institucions, locals,
autonòmiques i estatals».
Així, els socialistes afegeixen que «volem demostrar la nostra solidaritat
amb les víctimes de l´atemptat i, en especial, amb les famílies lloretenques que han
sofert que algun dels membres de la família hagi mort
en l´atemptat».

Rebuig al terrorisme

Turistes. S’han anul·lat 700 reserves per Setmana Santa a causa de l’atemptat de Madrid.

La regidora convergent explica
que ha parlat amb el Departament
de Turisme del govern tripartit
de la Generalitat de Catalunya sobre el cas. Segons Gallart, «des de
la Generalitat m’han assegurat que
s’encarregaran de fer una forta
campanya de promoció i explicació dels fets. D’aquesta manera,
voldran transmetre que aquest
atemptat ha estat un fet aïllat».
Així, la Generalitat promocionarà
el viatge a Catalunya i voldrà destacar que Lloret està molt allunyat
del problema.

A més a més, segons les últimes
informacions sobre l’atemptat, els
presumptes autors, mitjançant un
comunicat, han anunciat que no
atemptaran més a Espanya, ja que
hi ha hagut un canvi de govern i
volen veure cap a on es posiciona
l’executiu de Zapatero.
Per la seva banda, Gallart vol deixar clar que l’anul·lació de reserves ha succeït perquè l’atemptat és
molt recent, però considera que,
ben aviat, tot tornarà a la normalitat.
D’altra banda, la regidora con-

vergent troba precipitada la iniciativa del PSC de Lloret, en la qual
es proposa que les famílies que han
patit l’atemptat de Madrid puguin
gaudir d’uns dies de vacances a la
població selvatana. Per Gallart, «tot
i que no dubto de la bona intenció dels socialistes, crec que proposar això en aquests moments és
massa precipitat. No sé fins a quin
punt semblaríem oportunistes volent promoció si féssim aquesta
proposta. Crec que feriríem moltes sensibilitats, ja que encara és
tot molt recent».

El Partit dels Socialistes
de Lloret afirma que «volem
rebutjar i denunciar qualsevol forma de violència. I
volem fer constar que,
aquesta, és sempre rebutjable. L´atemptat ha deixat
un gran nombre dels nostres conciutadans amb greus
ferides, i que necessiten el
nostre suport».
En aquest sentit, volen felicitar «tots aquells que heu
donat sang i heu estat en les
diferents demostracions de
solidaritat que s´han produït aquests dies, ja que nosaltres també volem un Lloret participatiu i solidari».

OPINIÓ

LAMENTEN LA PÈRDUA DE L’EXALCALDE DE TOSSA

FRANCESC FÀBREGA

Minusvalia i adaptació

Antitaurins francesos exalten
la figura de Telm Zaragoza
J. ALONSO

l nostre país pateix
greus deficiències institucionals pel que fa a
ajuts a persones seriosament
discapacitades, així com a l’escassa adaptació a les seves limitacions i a la desorbitada desproporció entre els preus de les
residències i centres d’atenció
i les possibilitats econòmiques
dels familiars dels afectats.
La fundació MIFAS (Minusvàlids Físics Associats), que
hi treballa al respecte, ha denunciat la marginació a la qual
la sotmet la Generalitat a causa del seu rebuig pel decret de
preus que imposa als familiars
directes dels disminuïts ingressats en una residència a fer-se
càrrec parcial de les despeses (el
mateix decret ja s’aplica als geriàtrics catalans des del 1996).
La qüestió és que no es tracta de
100 o 200 euros, sinó, en alguns
casos, de 1.000 euros o més, a
banda de la pensió gairebé íntegra del malalt (en cas que en
percebi). Perquè estem parlant
de persones que no es poden va-

E

ler per si mateixes i, per tant, estan
lluny de poder portar una vida digna en aquesta societat del benestar
on, en opinió del futur expresident
Aznar, tothom viu bé.
Segons el darrer cens de l’INE
(Institut Nacional d’Estadística),
tan sols un 20,5% dels habitatges
gironins són accessibles per a disminuïts físics. Aquesta xifra, que
alguns poden trobar insuficient, ha
de ser interpretada més aviat positivament, ja que els disminuïts
gironins no arriben a una cinquena part de la població. És clar que
no només es tracta de tenir adaptada la pròpia llar, sinó el major
nombre possible d’espais, sobretot
els que són d’ús públic.
Aquí entren en joc, però, conceptes i graus diversos. L’accessibilitat fa referència, bàsicament, a
la cadira de rodes conduïda pel disminuït. El límit estaria, doncs, en
el punt on una persona, en trobi
en la situació que es trobi, pot o no
valer-se per si mateixa. Una minusvalia física reduïda o parcial
permet dur una vida pràcticament
normal, amb algunes dificultats.
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Una minusvalia física (o psíquica)
aguda, que exigeixi ajut extern i
atenció constant, és un altre cantar.
A més, no és el mateix demanar la supressió de barreres arquitectòniques en llocs públics com
botigues, dependències administratives, etc., que pretendre, com
ha fet recentment la delegació de
MIFAS de Blanes, que una major
adequació dels carrers i voreres a
les limitacions dels discapacitats
afavoriria el turisme. Resulta que
Blanes, per una altra banda, és una
de les poblacions més i millor adaptades de la Selva (malgrat flagrants
excepcions), amb un pla d’accessibilitat que data de 1998.
Sincerament, no crec que, malgrat
la condició de centre turístic mundial, ens visitin gaires minusvàlids
en solitari, i menys encara que la
possible adaptació del lloc de destí pugui fer-los decidir al respecte. Però sí que cal seguir lluitant
per la dignitat humana, per sobre
de la rutina política i administrativa, ja que a qualsevol li pot tocar la loteria de la desgràcia.

TOSSA DE MAR

Una federació antitaurina
francesa, la Fedération de Liasons Anti Corrida de la localitat
d’Adge, ha lamentat la pèrdua
de l’exalcalde de Tossa de Mar,
Telm Zaragoza, en un comunicat que va fer arribar ahir a diversos mitjans de comunicació
de l’Estat espanyol. Com ja va
publicar Diari de Girona, Zaragoza va morir el passat dimarts
al seu domicili a l’edat de 80 anys
a causa d’una malaltia.
L’entitat antitaurina va destacar la figura de l’exalcalde en la
seva tasca en la defensa dels animals. Així, va assegurar que des
que Zaragoza va declarar el municipi com la primera vila antitaurina d’Espanya als anys vuitanta, Tossa de Mar ha estat un
dels municipis que més ha contribuït a la lluita contra les «corrides» de braus i la defensa dels
animals.
En aquest sentit, la federació francesa s’ha mostrat orgullosa per haver pogut participar conjuntament amb l’exal-

calde de Tossa «contra la violència i la barbàrie dels anys noranta».
Igualment destaquen la participació d’una comitiva encapçalada per Zaragoza que es va portar a terme a la plaça de braus de
Girona el 2 d’agost de 1998 i on
també hi van participar les activistes Chari Cruz i Vicky Moore
per denunciar la «vergonya nacional».
Un exemple a seguir

La federació, que assegura que
tots els que segueixen el seu ideal
el tindran sempre a la memòria i
l’acompanyaran en la seva lluita
per aconseguir la seva fita, va manifestar que «va ser el precursor
mostrant la via a qui haurien de
prendre una actitud com la seva».
En aquest sentit van alentar que
ciutats com Barcelona i altres de
diversos països, com França, haurien de seguir el seu exemple.
L’entitat antitaurina, que promou la defensa dels animals i
l’abulició de les curses de braus,
va oferir una ofrena ahir a l’església parroquial de Sant Vicenç a
les restes mortals de l’exalcalde.

