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L’Alt Empordà

FIGUERES

ROSES

VILAFANT

La família
Sanllehí-Fages
dóna el fons
cinematogràfic a
l’Arxiu Comarcal

Pàramo prohibeix entrar a la
zona d’Alcaldia al regidor d’ICV

Mifas col·locarà
la primera pedra
d’un centre
ocupacional per
a la comarca

L’alcalde creu que Joan Esteve Danés molesta les secretàries

DdeG, Figueres.

El Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ha aprovat un conveni relatiu a la donació i cessió de drets d’un fons cinematogràfic propietat de la família Sanllehí-Fages. Es tracta d’un conjunt de filmacions
de caire familiar realitzades
per Rupert Sanllehí i Roda entre els anys 1934 i 1936. Tot
aquesta material cinematogràfic serà restaurat per
una empresa especialitzada i
quedarà dipositat a l’Ar xiu
Comarcal.
Des de la institució comarcal s’ha reconegut el valor cultural i per a la investigació
històrica en general té tot
aquest material cinematogràfic ja que si bé es tracta de filmacions familiars, apareixen
nombrosos escenaris de la comarca filmats just abans de l’inici de la Guerra Civil Espanyola. Una part del material,
però, és desconegut per la
mateixa família ja que algunes
de les bobines que contenen
les pel·lícules estan trencades.
Una vegada s’hagi restaurat tot el material, la família no
només l’ha cedit al Consell
sinó que també li ha ofert tots
els drets de reproducció amb
l’objectiu de facilitar-ne la
consulta i difusió, mantenir-lo
condicions de seguretat i conser vació i vetllar perquè en
tots els usos públics per part
de tercers, es respectin els
drets morals de l’autor.

OPINIÓ

PESCA

DdeG, Vilafant.

L’Associació Mifas i l’Ajuntament de Vilafant col·locaran
divendres la primera pedra
del nou Centre Ocupacional i
de Recursos Pere Llonch que
està especialitzat en la integració a les persones amb discapacitats, sobretot físiques.
El centre ocupacional Pere
Llonch de Vilafant s’ha creat
amb un caràcter de ser vei
comarcal. Actualment moltes
de les persones a les quals s’atendrà s’han de desplaçar
molts quilòmetres i ha estat
realitat gràcies al conveni entre l’Ajuntament i l’Associació.

Marc Estarriola, Roses.

L’alcalde de Roses, Carles Pàramo (CiU), va prohibir aquest dijous passat al regidor d’ICV,
Joan Esteve Danés, accedir a la
zona d’Alcaldia del consistori
Rosinc, un fet que denúncia el
regidor. Segons l’alcalde, Danés
està por tant a terme un for t
mobbing a les seves secretaries
i altres membres del consistori
i, per aquest motiu, li ha restringit l’accés. L’ecosocialista
explicava ahir que els fets van
tenir lloc quan va intentar entrar
al despatx de l’alcalde per parlar
sobre una futura entrevista. «En
aquell moment va sortir Pàramo
cridant que només em rebria
quan li demanés perdó per l’antiga denúncia presentada davant
la fiscalia anticorrupció», explicava Danés.
Aquest extrem va ser confirmat per Pàramo, qui considera
opor tú rebre una disculpa de
Danés. Amb tot, el convergent
assegurava que sovint les seves
secretàries entren al seu despatx amb llàgrimes als ulls a
causa del comportament del regidor, «les porta al límit amb la
seva persistència i manera de dir
les coses», va dir l’alcalde.
Per la seva banda el regidor

Alternativa a la integració

DdeG

INTERVENCIÓ. Un ple on s’ha restringit el temps d’intervenció.

d’ICV a l’Ajuntament de Roses
ha assenyalat que Carles Pàramo no el pot privar d’entrar a la
zona d’Alcaldia i que les dues secretàries li van donar supor t;
«em van dir que sempre seria
benvingut i que vingués quan volgués, que no fés cas a l’alcalde»,
diu Danés, contradint la versió
de l’alcalde.
Les peticions que les faci per escrit

Pàramo diu que
les secretàries
entraven al despatx
mig plorant
■

En aquest sentit el batlle ha
confirmat que el regidor té tot
el dret de demanar la documentació que consideri oportuna a
l’Alcaldia, «però hi ha cap necessitat que entri. A par tir d’avui
que faci les seves peticions com

tot el món; per escrit».
Per la seva banda, Danés ha
explicat que no existeix cap llei
que li prohibeixi entrar a la zona
de l’Alcaldia i que «hi tinc tot el
dret del món».
L’alcalde, en canvi, ha manifestat que l’entrada li està vetada perquè existeix una norma;
«la del civisme i l’educació». Al
seu entendre, el regidor d’ICV
ha infringit repetides vegades
amb els diversos empleats municipals aquesta norma. És per
aquest motiu que ha pres la decissió d’impedir la seva entrada
a la zona d’Alcaldia i que les
queixes o peticions es limitin a
ser entrades per escrit.

Els promotors de la iniciativa consideren que els centres ocupacionals són una
bona alternativa a la integració d’aquelles persones amb
dificultats per incorporar-se al
mercat laboral ordinari. Els
centres ocupacionals cerquen
facilitar, mitjançant atenció
diürna, una rehabilitació integral i ser veis de teràpia ocupacional mitjançant un programa individualitzat, la rehabilitació i la seva màxima integració social.
L’acte de col·locació de la
primera pedra serà presidit
per la consellera de Benestar
i Família de la Generalitat de
Catalunya, Anna Simó, acompanyada pel president de Mifas, Pere Tuber i Bassas i l’alcalde de Vilafant, Paulí Fernández.

ROSER Díaz Puig

Carta oberta al conseller Siurana
enyor Siurana, després de
la seva visita aquesta setmana a diferents ports de
Girona, entre ells el de l’Escala, i sentir les declaracions als
mitjans de comunicació tant locals com nacionals, els pescadors ens preguntem si com a
Conseller de la Generalitat està
realment assessorat per professionals i tècnics del sector i
si viuen i treballen a Catalunya.

S

VOSTÈ HA MANIFESTAT que els
pescadors catalans capturem el
20% del peix que es consumeix
a Catalunya: CER T. Seguidament va dir que aquest peix està
venut sense problemes inclús
abans de pescar-lo: MENTIDA.
No li ha explicat ningú que cada
dia es llencen molts quilos de
peix a l’aigua perquè els majoristes no el volen en benefici del
peix que ve de l’estranger?
Continua sembrant el dubte
sobre la legalitat de Giropesca.
Encara no ha parlat amb el serveis jurídics del seu departament perquè l’informin que Giropesca està legalment constituïda, amb tots els drets i obligacions tant comercials com fiscals?
Senyor Siurana, li recordo
que el dia 1 de desembre del
2.005, vàrem comparèixer da-

vant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya, el president
de Giropesca, la gerent i jo mateixa, per deixar clar d’una vegada i per totes, la legalitat de
l’Associació, i el seu passat i futur.
El resultat de la nostra compareixença?
El suport total i absolut dels
diputats dels cinc partits polítics que formen aquesta comissió, inclòs els diputats del seu
partit Sr. Siurana, inclòs els diputats del PSC.
A tothom li va quedar clar el
nostre projecte, menys a vostè,
que dos mesos després ve a
casa nostra i encara continua
sembrant el dubte.
Vostè ens aconsella com si
fóssim nens petits: que si hem
de fer les coses ben fetes, que si
a banda de voluntat hem que tenir clients... Miri, abans del boicot teníem els clients, i també
teníem i tenim encara el millor

➾ «No li ha explicat
ningú que cada dia es
llencen quilos de peix
perquè els majoristes
opten pel de fora?»
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producte, però el que va fallar
als pescadors, en concret els de
Giropesca, va ser el suport durant i després del boicot del teòricament anomenat govern progressista, catalanista i d’esquerres.
Simplement ens dèieu que
no hi podíeu fer res. En canvi, el
Govern en ple s’ha bolcat contra el boicot al cava. Perquè a
nosaltres ningú ens va fer cas?
Ara ens visita a les llotges
acompanyat per el «sèquit» polític i sobretot per molts mitjans
de comunicació per fer la foto.
Hem començat ja la campanya
electoral?
Perquè no va venir quan a la
llotja de l’Escala hi havia 9 tones
d’anxova per vendre i ningú no
la volia a causa del boicot?
No se’n recorda que els pescadors de Giropesca vàrem emplenar la Gran Via de sardina
per reclamar l’atenció dels nostres polítics?
On era en aquell moment, Sr.
Siurana? El mes de Juliol del
2005 també era el nostre conseller. Perquè no es va dignar ni
agafar el telèfon per parlar amb
nosaltres en les repetides vegades que el vàrem telefonar?
Es curiós que com a conseller de Pesca, vingui ara a proposar la marca del nostre pro-

ducte, la diferenciació del nostra peix. No li ha explicat ningú
que aquest era el primer objectiu de Giropesca? No se’n recorda que el primer que va fer
el Gremi de Majoristes de Peix
va ésser fer-nos retirar les caixes amb el nostre nom perquè
no es diferenciés el producte local amb el forani? Ja els ha preguntat als majoristes de peix si
estan d’acord amb la marca de
qualitat i si la pensen utilitzar i
com? Qui controlarà que es respecti el nom del nostre peix?
Si em permeto fer aquestes
reflexions és perquè jo no treballo al Govern, ni formo part
de l’entramat polític, però jo
cada dia parlo amb molts pescadors, gent professional i preparada cada dia més per fer la
seva feina, gent que cada dia
surt al mar per portar el jornal
a casa i sobretot i el més important, perquè l’ofici els agrada.
Senyor Siurana, com a militant en actiu que sóc d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) i com a pescadora afiliada a la Confraria de Pescadors
de l’Escala, una confraria que
està dins del projecte Giropesca per voluntat dels mateixos
pescadors, m’he sentit absolutament traïda i enganyada per la
vostra actuació i incompliment

flagrant del Pacte del Tinell que
el govern tripartit ens va vendre, ho diu el mateix pacte, com
«una oportunitat històrica d’obrir una nova etapa que ens ha
de permetre avançar en la construcció d’un país de ciutadans i
ciutadanes lliures, que gaudeixin del benestar social, les oportunitats i les lliber tats democràtiques i nacionals més
plenes».
També diu, per si no ho recorda, en el seu apartat VII punt
6 dins d’ «un nou impuls econòmic per a Catalunya», «Incorporar les Confraries en el procés de comercialització». I què
fa vostè? Desacreditar el primer
projecte de les Confraries de
Pescadors que sorgeix a Girona
per poder comercialitzar conjuntament les seves captures.
Senyor Siurana, la supervivència del sector i la garantia
de qualitat i origen passa per la
pròpia comercialització i si des
de l`administració no es fa l`esforç per potenciar-ho, haurem
de plegar, petits i grans. Pescadors d’arrossegament, artesanals, palangrers i trenyinaires.
És realment el que vol el Govern català?
*Pescadora d’Ar ts Menors
de l’Escala

