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Lloret de Mar invertirà 366.000 euros per
suprimir les barreres arquitectòniques

La Junta del PP
de Lloret accepta
les disculpes de
Teixidor i dóna
per tancat el tema

✓ El consistori ha aprovat un pla per actuar en diversos barris del municipi
✓ La mesura pretén millorar la qualitat de vida i donar un valor turístic afegit

CARLES COLOMER

PALS. La portaveu d’ICV vol que es prevegi la retirada d’aquests obstacles al Pla d’accessibilitat.
J.Alonso, Lloret de Mar.

L’Ajuntament de Lloret de Mar
va aprovar ahir, de manera incial, el Pla d’accesibilitat, que
permetrà l’eliminació de barreres arquitectòniques amb la creació d’uns itineraris que permetrarn una connexió dels barris
amb el casc antic i la platja. Segons va explicar el regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Josep
Teixidor (CiU), aquest pla, que
està valorat en 366.000 euros,
«durant 12 anys no s’havia fet res
per elaborar aquest pla». Per

OPINIÓ

aquest motiu, «al principi d’entrar al govern es va establir un
conveni amb MIFAS perquè fes
un llistat de totes les barreres per
començar a treballar», va explicar.
Aquesta no es la primera actuació que es fa en aquest sentit, ja que havia fet altres accions
de caire puntual mentres es redactava el pla, que s’ha allargat.
Segons va assenyalar Teixidor
s’han eliminat «actuacions
dramàtiques i històriques, com
davant del Caprabo de l’avingu-

da de Blanes».
Amb el pla, que es presenta
comun document obert, l’Ajuntament disposarà d’una eina per
poder demanar subvencions i
començar treballar. Teixidor va
assenyalar que «a més de millorar la qualitat de vida», l’actuació també permetrà «tenir un
valor afegit com a municipi turístic accesible».
Els partits de l’oposició es van
mostrar partidaris de la iniciativa i mentre que el por taveu
d’ERC, Eduard Coloma, va de-

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CATALANITAT FRANCESC Fàbrega

Les coses clares (2)
rònicament ahir,
23 de febrer –diada de tan feliç record–, aquest mateix diari publicava
una entrevista a
l’Èric Bertran, que
es pot dir que ha estat un dels
protagonistes de la setmana: el
seu llibre va sortir a la venda dilluns; dimecres van començar les
presentacions oficials; Albert
Om va xerrar amb ell en el seu
programa a TV3 (un canal, com
va recalcar l’Èric, perillós de mirar, perquè pot induir les persones al terrorisme)...

I

TORNEM, DONCS, SOBRE EL TEMA,
no tant per justificar-lo o redundar en el que tots els mitjans han destacat com per incidir el que és, al nostre parer,
l’aspecte més greu i tèrbol d’aquest obscur –malgrat la publicitat que se n’ha fet– afer. Per
sobre de les reivindicacions catalanistes que constitueixen la
substància del cas; més enllà de
l’orgull de l’adolescent que ha
sabut plantar cara al sistema i,
gràcies al suport popular (i,
també, polític), n’ha eixit airós;

al marge del fenomen editorial
que, per causes mediàtiques,
suposarà el llibre que acaba de
publicar, el qual ha estat possible gràcies al fet que, tot i no
agradar a alguns (els demagogs, precisament), encara hi
ha lliber tat d’expressió... per
sobre de tot això, o per sota, hi
ha un element pregonament
pertorbador en el cas de l’Èric:
l’abús de poder i la manipulació
de què ha estat objecte, no com
a menor ni com a català, sinó
com a persona.
Per tenir una lleugera idea
del que parlo, llegeixin la part
dedicada a la fiscal de menors
que a Madrid el va interrogar
sense treva durant quatre hores, o els extractes de l’informe
de la psicòloga que el va «estudiar» (a ell, i a tota la família).
«¡Di que eres espanyol o te encierro!», li va arribar a etzibar la
primera. «La reivindicación del

➾ «Tot, per no
haver fet res, com
tantes víctimes
innocents»
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manar que s’incloguin les zones
escolar, la portaveu del PSC, Lucía Echegoyen va sol·licitar la
instal·lació de semàfors per invidents, per tal d’afavorir a tots
els col·lectius. Teixidor, va puntualitzar però que aquests ja
s’instalen en totes les noves
obres que es fan a la vila.
D’altra banda, tot i que no va
poder assistir a la sessió, la portaveu d’ICV, Rosa Santamaria,
va explicar a Diari de Girona
que demanarà que el Pla prevegi l’eliminació dels pals de llums
que hi ha col·locats al mig de la
vorera impedint el pas a tots
aquells que van amb cadira de
rodes, cotxets de nens o carrets
de la compra.
A més d’aquest punt, la sessió
també es va aprovar la incoacció
de l’expedient de constractació
administrativa de les obres de
execucció del nou edifici de la
plaça Pere Torrent. Segons va
explicar el regidor de Governació, Ignasi Riera (CiU) «aquesta és la primera vegada que empreses de tot Europa poden optar
al concurs».
Finalment, Echegoyen va criticar l’estat de paralisi del projecte de la façana marítima. Així,
va retreure que el govern municipal només està interessat en
crear un aparcament ja que que
recentment es va entrevistar
amb el subdirector general del
Ministeri de Medi Ambient i
«aquest ens va comunicar que estan a l’espera de rebre el projecte per part de l’Ajuntament i el
que si que havia arribat és la petició de concessió del pàrquing».

DdeG, Lloret de Mar.

La Junta Local del PPC de Lloret
de Mar va informar ahir, mitjançant un comunicat, que «accepta les disculpes fetes pel nostre
company Joaquim Teixidor».
Amb aquesta actuació, els populars lloretencs donen per finalitzada la polèmica en vers el
regidor d’Esports, Joventut i
Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de Lloret. Com ja va
publicar Diari de Girona, el dilluns es va celebrar una assamblea per tal de tractar sobre l’expulsió de Teixidor del Partit Popular arran de les seves crítiques contra la campanya que
està por tant a terme la formació a àmbit nacional contra
l’Estatut de Catalunya, així
com l’actitud d’alguns dels
seus màxims dirigents. Aleshores, Teixidor, que militava
a la formació des de feia 15
anys, va demanar la dimissió
d’Eduardo Zaplana, Ángel
Acebes i Mariano Rajoy.
L’assemblea va exigir a Teixidor que demanés disculpes
als militants i simpatitzants
del PP que s’hagin pogut sentir ofesos per les seves manifestacions. Al dia següent el
regidor va ratificar el seu posicionament i va dir que qui
hauria de demanar disculpes
per «tot el que estan dient contra Catalunya» haurien de ser
el secretari general del PP, i
el por taveu parlamentari.
Igualment, Teixidor va recordar que, per aquells que s’havien sentit ofesos, ja va demanar disculpes a través dels
mitjans de comunicació locals de Lloret.

uso del catalán es un factor primordial del nacionalismo independentista catalán», va escriure la segona.
Es tracta, tot plegat, d’actituds inadmissibles en democràcia, i encara més si tenim
en compte les circumstàncies
concretes –l’edat de l’acusat i el
delicte que se li imputava– i el/s
càrrec/s de responsabilitat oficial que ocupaven les dues suposades «professionals». Una
manipulació d’aquesta mena
sembla extreta d’una antologia
de la repressió franquista de fa
quaranta anys. Sols que, d’haver succeït aleshores, probablement l’Èric no ho hauria pogut explicar, ja que després
d’haver estat tor turat hauria
acabat a la garjola... o al paredó.
Tot, per no haver fet res, com
tantes víctimes innocents que
van sucumbir sota el puny repressor de la Dictadura que tanta gent enyora avui dia.
Per això és necessari, obligatori, denunciar aquesta mena
de casos. No sols no callar, sinó,
com pretén fer l’Èric, anar a per
totes i denunciar-ho on calgui:
a les Nacions Unides, al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, a Amnistia Internacional.
S’ha de començar per aquí per
evitar mals majors.

Anglès fa una enquesta als
joves perquè decideixin un
concert de les Gales
L’Ajuntament ha proposat diversos grups
J.A.G., Anglès.

L'ajuntament d’Anglès, mitjançant la regidoria de Serveis a
la Persona i la de Festes, vol impulsar un procés participatiu
amb tots els joves de la vila d'entre 12 i 25 anys, amb l'objectiu
de que escullin, de forma democràtica, quin grup musical
volen que actuï el divendres de
les Gales d'Anglès.
La iniciativa pretén de donar
el primer pas per vincular als joves en les activitats de la vila, i
ser la primera pedra per encentar les polítiques actives de joventut; que havien estat oblidades durant dos anys. Per aquest
motiu s’han enviat unes cartes
al colectiu, amb diverses opcions. Entre aquestes es troben
Betagarri, Fora de Sembrat,
Whiskyn’s, Skalariak, Gossos,
Feel Good (disco mòvil).
Segons El primer pas que l’Ajuntament d’Anglès vol donar
amb vosaltres és realitzar una

enquesta popular amb l’objectiu
que tota la gent jove de la vila,
d’entre 12 i 25 anys, escullin
quin grup musical volen que actuï el divendres dia 1 de setembre per les Gales 2006. Per participar en aquesta iniciativa només has d’omplir les dades que
et demanem a continuació i seleccionar un dels grups musicals que apareixen en la llista,
marcant-lo amb una creu –només es pot seleccionar una opció–. Seguidament has de dipositar aquesta butlleta en alguna
de les bústies que hi ha repartides per tota la vila (Espinet, Bar
La Rutlla, Mariner, Girona 8, Paradís, Ajuntament o Piscina Municipal), abans del diumenge 12
de març.
Finalment, el grup més votat
entre tots i totes les participants
serà el que actuï el divendres dia
1 de setembre per les Gales
2006, juntament amb algun grup
teloner.

