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Folgado critica que els conductors
d’ambulància estiguin en un barracó

Primeres
jornades
gastronòmiques
de Tonyina a
l’Escala

Creu que «dóna una mala imatge» i proposa que utilitzin les instal·lacions del CAP

7

DdeG, L’Escala.
Marc Estarriola, L’Escala.

El regidor del grup Mixt a l’Ajuntament de l’Escala, Vicenç
Folgado, critica el fet que els
conductors d’ambulància del
municipi utilitzin un barracó
com a sala de comandament i de
reunions. Aquesta caseta prefabricada, ubicada prop del nou
centre d’atenció primària
(CAP), dóna segons Folgado
una «mala imatge» i qualifica la
decisió de «lamentable». «No
ens entra al cap que el govern
hagi decidit posar aquestes persones dintre un barracó envoltat
per una tela metàl·lica que més
que un refugi sembla un galliner», assegura el regidor, qui a
més considera molt greu que els
conductors no puguin disposar
d’aigua corrent ni de la «més mínima comoditat».
Folgado no entén com l’equip
de govern no ha estat capaç de
dotar els conductors d’una habitació o una petita sala al mateix CAP recentment construït
o bé a l’antic situat al carrer Gràcia –al seu entendre totalment
desaprofitat–. El regidor va més
enllà i assegura que un altre bon

Folgado també
proposa utilitzar
l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil
■

En darrera
instància aconsella
emprar el garatge
de la rectoria
■

PORTBOU

JAUME PURCALLAS

PREFABRICAT. Els conductors de les ambulàncies de l’Escala utilitzen aquest barracó situat prop del nou CAP.

indret per ubicar-hi els conductors podria ser l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil. «Aquell és un
lloc idoni, ja que disposa d’aparcament propi i molt ben situat
pels interessos del socorrisme de
l’ambulància», apunta el regidor
independent. En darrera instància Folgado proposa l’arranjament del garatge situat al costat
de la rectoria del municipi propietat de l’Ajuntament.
El regidor independent també aprofita per criticar l’inesta-

OPINIÓ

La plataforma
antimolins informa
els veïns contra el
futur parc eòlic
DdeG, Portbou.

Membres de la Plataforma Cívica Antimolins de Portbou es
van reunir amb un grup de
veïns el passat 11 d’agost per
tal de mostrar la seva postura
contrària al futur parc eòlic
Tramuntana. Segons membres de la plataforma, la reunió va servir per veure «la inquietud de bona par t de la
ciutadania portbouenca cap a
un parc eòlic que representa
una gran regressió social per
al nostre poble i, a més, pot
significar una hipoteca mortal
per al futur desenvolupament
de Portbou».
La Plataforma Cívica Antimolins de Portbou assegura
estar «molt preocupada» per
la manca d’informació que, al
seu entendre, reben per part
de la Generalitat i l’Ajuntament del municipi. Per la
plataforma, el nou parc eòlic
representarà una devaluació
de la montanya, fet que podria
provocar que es perdés la
candidatura de Patrimoni de
la Unesco.

bilitat que, al seu entendre, està
patint en aquests moments l’equip de govern format per Covergència i Unió (CiU) i el Partit Socialista de Catalunya
(PSC). «Sembla el joc de qui la
diu o la fa més grossa entre els
dos i el que queda palès és que el
que menys compta són els ciutadans, que en definitiva són els
que pateixen aquestes vexacions
i vergonya aliena», explica el regidor escalenc.
Folgado finalment explica

que habitualment no pren postures taxatives ni que tampoc
exigeix mai res a l’equip de
govern, però en aquesta ocasió
el regidor assegura veure’s obligat a demanar que «facin el
favor d’eliminar aquesta vergonyosa i lamentable iniciativa
urgentment i, a canvi, trobin una
solució digne, tant per als conductors d’ambulàncies com per
als ciutadans de l’Escala», diu
Folgado qui creu que el govern
«està perdent el nord poc a poc».

FIGUERES

URBANISME JORDI Cabezas*

Carta oberta al president de Mifas
o tinc per costum contestar
les cartes que publica la
premsa contra les accions
o actuacions d’aquesta alcaldia,
primer perquè solen ser per interessos polítics a nivell local o
per ressentiments personals per
alguna actuació que el càrrec
obliga.

N

ELS ALCALDES HEM de saber acceptar les crítiques, moltes vegades argumentades i amb raó,
dels nostres veïns.
Aquesta vegada, però, la denúncia publicada té una connotació d’interès econòmic molt important. Interès econòmic per
l’empresa GiroPark SA, que
vostè representa com a president
de Mifas, per l’Ajuntament de la
Jonquera i pel conjunt del nostre
municipi. No per aquest alcalde,
com vostè maliciosament insinua.
M’explicaré. Independentment dels involuntaris errors
que han pogut existir en la transcripció de l’informe tècnic a l’acta d’obertura de proposicions i
de les dates que vostè utilitza, per
insinuar fosques manipulacions,
aquesta alcaldia, per tancar el
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tema fins que els jutges determinin les responsabilitats que
pot tenir el senyor Tubert i el
Grup Mifas per reiterades difamacions i injúries, vol manifestar:
Primer; el cànon ofert per GiroPark SA arriba a un màxim del
40% de la recaptació. L’ofert per
Dornier SA arriba fins a un 60%
de la recaptació. La diferència és
substancial.
Segon; els altres conceptes
que puntuen, millores, disseny i
qualitat de la senyalització, etc,
guanya Dornier SA. En el de contractació de personal en disminució, GiroPark SA.
Tercer; la suma total, subsanats els errors de l’acta indicats
al principi, dona un total de 65,8
punts a Dornier i 60,8 a GiroPark.
Senyor Tubert, aquests són
els «obscurs interessos» que han
portat l’Ajuntament de la Jonquera a adjudicar les zones blaves de població a Dornier SA.
Els jonquerencs poden certificar que el meu respecte per les
persones que s’acosten a l’alcaldia per parlar, per demanar o reclamar algun dret, és sempre el

La VIII edició del Màster de
l’Escala que se celebrarà del
25 d’agost al 5 de setembre
comptarà aquest any, i com a
novetat, amb unes jornades
gastronòmiques anomenades
Cuinem la tonyina i que estaran organitzades per l’Associació de Restauradors de
l’Escala.
Els actes de les jornades
comencen avui amb la seva
corresponent inauguració al
Club Nàutic de l’Escala i divendres i dissabte (de quatre
a sis de la tarda) els restauradors oferiran una degustació
de tapes de tonyina a 2 euros
en un estand al Village del
Port de l’Escala.
Les jornades gastronòmiques es completen amb uns
menús dedicats a la tonyina
que es podran degustar en els
restaurants par ticipants associats de l’Escala i les rodalies a partir del divendres 25
d’agost i fins el diumenge 5 de
setembre.
Els restaurants associats
que oferiran una selecció de
plats dedicats a la tonyina seran l’Hotel Rallye, el Restaurant Can Roura, la pizzeria Sotavent, Ca la Neus, l’Escalenc,
Can Miquel, La Mar Salada,
Korpilombolo, l’Hor ta de
Bellcaire, La Gruta, El Roser
2, La Cala, el Navili i el Molí
de l’Escala. El menú serà tàrtar de tonyina amb ous de salmó, escuma de tonyina amb
confitura d’albercoc i broqueta de tonyina marinada
amb gingebre i poma entre
d’altres.

mateix. Escoltar amb respecte i
resoldre sempre en benefici dels
interessos globals de la comunitat. Mai discrimino negativa o positivament, en funció del color,
procedència o discapacitat. Mai,
senyor Tubert.
Per últim, sí que vull que tingui clara una cosa, senyor Tubert. Puc acceptar que pensi maliciosament que hi ha hagut irregularitats en la concessió per algun interès obscur de l’alcalde.
Ja he dit que ho tinc assumit. El
que no accepto és que dubti dels
meus companys de consistori i
menys dels professionals de l’Ajuntament. L’enginyer industrial
que ha elaborat l’informe tècnic
i la secretària que ha certificat els
acords i els informes tenen una
llarga experiència professional i
d’honestedat fora de tot dubte.
Ho tingui clar, senyor Tubert.
Ah! I no pretengui justificarse davant dels seus associats, per
una plica mal elaborada i amb
unes propostes econòmiques
inassumibles legalment per un
Ajuntament.
Ben cordialment.
*Alcalde de la Jonquera

ICV demana prohibir
els espectacles que
utilitzin animals
salvatges captius
M.E., Figueres.

Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) a Figueres ha demanat
que no permetin espectacles on
s’utilitzin animals salvatges en
captivitat. Al seu entendre,
aquest tipus d’espectacles produeix un elevat estrès entre els
animals que resulta contraindicant per la seva salut física i mental. Irene Gelís considera que
«això ens sembla poc digne per a
aquests animals i considerem que
una ciutat com Figueres no ho
hauria de permetre», explica. A
Figueres s’hi porten a terme alguns espectacles on els animals
són els protagonistes. Un dels
exemples més clars és el del
prestigiós Circ Medrano.
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