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La jornada a Girona

Nadal diu que l’anella de les
Gavarres estarà en 4 o 5 anys

ERC

El candidat socialista visita diverses poblacions del Baix Empordà
DdeG/Acn, Palamós

El cap de llista del PSC a les comarques gironines, Joaquim
Nadal, es va comprometre ahir,
en nom de la candidatura del
partit, a la construcció d'una estació marítima, a més d'una
nova estació d'autobusos, a Palamós. Nadal també va prometre tirar endavant un pla especial de transport públic urbà que
uneixi Palafrugell, Palamós i
Sant Feliu de Guíxols, alhora
que ha assegurat que l'anella de
les Gavarres estarà acabada «en
un horitzó de quatre o cinc anys».
Nadal va destacar aquests projectes en un acte de precampanya a Mont-ras.
L'anella de les Gavarres va
ser el punt referent de les crítiques que va fer el cap de llista
del PSC a les comarques gironines a CiU. «Durant 23 anys,
CiU ha mantingut les infraestructures de la Costa Brava al nivell que les va deixar un ministre conservador dels governs
franquistes que es deia Gonzalo
Fernández de la Mora, i amb tres
anys hem hagut de posar les bases d'un cert endarreriment i en
un nou context, referent sobretot
al desdoblament conegut com l'anella de les Gavarres», va dir.
Joaquim Nadal va destacar
deu compromisos de la candidatura del PSC en aquesta legislatura en un acte de precampanya a Mont-ras, un dels punts
d'activitat del desdoblament de
l'anella de les Gavarres. Nadal
va estar acompanyat per alguns
càrrecs socialistes del Baix Empordà com l'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, i l'alcalde

MARC MARTÍ

Caldes debat sobre infraestructures

MARC MARTÍ

PALAMÓS. El conseller va assistir al sopar de la candidatura de Ferrés.

de Santa Cristina d'Aro, Ricard
Herrero, i alguns regidors de la
zona. Nadal va prometre la
construcció d'una estació marítima al port de Palamós «per tal
d'atendre el trànsit de creuers
amb uns serveis i unes infraestructures amb qualitat i que estiguin a to amb les necessitats
d'un nou producte que tindrà Palamós». A la mateixa població
baixempordanenca, el PSC s'ha
compromès en la construcció
d'una nova estació d'autobusos.
Millorar el transport públic

El tercer punt que ha definit
Nadal en aquesta llista de compromisos fa referència a un pla
especial de transport públic
urbà que uneixi les poblacions
de Palafrugell, Palamós i Sant
Feliu de Guíxols.
També va destacar la base
d'una política cultural per tal de
definir una potenciació dels

grans monuments nacionals en
el cas del Baix Empordà com el
cas d'Ullastret i el seu entorn.
Alguns altres aspectes que va
destacar Nadal tenen relació
amb les infraestructures viàries,
com la licitació l'any 2007 dels
trams entre la Tallada d'Empordà i Torroella de Fluvià i de
Platja d'Aro a Palamós. En el període de la legislatura 20072010, va asegurar que es portarà
a terme la construcció dels
trams entre Llofriu i Vulpellac i
de Corcà a Medinyà. L'anella de
les Gavarres estarà acabada «en
un horitzó de quatre o cinc anys»
va afirmar Nadal.
El cap de llista, Joaquim Nadal, també va assitir ahir al sopar que l’Agrupació del PSC de
Palamós va fer per celebrar la
candidatura de Teresa Ferrés
per revalidar l’alcaldia de la població. El sopar es va fer a l’hotel Àncora de Palamós.

FORNELLS DE LA SELVA

Pujol dóna suport a Mas per no voler
un debat en castellà per a tot l’Estat
L’expresident acusa l’actual govern de fer polítiques «sectàries»

Caldes de Malavella va ser l’escenari de la jornada que ERC va dedicar ahir a les infraestructures ferroviàries. Experts procedents
dels àmbits acadèmics, econòmics, socials i sindicals van debatre
sobre el sistema de mobilitat i les propostes de futur en el camp del
tren que, segons ells, cal impulsar. En aquest marc, Pere Vigo, diputat al Parlament de Catalunya i candidat d’ERC, va desgranar les
propostes de la formació republicana que aposten per una xarxa de
rodalia i de tramvies per millorar la mobilitat a Girona.

ICV

JAUME PORCALLES

Jornada a Figueres de Joan Boada
El cap de llista d’Iniciativa per Girona, Joan Boada, va fer ahir precampanya a Figueres, on va explicar diferents punts del seu programa triant per a això els indrets de la ciutat que s’adeien a cada
part. Així, va parlar sobre les propostes sobre immigració al barri
de la Marca de l’Ham, on el van acompanyar els cantautors Carles
Garcia i Angels Ortiz. Després va desplaçar-se al barri de Culubret
per explicar el que ICV vol aplicar en Ordenació i Planificació del
Territori. L’última intervenció la va fer davant de l’Ajuntament.

PPC

DdeG/Efe, Fornells de la Selva

L'expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol , va donar suport ahir
a la manera com el candidat convergent a presidir el Govern català, Artur Mas, està replicant l'oferta del PSC de fer un debat electoral amb el socialista José Montilla televisat en castellà i per a tot
Espanya. Pujol va donar suport
sense reserves al fet que Mas faci
a Montilla la contraoferta d'un debat emès a Catalunya i amb la
llengua que cada candidat vulgui
utilitzar. En canvi, Pujol va acusar
el PSC de crear polèmica amb
aquest assumpte
L'expresident va al·legar que
TVE ja ha advertit que, si emet
aquest debat per a tot Espanya,
no serà en horari de màxima audiència, perquè l'ens públic considera que el màxim interès sobre aquest programa es concentra en una sola comunitat autònoma. Sobre el fet que Montilla
defineixi el seu projecte com de
«catalanisme social», Jordi Pujol
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PARTITS. CiU va fer un berenar a Fonells Park.

va afirmar que «el catalanisme
sempre ha estat social», i va destacar que l'Estat de Benestar a
Catalunya es deu als èxits de les
polítiques socials dels anys de govern de CiU.
Va assegurar que, per contra,
els socialistes han posat «obsta-
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cles» a polítiques socials importants, i va al·ludir com a exemples
a la xarxa d'hospitals comarcals i
a les pensions de viduïtat.
Pujol va criticar el govern d'aquesta legislatura, al qual va reprotxar falta de gestió i posicions
«sectàries».

DdeG

Millo vol més autonomia per als disminuïts
El candidat del PPC a Girona, Josep Enric Millo, acompanyat de la
número dos de la llista i d’altres membres de la candidatura van visitar a principis de setmana el Taller Ocupacional que Mifas té a
Riudellots, on van presentar les propostes populars en matèria de
discapacitats. Millo va afirmar que «l’atenció a les persones amb disminució ha d’estar orientada, principalment a potenciar llur autonomia personal».

