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FIRES DE SANT NARCÍS DE GIRONA

Espadalé reclama el traspàs de la gestió
de l’aeroport als agents gironins
Maragall va presidir la inauguració de la Fira de Mostres, on el president de la Cambra va destacar aquesta necessitat
MÒNICA CABRUJA/ Girona

El president de la Cambra de Comerç
de Girona i del consell executiu de Fira de
Girona, Domènec Espadalé, va reclamar
ahir «el ràpid traspàs de la gestió de l’ae●

Espadalé considera que
«sense la decidida actuació de la Generalitat, la Diputació i la Cambra per
promocionar l’aeroport
difícilment hi estarien passant actualment més de
tres milions i mig de passatgers». «Cal seguir-hi
treballant per consolidar
els vols actuals i aconseguir-ne de nous, amb atenció especial a les connexions amb la resta de l’Estat espanyol. El recent preacord amb Spanair per recuperar el vol a Madrid
potencia aquesta línia vital
per a les nostres comarques», va dir. Precisament
aquest vol ha motivat un
enfrontament entre la Generalitat i la Diputació perquè el govern es va avançar unilateralment a donar
la informació. Ahir, però,
aquest tema no es va tocar.
El president de la Diputació, Carles Pàramo, va fer
un repàs de la tasca de
l’ens i de l’evolució de
l’economia i només va esmentar la importància de
l’aeroport. El president de
la Generalitat, Pasqual
Maragall, va explicar que
està sorprès per l’èxit que
té la instal·lació i es va
mostrar convençut que
s’està convertint en «euroregional». L’alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, va
fer un repàs de l’evolució
de la ciutat i va destacar
l’increment de turisme.

roport als agents gironins», durant la
inauguració de la Fira de Mostres, que
fins dimecres es pot visitar al Palau de Fires. Espadalé manté que «l’evolució que
ha fet l’aeroport és el millor aval per a

aquesta pretensió» i va recordar el recent
acord per recuperar el vol Girona-Madrid.
Espadalé va fer aquesta reclamació en
presència del president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, que en relació amb

l’aeroport va dir que s’està convertint en
«euroregional». L’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, va destacar l’increment de
turisme que ha comportat per a la ciutat
l’èxit de l’aeroport.

El comiat de Maragall
ORIOL MAS / Girona

L’organització tenia reservades quatre fileres de
cadires per a les autoritats. Però se n’hi van haver
d’afegir més. Potser perquè estem en campanya,
però més d’un assegurava que era l’any en què hi
havia més presència de polítics. De tots els colors,
però amb una destacada presència del PSC i ICV, al
contrari que ERC. A primera fila, els consellers
Joaquim Nadal i Marina Geli, el cap de llista d’ICV
per Girona, Joan Boada –que es va enganxar al president com una paparra–, el delegat del govern, Ferran Cordón, i membres de la Diputació, entre altres
personalitats. També el subdelegat del govern estatal a Girona, Francesc Francisco, que va arribar
tard. Més enrere, molts dels regidors de l’Ajuntament de Girona, del govern i de l’oposició. A més,
el diputat de CiU Jordi Xuclà i el cap de llista del PP
per Girona, Enric Millo. I encara més enrere, fora
dels seients reservats, Lluís Postigo, Enric Pardo i
Biel Jover, d’ICV-EUA. Tots ells van assistir a un
discurs reivindicatiu d’Espadalé, a un altre d’embolicat de Pàramo i a un de típic i tòpic de Pagans.
Maragall va cloure les intervencions amb un elogi
de Girona – «que avui és el dia en què es converteix
en la capital del país» – i de la seva modernització i
empenta, reclamant el paper central de Catalunya
en l’euroregió mediterrània. Tot plegat amb un aire
de comiat, sense entrar en debats de campanya.
Llavors, el President va visitar els estands del palau
firal, amb un seguici que s’anava descomponent a
mesura que passaven els minuts. Es va parar a l’estand de Mifas per fer-se fotos amb gent del col·lectiu, al de la UdG per veure la maqueta del parc tecnològic, al Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Allà va atendre la premsa, davant el plafó de la
vall de Núria, per demanar que tothom vagi a votar.
I també es va atrevir, amb el triconseller Nadal, a
provar sort amb el golf. Cap dels dos va encertar el
cop. Abans de marxar –volia ser fora a tres quarts
de dues– va agafar quatre crispetes d’uns nens que
passaven per allà i va aturar-se al teatre de Caixa de
Girona. Aquí, però, la cinta la va tallar Pagans.
●

Dues imatges de la inauguració ahir de la Fira de Mostres, presidida per Maragall i a la qual
van assistir nombroses personalitats del món econòmic i polític. /M. RUIZ
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