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Sirera diu que el PP de Girona
és «un partit cohesionat»
 El sector oficial i la crítica Concepció Veray assisteixen
a l’acte mentre que Alícia Sánchez-Camacho no hi era

MARC MARTI

DANIEL SIRERA. El candidat a la presidència del PP, ahir a Girona.
L.Fanals, Girona.

Un partit «cohesionat» on hi ha
les «petites diferències lògiques
davant dels Congressos». Així
veu el PP de Girona l’actual president popular i candidat a revalidar el càrrec, Daniel Sirera,
que ahir va visitar la ciutat per
reunir-se amb compromissaris i
militants.
Malgrat l’existència d’un sector crític amb la gestora que actualment dirigeix al partit, i malgrat que han sortit públicament
diverses veus discordants amb
la direcció provincial, Sirera va
insistir en què el PP gironí «té
molt bona salut».
El candidat popular va estar
acompanyat en tot moment per
membres de la gestora, com ara
Antonio Pelegrín i Emilio Santiago, i també van assistir a l’acte membres del sector més crític, com la por taveu popular a

l’Ajuntament de Girona, Concepció Veray. No hi va ser, en
canvi, la presidenta provincial
del partit, Alicia Sánchez-Camacho. Alguns compromissaris gironins, a més, van assegurar
que no els havien convocat a la
trobada amb Sirera.
Pel que fa a les freqüents absències de Sánchez-Camacho,
que actualment és senadora a
Madrid, Sirera va dir que «el fet
que els militants la vegin poc no
vol dir que no sigui un partit cohesionat». Pel que fa al possible
relleu al capdavant del PP gironí, va indicar que «hauran de ser
els militants els que ho decideixin».
Sirera va assegurar que la
seva candidatura compta amb el
suport de bona part dels compromissaris del PP gironí. Per
això, ahir es va reunir amb ells,
per explicar-los quin és el seu

projecte popular per als propers
anys i per intentar que el PP gironí sigui ben aviat un partit de
govern. «Esperem recuperar
aviat el diputat que no tenim al
Congrés i fer un partit útil per als
ciutadans de Girona», va assegurar el candidat a la presidència del partit. En aquest sentit,
va considerar que és necessari
«reorganitzar territorialment el
partit».
En la seva visita a Girona, Sirera va reiterar el seu suport a
l’actual líder del PP estatal, Mariano Rajoy. «De moment és l’únic que ha dit que es vol presentar al Congrés, i tots els que considerin que no és la persona idònia, que presentin una alternativa», va proposar. Pel que fa als
opositors al líder popular, Sirera va recordar que els congressos ser veixen per fer un debat
entre els militants, i va considerar que «un debat intern a través
dels mitjans de comunicació no
és el que convé al PP».
Pel que fa a la gestió de la sequera, Sirera va defensar que
«cal ser prudents» i «actuar de
cara al futur». Per aquest motiu,
va defensar que cal instal·lar
permanentment la connexió
amb l’Ebre per tal que l’aigua
pugui ser distribuïda a tot Catalunya a través del sistema d’interconnexió de xar xes. És per
això que va demanar al president de la Generalitat, José
Montilla (PSC), que «no faci
cas» de les demandes d’ERC i
ICV de deixar de banda aquesta
instal·lació.

MARC MARTÍ

DEBAT. Va tenir lloc al centre cívic de Pla de Palau-Sant Pau, a Girona.

Mifas creu que la llei de
dependència genera
desigualtats entre territoris
Lamenta que no s’adeqüi al cost de la vida
X.Martí, Girona.

El vicepresident de l’associació de minusvàlids Mifas, Joaquim Bonaventura, va criticar
ahir en un debat sobre les prestacions socials organitzat per
CDC a Girona que la llei de dependència no tingui en compte el cost de vida dels diferents
territoris. Per Bonaventura,
«és molt més car ser minusvàlid
a Girona que a Ciudad Real i
malgrat això la quantitat de
prestació que es rep als dos territoris és la mateixa». Segons
Bonaventura, aquest fet crea
desigualtats entre els diferents
territoris de l’Estat Espanyol.
El representant de Mifas
també va criticar l’aplicació
que s’està fent de la llei de dependència, la qual va qualificar
de decebedora, i va assegurar
que s’estan aplicant barems diferents a cada comunitat autònoma. «No pot ser que Galícia,

amb molta menys població que
Catalunya, tingui els mateixos
casos de dependència», va lamentar Bonaventura.
El vicepresident de Mifas
també va criticar que la llei catalana de ser veis socials no inclogui una car tera àmplia de
ser veis. Per Bonaventura, la
llei «s’ha limitat a regular jurídicament serveis que ja s’estaven oferint» i va assegurar que
«les entitats estan desorientades
perquè les administracions no
estan seguint cap direcció en
matèria de política social».
Bonaventura també va criticar el clientelisme que els partits polítics fan de les polítiques socials, una crítica a la
que es va sumar Salvador Maneu, de Càritas Girona. A l’acte també hi va inter venir el diputat de CiU Josep Lluís Cleries i el president provincial
del partit, Eudald Casadesús.
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El Govern atorga la medalla Josep Trueta a un
jove metge gironí que va morir a finals de gener

Unes 45.000
persones han
anat a les festes
del Comerç Just

Gerard Masllorens va néixer a Caldes de Malavella i dirigia una ABS lleidatana
passat 21 de gener a conseqüència d’un infart de miocardi.
Malgrat viure a Lleida, Masllorens es matenia molt vinculat
a Caldes i al seu teixit associatiu. Així, per exemple, va formar
part de la Comissió de Festes,
de la Colla Gegantera i de la Coral, alhora que era membre fundador i va tancar la llista de la
Plataforma Independent per
Caldes (PIC) en les eleccions
d’ara fa un any. I, abans de ferho a Lleida, havia treballat en
centres mèdics de Caldes, Cassà, Palamós, Salt i Girona.

DdeG/Acn, Girona/Barcelona.

El Govern de la Generalitat va
distingir ahir deu persones i institucions amb les medalles i plaques Josep Trueta, que des del
1997 premien el mèrit sanitari
dels professionals i entitats catalans en aquest àmbit. En
aquesta ocasió el Govern ha
atorgat una de les medalles a un
jove metge gironí que va morir
a principis de gener. Es tracta
del doctor Gerard Masllorens,
natural de Caldes de Malavella
i que feia tasques de direcció en
una Àrea Bàsica de Salut de la
zona de Lleida.
Masllorens, que tenia 37
anys i era pare de tres fills, ha
estat premiat pel mèrit a la seva
polifacètica carrera professional com a metge de família, d'urgències i com a director de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de
Bellpuig, així com pel seu lideratge en diferents projectes de
coordinació entre nivells assistencials. El doctor va morir el

DdeG

El doctor Gerard Masllorens.

El doctor havia
treballat a Caldes,
Cassà, Palamós,
Salt i Girona
I
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Deu guardonats

La medalla i la placa Josep
Trueta al mèrit sanitari van ser
creades l'any 1997 pel Govern,
coincidint amb el centenari del
naixement d'aquest doctor i
científic català, i va ser ahir que
es van conèixer els deu distingits amb l’actual edició d’aquests guardons.
A banda del metge gironí,

també han estat premiats amb
medalla quatre doctors catalans
més –Enric Roures, Jesús Araque, Maria Lluïsa Marin i Josep
Toro–, així com la farmacèutica
Rosa Domingo i la infermera
Maria Josep Guinovart. A més,
s’ha guardonat Maria Àngels Sanahuja per la seva contribució
decisiva a la construcció de la
nova unitat de càncer de mama
de la Vall d'Hebron.
Pel que fa a les plaques, el
Govern ha guardonat dues entitats. Una és la Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), fundada el 1983,
per promoure el desenvolupament d'una atenció primària resolutiva i d'alta qualitat. També
s'ha atorgat a l'Associació de
Diabètics de Catalunya (ADC),
una entitat sense ànim de lucre
creada el 1992 que aplega persones amb diabetis, els seus familiars i persones sensibilitzades amb els problemes que es
deriven d’aquesta malaltia.

DdeG, Girona.

Els tres últims caps de setmana s'ha celebrat la Festa
del Comerç Just i la Banca Ètica a 85 municipis, amb la participació de 45.000 persones.
Més de 200 entitats i prop
d'un miler de voluntàries i voluntaris han fet possible la festa, que s'ha conver tit en un
model de consum crític i responsable entre la ciutadania.
Aquest darrer cap de setmana ha estat el torn dels últims
12 municipis, entre els quals
hi havia Girona i Palamós.
La festa, organitzada per
Setem juntament amb Alternativa 3, Intermón Oxfam i
Fets (Finançament Ètic i Solidari), ha arribat a la novena
edició consolidant-se com a
espai de difusió i promoció de
d'un consum més ètic i responsable.
Segons s’ha assenyalat,
aquesta major justícia s’ha
d’aplicar especialment en
l’àmbit del comerç tèxtil entre
els països del nord i del sud.

