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LA CAMPANYA

QUINES SÓN LES PRIORITATS QUE CREU QUE HAURIA DE TENIR EL PRÒXIM GOVERN?
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Primer cal equilibri de
l’economia, també cal
garantir la seguretat
ciutadana i fer molta
promoció de Catalunya i
Girona i destinar-hi bones
partides»

S’ha de potenciar la
petita i mitjana
empresa, establir més
controls en la importació del
peix i també fer complir que
l’etiquetatge contingui
l’origen dels productes»

El proper govern ha
de tenir rigor en la
gestió, ha de demostrar
respecte pels contribuents,
pels ciutadans, i la seva
gestió ha de tenir un clar
accent català»

«

«

Vila vol un nou Trueta però
revisant-ne primer el projecte
 CiU agafaria com a base l’actual proposta però creu que abans cal

estudiar-la, perquè s’ha encarit 30 milions respecte a la idea inicial
CARLES COLOMER

SALUT
LAURA FANALS
BLANES

El cap de llista de CiU per Girona, Santi Vila, va defensar ahir
que està «absolutament compromès» amb la construcció del nou
Trueta, però assegura que cal revisar primer el projecte i especialment el seu pressupost, ja que
recorda que s’ha encarit més de 30
milions respecte al pressupost inicial. Després que del seu partit sortissin veus crítiques amb el nou
Trueta, Vila assegura que agafaran
l’actual projecte com a punt de partida, ja que consideren que «la
base és l’adequada», però lamenta que no s’hagi portat a terme al
ritme previst. Per això, creu que cal
tirar-lo endavant d’una vegada
per totes, però assegurant que «no
cal precipitar-se» i revisant-ne
abans el pressupost «perquè no

Vila, acompanyat de dirigents locals de CiU, a l’hospital de Blanes.

quedi cap ombra de dubte».
Vila, que ahir va visitar l’Hospital de Blanes, defensa que cal també corregir el dèﬁcit de metges i fer
pujar la ràtio actual, que es troba
en 336 metges per cada 100.000
habitants. A més, també assenyala que cal estimular ﬁscalment la

contractació d’assegurances privades, que ja tenen el 25% de la població. Pel que fa al copagament
sanitari, va assegurar que des de
CiU «no el contemplen» i va considerar en canvi que cal «un pacte per la sanitat» sempre que no es
posi en risc el model català.

De copes amb Joaquim Nadal

«

ERC es reivindica des de
St. Pere Pescador com el
vot útil independentista
DIARI DE GIRONA

ACCIÓ
ACN/DdG | ST. PERE PESCADOR

Els membres de la candidatura
d'ERC per Girona van deplegar
una estelada de deu metres de
llargada a la platja de Sant Pere
Pescador per reclamar «el vot útil
de l'independentisme». La cap de
llista, Carme Capdevila, va assegurar que votar ERC és l'única
manera d'evitar que el PP sigui la
tercera força al Parlament i poder
impulsar un referèndum independentista.
«Perquè l'Estatut ens ha fet veure que amb Espanya no hi ha res a
fer»: aquesta és una de les frases
de la campanya «adéu Espanya»
que Capdevila va presentar ahir i
amb la qual volen evidenciar que

ACN/DdG| MAÇANET
TÀNIA TAPIA/ACN

El cap de llista d'ICV-EUiA a Girona, Joan Boada, va aﬁrmar des
de Maçanet de la Selva que el Pla
Territorial de les comarques de Girona que el Govern va aprovar el
passat estiu és una «oportunitat
perduda» per garantir un «creixement sostenible». Per això, va recordar que ICV va votar en contra
d'aquest document, que marca

JORDI VERA | GIRONA

Una copa en un bar de nit per
apropar-se als joves. Aquesta va ser
la iniciativa que va utilitzar el candidat del PSC per Girona, Joaquim Nadal, dijous a la nit, que es
va reunir amb una trentena de joves socialistes per parlar de política al bar City Arms de Girona.
Durant la trobada, els joves li van
fer preguntes de tota mena i es van
tocar temes com el federalisme, la
crisi, el Twitter o la possibilitat
d'un govern de coalició amb CiU.
De fet, la pregunta sobre una possible sociovergència va ser una de
les més destacades, sobretot per la
reacció de Nadal. El candidat va
tancar els ulls i va fer cara com si li
haguessin donat un cop baix. Tot
seguit va respondre que ell «no ho
veu», ja que aquestes grans coalicions són per a moments molt
extraordinaris.
Nadal va iniciar la xerrada amb

Els joves, en la seva majoria socialistes, escoltant el candidat Nadal.

els joves des d’un tamboret com si
es tractés d’un local de monòlegs:
«Aquí la fractura generacional sóc
jo», va fer broma. Amb un to distès,
es van tractar temes importants per
al país tant per part del conseller
com del primer secretari de les joventuts en l’àmbit català, Javi Pérez.
El candidat socialista es va reaﬁrmar com a socialista, federalista i
catalanista i va dir que als discur-

Diari de Girona, 2010-11-20, p. 25.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

sos dels independentistes «només hi ha paraules buides» i va assegurar que es nega a proclamar la
independència i haver-se’n de desdir en quatre hores, com va passar
als anys trenta. Finalment, va dir
que la generació actual és la més
ben formada i, en canvi, ho «té més
difícil» que les anteriors. A més, va
sentenciar que no està «enganxat»
al twitter.

les relacions amb l'Estat estan
trencades després de la sentència
contra l'Estatut i que cal reaccionar
als atacs contra Catalunya.

Boada : «El Pla Territorial de
les Comarques Gironines és
una oportunitat perduda»
TERRITORI

JOVENTUT

El desplegament de l’estelada.

els límits per al creixement futur.
Boada assegura que la reserva
de sòl industrial i per a ediﬁcacions
és «exagerada». «Aquest creixement no és assumible ni des del
punt de vista mediambiental ni social», va assenyalar el cap de llista
de la coalició ecologista, que defensa que l'objectiu ha de ser impulsar una xarxa de tramvia «en
lloc de fer tantes carreteres». Segons Boada, la majoria de partits
tenen una «visió obsoleta» del territori.

Millo critica l’aplicació de la llei
de dependència per la lentitud
SERVEIS SOCIALS
DdG | RIUDELLOTS

El candidat del PP per Girona,
Enric Millo, va visitar el Centre Especial de Treball que MIFAS té a
Riudellots, acompanyat de la coordinadora de Participació Social,
Ana Pastor, i va criticar el desen-

volupament de la llei de la dependència. «Amb la llei de la dependència, a moltes persones l’únic dret que se’ls ha garantit és el
de l’espera», va assegurar. El candidat va aﬁrmar que apostaran
perquè els procediments es puguin
ﬁnalitzar en tres mesos. Finalment, va dir que Girona té un dèﬁcit d’infraestructures socials.

