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QUINES SÓN LES PRIORITATS QUE CREU QUE HAURIA DE TENIR EL PRÒXIM GOVERN?
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El primer de tot ha de
ser que se solucioni el
problema de la feina,
després que es millori la
sanitat pública i, per últim,
que també s’actuï en
l’educació»

S’ha de mantenir la
sanitat, com a mínim,
tal com està, i si no es pot
millorar que s’abaixin els
impostos sobretot als
autònoms, i molta
transparència de govern»

Que aprofitin la crisi
per canviar l’economia
basada en el totxo i per
replantejar la planificació
urbanística feta fins ara i
aplicar energies renovables
pensant en el territori»

«

«

«

«Poden dir el que vulguin: tot està perdut»
Habitants i comerciants d’Empuriabrava es mostren escèptics i desencisats per la política
El nucli d’Empuriabrava, situat al terme de Castelló d’Empúries, és una zona dedicada al turisme i, sobretot, a les segones residències. També es coneix per
les zones d’oci i, fins i tot, hi ha qui la compara amb la Venècia empordanesa –pels seus canals–. A l’equador de les eleccions catalanes, però, els seus
habitants i comerciants enquestats es mostren escèptics i desencisats amb la política i molts afirmen que no votaran o que ho faran en blanc
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Del turisme i les
segones residències
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No votaré. Crec que
tots són iguals i que
cap solucionarà els
principals problemes
que tenim ara: inseguretat a la feina, l’atur o la violència al carrer».
Així de contundent és mostra en
Michel, l’amo d’un restaurant d’Empuriabrava i un viatjant de productes, en Joan. Diuen que els governs –tant el català com l’espanyol–
s’han de posar les piles però que
«segurament, ja han fet tard». No
són els únics que pensen així. L’escepticisme i el desencís són palpables a la zona d’Empuriabrava i
molts han decidit que no exerciran
el seu dret democràtic a les urnes.
L’inici de l’hivern es nota especialment a les zones costaneres. I és
que carrers com els d’Empuriabrava –gairebé a les onze del matí–
estan buits. Comerços tancats i
botigues sense clientela. Aquest és
el preu d’una zona dedicada, majoritàriament, al turisme i a les segones residències. Moltes de les
persones que trobem pel camí són
estrangeres «visc part del temps
aquí i l’altre a França. No puc votar
aquí», expliquen alguns. Així i preguntant primer de tot si entenen el
català, comença la consulta a peu

«

Els comerciants dels establiments d’Empuriabrava no creuen que cap partit els garanteixi superar la crisi.

de carrer i de comerços sobre com
veuen la situació actual i la seva intenció de vot, si és que la tenen. Els
primers abordats són en Josep i en
Pepe –que prefereixen no donar els
seus cognoms– que diuen que,
precisament, estaven parlant de
política quan arribem. «Ens poden
dir el que vulguin però tot està
perdut», sentencia en Josep. «Votarem perquè s’ha de votar, encara
que sigui en blanc», afegeix. Veu la
situació molt magre i puntualitza
que, al seu entendre, és bàsic «ajudar a les petites i mitjanes empreses» per poder sortir del «forat». Està
prejubilat i en Pepe, jubilat, però te-

nien negocis i, ara, els han llogat.
«Feines tindrem a cobrar a ﬁnal de
mes», diuen preocupats.
La Maria Voicu treballa en un bar
de la zona i fa 12 anys que viu a Espanya. Diu que, tot i la crisi, les coses han de continuar i que té l’esperança que «no siguin a pitjor».
Diu que segurament votarà com,
normalment, ha fet sempre. Igual
de contundent que en Joan i Michel es mostra la dependenta d’un
estanc de la zona d’oci dels Arcs, la
Maria Eugénia Garcia. Diu que no
li interessa la política, que no soluciona ni creu que pugui solucionar
els problemes actuals i que no ha

votat mai ni ho farà ara. Sortint de
l’establiment, ens creuem amb l’Evaristo Gallego. A ell sí que li interessa –o li interessava la política–
conscient, potser, que encara que
ell no en volgués saber res, la política sí que voldrà saber d’ell. Contesta segur amb un: «només et diré
una cosa: amb un govern a Castelló que té ERC, Entesa, PP i una regidora trànsfuga, jo deixo de votar».
Gallego, propietari d’un restaurant
de la zona, considera que totes les
ideologies s’han «barrejat» i que tots
lluiten més per salvar «la cadira»
que pels ciutadans.
En un altre establiment proper,

 Empuriabrava està considerada
com una de les marines residencials
més grans del món i està situada a
dos quilòmetres en línia recta del
nucli de Castelló d’Empúries. Va ser
construïda l’any 1967 i té uns 23
quilòmetres de canals navegables.
Aquesta zona, que forma part de la
població de Castelló, està destinada,
sobretot, a zones d’oci i platja per al
turisme així com a segones residències. La majoria dels que hi passen
les vacances o d’altres que hi viuen
part de l’any són estrangers de països com França, Alemanya, Anglaterra, Holanda i Bèlgica. G. T

hi ha en Manuel Rodríguez d’Empuriabrava i en William del Perú. En
Manuel és cambrer i diu que votarà, però en blanc. No conﬁa en
cap partit i creu que els principals
problemes són que «el nivell de vida
puja però els sous no». Diu que fan
moltes promeses però que ja no
se’ls creu.
En una situació molt diferent es
troba en William. Ha obtingut la residència espanyola però no pot
votar. «Sento molta gratitud cap a
Espanya i sempre és millor que
viure a Amèrica del sud, encara que
aquí no estiguem en la nostra millor època»

Boada vol una xarxa estable
Capdevila alerta del «retrocés» que
suposaria una victòria del PPC o CiU per atendre el risc d’exclusió
GENT GRAN
ACN | CALDES DE MALAVELLA

La consellera d'Acció Social i cap
de llista d'ERC a Girona, Carme
Capdevila, va alertar ahir que si el
PPC es converteix en la tercera
força al Parlament hi haurà un «retrocés en majúscules» de les polítiques socials. La mateixa advertència va fer respecte de CiU, de qui

va dir que «s'ha passat quatre anys
criticant la llei de serveis socials i
ens posa la por al cos dient que si
la caixa de la Generalitat no està
prou plena el primer que hi haurà
seran retallades socials».
En un acte celebrat ahir al migdia amb gent gran a Caldes de
Malavella, la cap de llista va assegurar que les millores en polítiques
socials «acaben de començar» i
que «ara que hem començat a
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avançar no podem anar enrere».
Per a Capdevila, el tripartit ha fet
«un gran esforç» en aquest àmbit en
els darrers set anys de Govern. Segons la consellera dels republicans, actualment totes les persones
grans de Catalunya «tenen garantit» l'accés a una plaça residencial. Capdevila va apuntar que
també s’ha avançat molt en l'atenció a la discapacitat o als malalts
mentals.

SERVEIS SOCIALS
ACN/DdG | GIRONA

ICV-EUiA proposa crear una xarxa d'equipaments dedicats a l'atenció de persones amb risc d'exclusió social. El cap de llista per Girona, Joan Boada, va explicar que
aquesta xarxa no és de centres assistencials permanents, sinó de
llocs que ofereixin suport a perso-

nes que passen un mal moment i
vetllin perquè el superin i es puguin
tornar a incorporar al mercat laboral amb normalitat. El candidat
va alertar que CiU i PPC representen un retrocés en matèria de política social perquè retallaran la despesa i potenciaran el «vell model»
basat en «els que no siguin poderosos que es fotin». Boada va visitar ahir La Sopa de Girona per
presentar les propostes socials.

