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BEGUR

Destinen vuit espais
urbans a la telefonia
L’Ajuntament de Begur destinarà vuit zones urbanes a la
instal·lació d’infraestructures
de radiocomunicació, especialment per als repetidors de
telefonia mòbil. Un dels espais, segons el pla especial i
l’ordenança aprovats dimarts
a la nit pel ple municipal, és
l’edifici de la casa de la vila.
Els altres set són l’aparcament del Camí del Mar, la
Xarmada, sa Roda, la part alta
de sa Riera, el puig Rodó, ses
Falugues i l’antic camp de futbol d’Esclanyà. Amb aquests

vuit espais s’intentarà donar
sortida legal a l’actual situació
de disbauxa de les antenes
mòbils, ja que el municipi ja
n’ha hagut de retirar dues:
una a dins el poble i una altra
a sa Riera. Actualment hi ha
antenes a l’edifici de Telefónica, darrere mateix de l’ajuntament, al parador d’Aiguablava, al puig sa Guarda i al dipòsit de la Borna. A més, hi ha
dues zones en sòl no urbanitzable. En aquest cas, la gestió
la fa directament la
Generalitat. ■ A.V.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

OLOT

La plaça on s’instal·larà el memorial a Lluch ■ J.C.

Memorial a Ernest Lluch
L’Ajuntament d’Olot inaugurarà demà passat un memorial dedicat a Ernest Lluch, assassinat per ETA fa deu anys.
És obra de l’artista olotí Quim
Domene i s’instal·la a la plaça
que du el nom de l’exministre

socialista, que està situada al
darrere de l’ambulatori. Consta de tres peces: un banc, una
placa i un text. La idea de dedicar una plaça a Lluch va ser
del regidor del PP, Joaquim
de Trincheria. ■ J.C.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

El PP vol representació a la
Diputació de Girona
a Els resultats han esperonat els populars de cara a les eleccions municipals
del maig a Volen doblar el nombre de candidatures als ajuntaments
Irene Rigall
GIRONA

El PP de les comarques gironines s’ha marcat com a
objectiu tenir representació a la Diputació de Girona, on no hi ha estat mai.
Per fer-ho, vol bregar per
trobar gent que encapçali
una candidatura municipal del PP, ja que en molts
llocs no hi té ni una junta
local, i l’avanç de diumenge els anima.
Un cop feta la valoració
de la junta del partit a les
comarques de Girona, el
seu president i diputat
electe, Josep Enric Millo,
va explicar: “Els municipis
necessiten que hi hagi una
candidatura” si volen que
la gent els voti. Millo també va explicar que volen
doblar el nombre de candidatures als municipis, “cosa que no és fàcil”, segons
va dir. Ara el PP té 60 llistes als municipis. Els populars estan cofois perquè
han obtingut un 50% més
de vots en llocs com ara
Lloret, Caldes i Sils, i per-

El diputat electe per Girona, Josep Enric Millo, a la seu del partit ■ MANEL LLADÓ

què han estat segons a Figueres i tercers a Girona.
Millo presentarà de seguida mocions per ajudar
els creadors d’ocupació
–amb incentius fiscals i
rebaixa d’impostos–, per
simplificar l’administració pública i, de cara al territori, per construir els
centres escolars que calen
i eliminar els barracons.
També tornaran a presentar la proposta per prohibir la prostitució a les carreteres. ■

Recuperar el diputat a Madrid

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’altra fita que es fixa el PP és
recuperar una representació
que no té des de fa dues legislatures: el diputat de
Madrid, una peça que Millo
considera clau si hi ha d’haver un canvi de govern a l’Estat. Si fins al 2004 Jordi de
Juan va ser el representant
del PP a Madrid, ara no tenen
candidat. Josep Enric Millo
podria ser el representant a

Madrid si hi és cridat, i les
urnes així ho volen. El mateix
Millo va explicar que hi havia
aquesta possibilitat i, en
aquest sentit, es posa a disposició del partit per fer el
que la formació consideri
necessari. Si fos aquest cas,
Laura Galiana, número dos i
regidora a l’Ajuntament de
Palafrugell, el substituiria al
Parlament.

EL RIPOLLÈS

Deu municipis ja
tenen plans
d’igualtat
El Consell del Ripollès ha presentat els plans d’igualtat de
Ripoll, Campdevànol, Ribes,
Sant Joan, Camprodon, Molló, Setcases, Llanars, Vilallonga i Sant Pau. Coordinats per
la diputació, han estat finançats pel SOC i la Unió
Europea. ■ J.C.
—————————————————————————————————

OLOT

Donatiu solidari
dels comerciants i
hostalers
L’Associació de Comerciants
d’Olot i la d’Hostalatge de la
Garrotxa han fet un donatiu
de Nadal de 2.000 euros a la
Coordinadora d’Associacions
de Discapacitats de la Garrotxa, integrada per Mifas,
l’Agrupació de Persones Sordes de la Garrotxa, l’Associació Gironina de Discapacitats i
l’entitat Crisàlide. ■ J.C.

LA VALL D’EN BAS

Sopar medieval, a
la Fira de Sant
Nicolau
La recreació del sopar nupcial
entre la filla de Ramon Berenguer IV i el vescomte de Bas i
les propostes infantils ambientades en l’època medieval
són les principals novetats de
la Fira de Sant Nicolau del Mallol, a la Vall d’en Bas, que se
celebra diumenge i dilluns vinent. Hi haurà una cinquantena de parades amb productes
artesans al puig del Mallol, en
el marc d’aquesta fira d’ambient remença que s’inaugura
amb el pregó del Mag Lari.
Durant els dos dies, hi haurà
activitats molt diverses: una
justa medieval, concursos i
exposicions, etc. ■ J.C.

SI preveu llistes
a Girona per a
les municipals
a Els adherits

decidiran a quins
pobles i ciutats es
presentaran
Jordi Nadal
GIRONA

El diputat electe de Solidaritat Catalana Alfons López Tena i el coordinador
de les comarques gironines, Santi Niell, van dir
ahir que Solidaritat té la intenció de presentar candidatures a les eleccions municipals del mes de maig.
Tanmateix, seran els militants de la formació que
decidiran en quins munici-
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pis es presentaran, i en quina forma (en coalició amb
altres formacions, en solitari...), i per això no saben
encara a quins pobles i ciutats es concretaran les
candidatures. López Tena
va dir que estan fent negociacions amb diverses formacions polítiques (com
per exemple les CUP) per
estudiar les possibilitats de
presentar-se junts. Alguns
dels eixos programàtics
municipals de SI seran la
lluita contra la situació en
què es troben molts ajuntaments “als quals es donen noves competències
però no se’ls donen els recursos per poder-les ex-

Santi Niell i Alfons López Tena durant la compareixença ■

ecutar” i la lluita contra el
model municipalista de la
Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, que consideren “fossilitzat i esgotat”.
El nou diputat va dir
també que presentaran
una proposició de llei al
Parlament a fi que “els ciutadans puguin escollir els
seus representants als
consells comarcals i a les

diputacions i, per tant, democratitzar-les”.
López Tena va afegir
que no entraran en el joc de
negociar
contraprestacions perquè algun grup els
cedeixi un escó per poder
tenir grup propi al Parlament, i va anunciar que SI
votarà contra la investidura d’Artur Mas en les dues
voltes perquè “CiU continua apostant per la via autonomista”. ■

