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COMARQUES

Qui ha de votar les diputacions?
A València plantegen convocar eleccions mentre a Girona no creuen que tingui sentit
El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, proposarà a tots els seus homòlegs de l’Estat modificar el sistema d’elecció dels càrrecs d’aquestes
corporacions provincials, introduint la votació directa dels ciutadans i incorporant-les a d’altres processos com les municipals o les autonòmiques. Per la seva
banda, el president de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé, no li veu el sentit a aquesta idea i creu que ja hi ha prou comicis.
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l president de la Diputació de València, Alfons Rus, ha obert en
els darrers dies un nou
debat al voltant de les administracions públiques, qüestionades
per la seva multiplicitat de formes
(Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Governs Autonòmics, Govern de l’Estat...) en
temps de crisi econòmica, i va
proposar modiﬁcar el sistema d’elecció dels càrrecs de les Diputacions, introduint la votació directa per part del ciutadà. Així ho proposarà a tots els seus homòlegs espanyols a la cimera provincial que
ha convocat aquest dimecres a
València com a president de la Comissió de Diputacions de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP).
Qui no veu amb bons ulls, d’entrada, aquesta proposta del diri-
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A la Unió Europea som
l’única administració
intermèdia que escull
indirectament el president i els
diputats»

«

JAUME TORRAMADÉ
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Aquest país no necessita
més eleccions, no té sentit,
ja hi ha les municipals, les
autonòmiques, les espanyoles i
les europees»

«

gent valencià és el president de la
Diputació de Girona, Jaume Torramadé, qui va aﬁrmar ahir que no
li veu el sentit a fer unes altres eleccions en un país on ja hi ha un gran
nombre de processos electorals.
«Aquest país no necessita més
eleccions, ja en té als municipis, a
més de les autonòmiques, les esJOAN COMALAT

Alfons Rull i Jaume Torramadé  Els presidents de les corporacions de
València i Girona no coincideixen en la idea d’eleccions a les Diputacions.

tatals i les europees», va aﬁrmar el
president. Torramadé va negar
que el motiu d’aquest rebuig a l’idea sigui l’econòmic, sinó que

«no té cap mena de sentit». «En
aquest país les diputacions es trien
en una votació indirecta en funció
dels resultats» d’altres comicis, i se-

gons el president de la Diputació
gironina no cal afegir més càrrega
sobre els ciutadans amb una votació més.
La proposta d’Alfons Rus, per la
seva banda, contempla que a cada
jornada electoral, alhora que es
vota als candidats per als Parlaments autonòmics i els Ajuntaments, s’introdueixi a les urnes una
tercera papereta amb els candidats
de cada partit per a la corporació
provincial. D’aquesta manera, s’evitaria que siguin les organitzacions polítiques les qui escullin els
diputats i el president d’entre els regidors de cada circumscripció.
A més, segons assenyalava el vicepresident de la Diputació valenciana, aquesta proposta no encariria gaire notablement el preu
de les campanyes electorals. D’altra banda, també va assegurar
que aquest nou procés electoral
també afavoriria un acostament
d’aquests organismes amb la ciutadania, i va afegir que «som l’única administració intermitja de la
UE que escull indirectament el
president i els diputats».

La subdelegació del Govern
ofereix espais a la societat civil
MARC MARTÍ

 L’organisme gironí

cedeix locals a entitats i
associacions que tenen
problemes per la crisi
GIRONA | EFE/DdG

Porqueres Millora de la carretera de Pujarnol
 La Diputació de Girona és a punt de començar els treballs corresponents al
projecte d'ampliació i millora de la carretera de Pujarnol, que uneix Banyoles i
Camós passant per terrenys de Porqueres, que es durà a terme en dues
fases –segons informa Ràdio Banyoles–. En un primer tram, l’obra comportarà
la desviació de la calçada coincidint amb el punt on hi ha el jaciment de

L’AIXETA DEL CRÈDIT
Cada vegada més la relació de les empreses i els autònoms
amb la banca està més i més deteriorada. No hi ha crèdit i, si
n’hi ha, és amb uns tipus d’interès molt elevats. No hi ha renovacions de pòlisses i, si n’hi ha, es converteixen en préstecs cars i de difícil amortització. Ara hi ha una nova via de
finançament, et podem tramitar préstecs a les Institucions
Oficials, ICO (Instituto de Crédito Oficial) i ICF (Institut Català de Finances) sense intervenció de Bancs ni Caixes, directament, amb tipus d’interès molt més econòmics. A més a
més, t’oferim la possibilitat de fer-te una diagnosi financera
i gestionar-te les línies actuals amb Bancs i Caixes de forma
gratuïta. Truca’ns al 689.100.288

La subdelegació del Govern a Girona ha ofert els seus espais a l'actual moment de crisi a les entitats
i associacions que conformen la
societat civil de la província per organitzar-hi les seves diferents activitats. La primera iniciativa d'aquesta nova via oberta per pal·liar
els problemes econòmics que
afronten aquest tipus d'organitzacions ha estat la cessió d'un local al Grup Mifas, que reuneix
persones amb algun tipus de minusvalidesa física, per albergar
una exposició de treballs d'un
concurs de manualitats.
El subdelegat a Girona, Carles
Jaume Fernández, va recordar durant la inauguració de l'exhibició,
que l'actual moment és «molt difícil» i va subratllar que, com a càrrec públic, la seva missió és oferir
aquest tipus d'opcions a la societat civil. «Tenim un local que està
infravalorat i que podíem cedir gratuïtament a una entitat molt implantada aquí com és Mifas», va indicar el representant del Govern
d'Espanya a la província.

Una sala de la Subdelegació de l’Estat, en una imatge d’arxiu.

La primera iniciativa ha estat
cedir un local al Grup Mifas
per albergar una esposició
d’un concurs de manualitats

El subdelegat va reiterar que
aquest tipus d'accions es repetiran
en el futur i que l'acció d'ahir suposa «una avantguarda» en la nova
relació que la institució que encapçala vol mantenir amb les or-

ganitzacions gironines. «Les entitats podran gaudir de la subdelegació més enllà dels impostos i les
taxes», va assegurat Carles Jaume
Fernández, el qual va explicar que
l'objectiu és convertir-la en «aparador» de les activitats que organitzin associacions i entitats de Girona.
L'exposició del Grup Mifas, que
comprèn obres de pintura, escultura o manualitats, estarà oberta al
públic ﬁns al pròxim 24 d'abril.

