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LA CRÒNICA

de CDC i president del
grup parlamentari de CiU,
Oriol Pujol, i es va trobar
ahir amb empresaris del
Baix Empordà i representants de les cambres de comerç de Palamós i Sant
Feliu de Guíxols, on a la
tarda van fer un acte al
Teatre Municipal.

Jordi
Ferrer

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

Les hipòtesis i el
servei a les persones

A

Enric Millo (o Milló, com li va dir tres vegades “la
convidada de luxe”) se’l veia cofoi. El primer dels
tres dies grans de la campanya del PP a la demarcació havia arrencat amb un dinar de més de dues hores en
un hotel de Girona amb portaveus del tercer sector. Hi havia gent de Mifas, del Grup Exit, d’Aspronis i de Vimar, entre d’altres. També hi havia un dels pesos pesants del Partit Popular. La secretària general del partit a l’Estat, la
manxega María Dolores de Cospedal, va aterrar a les comarques gironines per donar suport a Millo i exposar, una
vegada més, que “la separació no és la solució”. Segons la
presidenta de Castella-la Manxa, en temps de crisi “les
persones són el més important, i no les grans hipòtesis i
les grans quimeres”. La independència seria, segons la dirigent, el començament d’un cataclisme.
De Cospedal donava el seu punt de vista a la planta baixa de la residència Mifas de Girona, al barri de Sant Narcís.
L’escoltava Pere Tubert, el president del grup Mifas, una
entitat que treballa des de
També hi ha lloc per fa anys per a les persones
discapacitat física i psía l’escepticisme en amb
quica. De Cospedal i Millo
temps de discursos i van visitar les instal·lacions
d’un centre amb 32 usuaris.
proclames
A aquella hora, alguns dels
residents de Mifas feien uns
sabons de mans. Les cuidadores van aprofitar per fer-se
alguna foto en una trobada en què el PP va fer esment de
les persones quan fa un any que governa a l’Estat amb
majoria absoluta i no troba, de moment, remei a molts
mals. Nou dies abans del 25-N, Millo i De Cospedal van criticar que la Generalitat no atengui les persones.
Després de visitar el centre de Mifas, De Cospedal i Millo van passejar pel centre de Girona i a la nit van anar a
Platja d’Aro. Mitja hora abans de la visita de De Cospedal,
un dels usuaris de la residència, molt escèptic, fumava a
l’entrada. “Aniré a votar, però després faran el que vulguin.” A la seva cadira de rodes, du adhesius del Barça i un
d’un burro català amb la senyera. Però els dubtes i l’escepticisme conviuen amb els discursos i les proclames.
Avui i demà més tasses, amb Jorge Fernández Díaz a Palamós, i Mariano Rajoy a Girona. Hi ha moltes coses en joc.
—————————————————————————————————
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Nit amb els joves
A la nit, Santi Vila, Carles
Puigdemont i altres membres de la candidatura es
van trobar amb joves de la

Les frases

—————————————————————————————————

L’acte d’ahir a la nit a Girona va reunir Santi Vila i altres membres de la llista ■ O.M.

Vila aposta per unir
més els sectors
turístic i cultural
a El cap de llista de CiU creu que la demarcació ha de
decidir el destí de la taxa turística a A la nit, acte amb joves
Oriol Mas
SANT FELIU DE GUÍXOLS

CiU va centrar ahir bona
part dels actes al Baix Empordà en el turisme, com
un dels temes principals
del dia. El cap de llista gironí, Santi Vila, va apostar
per donar un nou impuls a
un sector que considera
“un model d’èxit”, i un dels
principals per al creixe-

ment econòmic i la generació d’ocupació juntament amb el sector agroalimentari. Entre les propostes, va apostar per estrènyer les relacions amb
el sector cultural per així
fomentar un turisme de
qualitat: “Tot i tenir diferents objectius de base,
han de convergir cada dia
més.” A part, va apostar
perquè la recent taxa tu-

rística sigui un impost finalista que serveixi per finançar les inversions necessàries per potenciar el
sector. En aquest sentit,
va afirmar: “Les comarques gironines amb les seves expressions turístiques han de poder decidir
on i com s’inverteix allò
que recaptem.”
Vila va estar acompanyat del secretari general

“Les comarques
gironines han de
poder decidir on i com
s’inverteix el recaptat
amb la taxa turística”
—————————————————————————————————

“Aquestes eleccions
són pensant en el
futur perquè entrem
en una etapa
constituent”
Santi Vila

CAP DE LLISTA DE CIU A GIRONA

JNC i la Unió de Joves al
Lola Cafè de Girona. Allà,
Vila va instar les joventuts
del partit a ser protagonistes en el nou període que
s’obre
a
Catalunya:
“Aquestes eleccions són
pensant en el futur, amb
un fort component generacional, perquè entrem
en una etapa constituent
com va ser la Transició.” El
cap de llista de CiU va recordar que el 60 per cent
dels gironins no van votar
la Constitució espanyola
per qüestions d’edat. ■

La CUP denuncia els perills que té
la falta de cabal al riu Ter
Jordi Nadal
GIRONA

La CUP va denunciar ahir
la falta de cabal al riu Ter i
els perills que comporta,
tant a nivell econòmic
com ecològic. Pel que fa a
l’aspecte econòmic, el cap
de llista per Girona a les
eleccions del 25-N, Lluc
Salellas, i el regidor de Gi-

rona Jordi Navarro van dir
que la falta de cabal frena
el desenvolupament de la
pagesia i la ramaderia i
que “es posa en perill la sobirania alimentària del
territori”. Pel que fa a l’àmbit ecològic, van assenyalar que s’estan “posant en
risc els ecosistemes vinculats al riu”, i van avisar que
“l’espoli que pateix el riu

des de fa dècades té conseqüències molt greus”. Salellas es va comprometre a
reclamar en el Parlament
la recuperació de cabal.
Els dos portaveus van denunciar també la privatització d’Aigües del Ter-Llobregat: “[El govern] s’ha
venut un bé bàsic com és
l’aigua a una empresa de
Madrid durant 50 anys”,
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va dir Salellas. En aquest
aspecte, Navarro va qualificar de “doble moral” l’actitud de CiU: “Diuen que
són sobiranistes però es
venen el país”. Navarro,
Salellas i altres membres
de la CUP van escenificar
la denuncia dins del propi
riu, sotal el pont de la Barca, per demostrar el poc
cabal que hi ha. ■

Membres de la CUP (Salellas i Navarro aguantant el cartell
groc) dins el riu, reclamant la recuperació del cabal ■ J.N.

