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Crema de matinada
el cotxe d’un vocal de
l’EMD de l’Estartit

La CUP de Palamós
rebutja el «privilegi» del
mòbil de l’Ajuntament
 La formació considera

 El vehicle de Francesc Ferrer estava estacionat davant de casa seva

que cada partit hauria
d’assumir aquesta despesa
atès el que cobren

i va incendiar-se sobre dos quarts de cinc de la matinada
DdG

L’ESTARTIT | CARLES TORRAMADÉ

Les ﬂames van consumir la matinada d’aquest dijous el vehicle de
Francesc Ferrer, vocal a l’entitat
municipal descentralitzada de
l’Estartit per Més per l’EstartitUPM. Ferrer està pendent de l’informe dels Bombers i del pèrit de
l’asseguradora per saber com és
que es va cremar el cotxe, un
Hyundai Tucson que té deu anys.
El representant local va manifestar ahir que el que desperta certes
sospites és que, en principi, el foc
va afectar principalment la part
posterior i davantera del vehicle, i
en menor proporció el centre.
Segons va comentar ahir Ferrer,
l’incendi es va produir sobre dos
quarts de cinc de la matinada. El
vehicle es trobava estacionat davant de la seva casa, al carrer de les
Gavarres de l’Estartit. El vocal de
l’ens descentralitzat va explicar
que l’explosió d’un dels pneumàtics el va despertar. Els Bombers,
malgrat rebre l’avís, no van haver
d’apagar les ﬂames ja que quan
van arribar al punt de l’incendi ja
havien estat extingits per efectius
de la Policia Local.

El vehicle va cremar totalment per la part del darrere.

Sobre les causes de l’incendi,
s’ha d’esperar els informes per saber si va ser fortuït o, per contra, intencionat. Així, la possibilitat d’un
curtcircuit es planteja remota ja
que el vehicle feia unes quatre
hores que estava aparcat, va concretar Francesc Ferrer. El que desperta més suspicàcies és que les
ﬂames van afectar principalment
la part de davant i la del darrere del
vehicle, com si el foc tingués dos

focus d’origen, al davant i al darrere
de l’automòbil.
Francesc Ferrer va ser el candidat de Més per l’Estartit a a les eleccions que es van fer a l’EMD aquest
mes de maig. Anteriorment va ser
regidor no adscrit a l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí malgrat
que s’havia presentat per la llista de
CiU. El seu pas a no adscrit va deixar el govern d’aleshores (CiU,
LEST i PP) en minoria.

Els polítics de Calonge prenen
consciència de les barreres
DdG

 Torre Valentina disposa

PALAMÓS | C.TORRAMADÉ

La CUP de Sant Joan-Palamós
s’oposa a «la política de privilegis
i prebendes» de la qual gaudeixen
els regidors de l’Ajuntament de
Palamós. Per aquest motiu, l’assemblea de la formació, per mantenir aquesta coherència, ha decidit que el seu regidor, Joan Bohigas, rebutgi el telèfon mobil que
la corporació facilita a tots els regidors –l’únic que ho ha fet. La
CUP considera que els regidors i
partits ja poden assumir la despesa
del mòbil amb els diners que perceben de l’Ajuntament. El posicionament del partit és clarament
en contra de qualsevol aproﬁtament que els polítics puguin obtenir de la seva tasca pública. Seguint aquest principi, el mes de juliol Bohigas ja va fer pública la seva
declaració de béns i la tornarà a fer
quan acabi el mandat.
La CUP especiﬁca que els regidors perceben 503,88 euros per assistència al ple; 29,07 per comissió
informativa; a més que els grups
municipals cobren 300 euros al
mes (si bé tots els partits donen 100
euros als serveis socials) i 25 euros
més per cada regidor. Unes retribucions amb les quals no està
d’acord la CUP, però que considera suﬁcients perquè els regidors es
ﬁnanciïn una línia de mòbil si ho
consideren oportú. A més, la CUP
recorda que tots els regidors tenen
mòbils particulars, tots els grups
disposen d’espais a l’Ajuntament
per rebre els ciutadans i, «per tant,

creiem que aquesta és una despesa
(la dels mòbils municipals) absolutament innecessària que l’Ajuntament s’hauria d’estalviar i que
l’assignació que reben els partits i
regidors és prou elevada com perquè assumeixin aquesta despesa».
La CUP aposta perquè cada grup
municipal es contracti les les línies
telefòniques que vulgui, però sense cost per l’Ajuntament. Igualment, Bohigas tampoc acceptarà
les targetes de presentació que
l’Ajuntament posa a disposició de
tots els regidors, alhora que també mostra la seva disconformitat
amb el fet que l’Ajuntament faciliti entrades gratuïtes als regidors
per assistir a actes culturals. A la
CUP «no creiem que aquestes actituds serveixin per apropar els
ciutadans a la vida política sinó tot
el contrari», per la qual cosa «no
acceptarà cap prevenda, més pròpia d’altres èpoques que del segle
XXI».
L’alcalde, Lluís Puig (ERC), ha
comentat respecte a això que les línies de telefonia mòbil municipal
que tenen els regidors de Palamós
tenen un límit de despesa i sosté
que és «una eina de treball que l’Ajuntament ha de facilitar als regidors» perquè puguin dur a terme
la seva tasca com a representants
públics. Puig ha afegit que el servei del mòbil és com d’altres que
facilita l’Ajuntament als regidors,
com és connexió d’Adsl a la casa
consistorial. Això sí, ha aﬁrmat
que «és qüestió de responsabilitat
de cada regidor l’ús que en fa».
Quant a l’ús dels diners que es
destinen als grups municipals, el
batlle ha comentat que els grups
han de justiﬁcar-ne les despeses,
cosa que ﬁscalitza l’àrea d’Intervenció municipal.

d’un servei de bany adaptat
que ha assistit 900
persones aquest any

PERE CARRERAS

SANT ANTONI | DdG

Representants polítics i tècnics de
l’Ajuntament de Calonge van participar ahir a la jornada de sensibilització sobre barreres arquitectòniques que va tenir lloc al municipi. Va consistir a fer el recorregut des de l’Oﬁcina de Turisme de
Sant Antoni ﬁns a la platja de Torre Valentina. L’alcalde de Calonge,
Jordi Soler; regidors del govern i
tècnics municipals, van prendre
part en la sortida per tal de viure de
primera mà les diﬁcultats amb les
que es poden trobar les persones
en cadira de rodes. La jornada va
comptar amb la col·laboració del
grup Mifas i amb l’assistència del
seu president, Albert Carbonell.
L’experiència volia sensibilitzar
de les diﬁcultats que es troben les

Polítics i tècnics, ahir, fent el recorregut en cadira de rodes.

persones amb mobilitat reduïda, i
prendre consciència de la necessitat de continuar en la supressió de
barreres arquitectòniques. Des de
fa 10 anys l’Ajuntament ofereix el
servei de bany adaptat conegut
com La Platja a l’abast de tothom.
Soler va ressaltar que el servei va ser
pioner i que des de llavors s’ha am-

pliat adaptant tots els serveis,
creant noves zones d’ombra, millorant l’accés, l’aparcament i oferint més cadires amfíbies i més monitors de suport. La Platja a l’abast
de tothom va donar assistència
l’any passat a 476 persones, mentre que aquest any ja s’ha arribat a
les 900.

Hissada institucional de l’estelada
 L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va hissar ahir l’estelada de manera
institucional en un mastil que es troba a tocar de la casa consistorial. L’acte
va comptar amb una nombrosa assistència de veïns així com d’alguns dels
regidors de la corporació. El cap de l’oposició, el convergent Joan Alfons Albó,
ha criticat el govern (TSF, ERC i PSC) per no penjar-la a la façana de
l’Ajuntament, una situació que atribueix a l’oposició dels socialistes.

