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CiU i ERC entren en una
roda de desqualificacions
sobre els pressupostos
catalans i estatals
S.G.A. / Girona

J Esquerra i CiU van fer
ahir conferències de premsa per parlar dels pressupostos. Van aprofitar per
entrar en una roda de desqualificacions sobre els
pressupostos catalans i estatals, sobre el paper decisiu d’un i altre.
ERC va dir que la seva
intervenció en els pressupostos de l’Estat ha estat
tan decisiva perquè hi hagi
unes bones inversions a les
comarques gironines. Els
dos diputats republicans
Francesc Canet i Joan Puig
van criticar CiU per haver
fet propostes buscant titulars mediàtics i per haver
fet esmenes durant anys
de coses no executables.
Afirmen que la seva habilitat negociadora ha proporcionat 308 milions
d’euros per a Catalunya,
i destaquen els 10 milions
per a la línia de Ripoll a
Puigcerdà, l’augment de
les freqüències del tren de
la costa, la recuperació

dels camins de ronda de
la Costa Brava i la compra
de Pinya de Rosa.
Una hora després, el diputat de CiU Pere Macias
carregava contra el tripartit i, sobretot, contra ERC:
«A Esquerra fugen d’estudi i són incapaços de defensar les terres gironines.
El tripartit ha trencat l’equilibri territorial amb els
pressupostos de la Generalitat. Abans procuraven
que la meitat fos per a l’àrea de Barcelona i l’altra
per al territori.» Eudald
Casadesús, copresident gironí de CiU, considera que
el govern tripartit dóna gat
per llebre i que fa política
de desequilirbi territorial
en passar a una proporció
de setanta i trenta favorable a l’àrea metropolitana. Van lamentar que les
comarques més maltractades pel tripartit són les que
van pitjor segons els informes econòmics: el Ripollès, la Garrotxa i la
Cerdanya.

«Piaenginyeria» i Can Bartolí
J Per criticar els pressupostos catalans i el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, Macias va parlar
de la «Piaenginyeria financera», desqualificant la
delegada del govern de la Generalitat Pia Bosch.
Els republicans s’havien rigut dels convergents perquè dies enrere els havien proposat pactar, a última
hora, unes esmenes, una de les quals preveia la
rotonda de Can Bartolí, a la cruïlla de Blanes i
Tordera. «Ja està feta. És una esmena de manca
de coneixement del territori.» Interrogats sobre
aquest comentari de Joan Puig, els convergents
es van ofendre. Entenen que això es diu perquè
no hi ha arguments. Elena Ribera, diputada, hi
va afegir: «D’errors en fa tothom; en els pressupostos de la Selva, el tripartit hi ha previst el Palau
Judicial de Mataró. No en farem cap comentari
perquè som més seriosos. El govern no governa.»

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Oficial de Diplomats en
Infermeria de Girona
Data: En primera convocatòria, el 14 de desembre de 2005,
a les 18 hores.
En segona convocatòria, el 15 de desembre de 2005,
a les 18 hores.
ORDRE DEL DIA:
1r. Proposta de canvi de seu col·legial i aprovació, si escau.
2n. Precs i preguntes.
3r. Designació de tres interventors per a l’aprovació de l’acta
de l’assemblea.
La presidenta,
Dolors Fauria Roma
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Pagesos de Blanes fan una tractorada
contra la decisió de la Generalitat de
fer-los pagar l’aigua dels pous
La protesta es farà diumenge i també hi participaran pagesos del Maresme
LAURA JUANOLA / Blanes

J Pagesos de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls es manifestaran diumenge al matí amb tractors pels
quatre pobles per protestar contra
El Departament de Medi
Ambient de la Generalitat
vol que tothom pagui l’aigua de la planta dessalinitzadora de Blanes i pretén que els pagesos paguin
a 2 cèntims el metre cúbic
d’aigua. Els pagesos, però,
no hi estan conformes.
Diuen que ells consumeixen aigua dels pous i
que tota la instal·lació dels
pous amb les conduccions
i les bombes d’aigua se
l’han pagat ells. A més, recorden que ells gasten
molta aigua i que bona part
de la que fan servir retorna
als aqüífers, amb la qual
cosa troben injust haver de
pagar cada metre cúbic.
El president de la cooperativa agrícola de Blanes, Agustí Robert, ha explicat que, precisament, la
pagesia és un sector conscienciat amb la falta d’aigua. «Nosaltres som els
únics que estalviem aigua,
que implantem el gota a
gota per regar, mentre que
l’administració permet un
creixement urbanístic desenfrenat sense tenir en
compte els recursos.» Els
pagesos de Blanes, Malgrat, Palafolls i Tordera
també es consideren maltractats per la Generalitat
perquè ells seran els primers a pagar l’aigua i, a
més, pagaran una aigua
que no consumeixen perquè el sector no fa servir
la dessalinitzadora.
Tots aquests arguments
es van esgrimir en una reunió que dijous al vespre
van mantenir els pagesos
amb el conseller de Medi
Ambient, Salvador Milà.
El conseller va demanar
al sector que accepti la tarifa i que a partir d’aquí
es negociï una possible rebaixa, però els pagesos van
rebutjar l’oferta i van optar
per la mobilització.
El centre de Blanes
La manifestació sortirà
del polígon industrial de
Can Patalina de Malgrat
diumenge a les nou del
matí. Des d’allà, els pagesos aniran fins a Palafolls i després fins a Bla-

la decisió de la Generalitat de fer-los
pagar l’aigua dels pous. Els pagesos
es van reunir dijous a la nit amb
el conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, amb l’objectiu d’arribar

a un acord, però no va ser possible.
Els pagesos entraran amb els tractors dins de Blanes i després llegiran
un manifest al pla agrícola de Jalpí,
a Tordera.

Una mobilització dels veïns de Montbarbat el mes passat. / ANNA PUIG.

Manifestació a Maçanet
L.J.

J Els

veïns de la urbanització Montbarbat de Maçanet de la Selva també
es manifestaran diumenge al matí. A
dos quarts d’onze del matí, es reuniran
davant l’ajuntament i des d’allà aniran
en manifestació fins a la sortida de
l’autopista, que tallaran durant vint
minuts o mitja hora com a màxim.
Els veïns es queixen perquè l’Ajuntament no ha fet recepció de la urbanització i per fer-ho els demanen
entre 6.000 i 9.000 euros per parcel·la.
«Nosaltres estem disposats a pagar
però no aquestes quantitats desorbitades», diuen els veïns, que es queixen
que ara mateix paguen el doble: a l’Ajuntament i a la junta de la urbanització. Per la seva banda, el regidor
nes, on tenen previst fer
una volta pel poble i fer
sentir la seva veu. De Blanes sortiran cap a Tordera
per acabar la tractorada
al pla agrícola de Jalpí,
on està previst llegir un
manifest. Tot plegat comportarà cues perquè diumenge hi ha mercat a Tordera i aquesta zona és molt
transitada.

de Medi Ambient i exalcalde, Josep
Romaguera, ha deixat clar que l’Ajuntament no farà recepció d’una urbanització en mal estat. Romaguera
ha dit que la inversió que ara cal fer
a Montbarbat ja s’hauria hagut de fer
fa 30 anys i no entén les crítiques veïnals. L’equip de govern (Acord per
Maçanet i Nou Maçanet) no està disposat a assumir unes obres que haurien
hagut de fer els parcel·listes i sosté
que perquè l’Ajuntament faci el manteniment de la urbanització amb els
diners de tots els ciutadans cal que
els carrers de la urbanització estiguin
en condicions. Els veïns també pensen
que els carrers haurien d’estar millor
i sostenen que l’estat de deixadesa actual no es pot aguantar més.

De moment, no se sap
quants pagesos participaran en la trobada, però
només a Blanes hi ha 90
pous agrícoles afectats per
la mesura i en els quatre
municipis n’hi ha un total
de 600. Els pagesos han
deixat clar que la tractorada de diumenge només
té l’objectiu de fer pressió
política i no descarten

continuar fent mobilitzacions si el conseller persisteix en la idea de fer
pagar l’aigua als pagesos.
El president de la cooperativa agrícola de Blanes
ha deixat clar que els pagesos no poden suportar
aquesta nova tarifa perquè, a més, no la poden
reflectir en el preu final
dels productes que venen.

