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L’ALCALDESSA DE TOSSA ANUNCIA QUE HA PRESENTAT RECURS CONTRA LA SANCIÓ DE 100 EUROS DE LA JUNTA ELECTORAL

Mundet veu «difícil» desvincular-se de
l’alcaldia i ser candidata autonòmica
CiU la va acusar d’utilitzar el càrrec municipal per fer campanya durant les eleccions catalanes
J.MELÉNDEZ/J.CAUPENA
TOSSA DE MAR

L’alcaldessa de Tossa de Mar,
la socialista Pilar Mundet, va considerar «bastant difícil desvincular del càrrec una persona que forma part d’una llista electoral per
unes eleccions generals i que, alhora, és alcaldessa d’una població». Mundet va anunciar públicament que han recorregut la sanció de la Junta electoral.
L’alcaldessa ha estat sancionada
per haver enviat una carta demanant el vot per al socialista Pasqual
Maragall fent servir el seu càrrec
al municipi i per celebrar un acte
en un espai no previst com a lloc
electoral durant les eleccions al
Parlament del passat novembre.
En la missiva que es va fer arribar als veïns s’explicava als tossencs
que l’equip del PSC feia quatre mesos que treballa a l’Ajuntament i
demanava la mateixa confiança per
al partit en els comicis autonòmics.
Al final acaba dient: «La vostra
alcaldessa i candidata». La denúncia va partir de CiU, però ara
tot i haver arribat tard la resolució
ha estat favorable a la Federació
nacionalista.
La Junta electoral va sancionar
amb uns 100 euros Pilar Mundet
per la carta que va enviar als veïns
i per haver celebrat un acte de campanya a la Casa Zügel, un espai no
previst per actes electorals.
En referència a la indemnitza-

Moviment Alternatiu
per Tordera impulsa
assemblees de veïns
per recollir informació
TORDERA.- El Moviment Alternatiu per Tordera impulsarà assemblees ciutadanes en diferents sectors de la població, per
tal de conèixer l’opinió dels ciutadans de la localitat. El passat
dissabte 7 de febrer de 2004 es
va celebrar una assemblea ciutadana al veïnat d'Hortsavinyà
per tal de copsar els problemes
reals d'aquell entorn i debatre
possibles solucions. El Moviment Alternatiu per Tordera
també té previst celebrar, en les
properes setmanes, un seguit
d'assemblees en diversos sectors del municipi, per tal de
conèixer l'opinió del ciutadà. El
regidor Jordi Pérez va explicar,
en declaracions a ràdio Tordera, que l’objectiu d’aquestes trobades és copsar els pensaments
i les preocupacions dels habitants de la població.

Diverses cites pactades

Monrabà i Mundet. La cap de llista convergent va denunciar l’ara alcaldessa a la Junta electoral.

ció que ha sol·licitat la Junta Electoral, l’alcaldessa de Tossa, Pilar
Mundet (PSC), ha anunciat que
«hem recorregut a la sanció i veurem com es resol definitivament.
Llavors sí que acatarem la decisió
final».
Mundet afegeix que «em sembla respectable que CiU tingui el

seu propi posicionament al respecte i qüestioni el que es va fer,
però crec que és bastant difícil desvincular-se del càrrec».
De totes maneres tant CiU com
l’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet, hauran d’esperar la resolució definitiva. La regidora de CiU
a l’Ajuntament de Tossa,Rosa Ma-

ria Monrabà, va dir que des del
PSC «es volia confondre la gent»
realitzant un acte electoral en un
espai no ofert per la junta. A més
Monrabà afirmava aleshores que
aquell espai va ser utilitzat pels socialistes per criticar CiU durant
la campanya electoral dels comicis municipals.

L'assemblea d'Hortsavinyà va
ser la tercera que s’ha realitzat
en aquest veïnat després de la
formació del Moviment Alternatiu per Tordera l'any passat.
A partir d’ara, l'agrupació política, iniciarà una nova ronda
d'assemblees ciutadanes que s'aniran celebrant arreu dels veïnats de la localitat, així com a
les urbanitzacions i al centre de
la vila, tal com es va prometre
durant les passades eleccions
municipals.
El regidor del Moviment Alternatiu per Tordera, Jordi Pérez, va fer, a ràdio Tordera, un
balanç «molt satisfactori» de les
assemblees celebrades fins al
moment. DdeG.
GIRÓ

PROPOSEN LA TERCERA DE LES ALTERNATIVES PRESENTADES PER LA GENERALITAT

El PP defensa «l’ampliació
total» del port de Blanes
FRANC LLUIS
BLANES

La presidenta del Partit Popular de Girona, Alícia Sánchez-Camacho, va explicar ahir que, de
les tres propostes que es recullen
en el Pla portuari de la Direcció
General de Costes de la Generalitat per una possible ampliació del
port de Blanes, el grup parlamentari popular «està a favor de la tercera, que és la que suposa un menor impacte ambiental, així com
el manteniment de les platges properes a la zona portuària». Per Camacho, aquesta seria «la millor opció sens dubte, ja que permetria,
respectant l’entorn, fer una ampliació de la zona de la marina, així
com de la zona ocupada pels vaixells de pesca».
La presidenta del PP de Girona
va fer aquestes declaracions en el
decurs de la seva visita d’ahir a Blanes, en què es va reunir amb el president de la Confraria de Pescadors
de la localitat, Josep Llauradó, per
posar-se, segons va explicar, «a disposició dels pescadors de Blanes,
per tal que totes aquelles gestions
i sol·licituds que hagin de dur a terme a la Direcció General de Pesca
o al Ministeri de Madrid puguin

vehicular-les a través del PP de Catalunya o de Blanes». Així, els populars van apostar per una opció
diferent de la que, des d’Esquerra
Republicana de Catalunya, havia
defensat Joan Puig.
Pels republicans, de les tres propostes presentades pel port només
una i modificant-se podria ser ben
vista. En concret, es tractaria de
la que es desenvolupa en els límits
actuals de la zona, i que no proposa la realització d’obres exteriors.
L’alternativa d’Esquerra seria la
més econòmica, amb un cost d’uns
11 milions d’euros. En aquest sentit, el cap d’ERC de Blanes i regidor d’Urbanisme de la localitat,
Joan Puig, va explicar en el seu dia
que «parlar d’una ampliació del
port és enganyar els ciutadans, ja
que l’espai és el que és, i el volum
de trànsit amb una ampliació seria impensable».
Estat del projecte d’ampliació

En la que representava la primera
visita de Sánchez-Camacho a la Selva en la precampanya electoral per
als propers comicis del 14 de març,
la presidenta del Partit Popular de
Girona va voler interessar-se per
saber l’estat en què es troben les
gestions que s’han dut a terme, amb

la participació de l’Ajuntament de
la localitat i de la plataforma creada per realitzar un pla de ports
per a l’ampliació i la restauració
del sistema portuari de Blanes. En
aquest sentit, Sánchez-Camacho
va avançar que el grup popular farà
una interpel·lació en el proper ple
del Parlament que durà a terme ella
mateixa, i en el qual «demanarem
i exigirem» al conseller d’Agricultura i Pesca de la Generalitat, Antoni Siurana, «quin és l’estat actual
de les gestions del pla de ports de
Blanes».
Així, la presidenta del PP de Girona va insistir en el fet que «volem que se’ns informi amb profunditat sobre quina de les tres opcions per a l’ampliació del port és
la que ha escollit el Departament».
De la mateixa manera, SánchezCamacho va apuntar que el grup
popular interpel·larà el Govern sobre els terminis d’execució que
s’han dissenyat per dur a terme
aquest projecte. Un projecte que,
segons la popular, «hauria d’estar
enllestit, sens falta, dins d’aquesta legislatura, ja que fins ara no
s’havien preocupat de dur a terme la necessària ampliació del port
de la localitat, un port centenari i
amb una gran activitat».

Trobada. Sánchez-Camacho i Pujadó amb responsables de la confraria.

LES RÈPLIQUES A PALMA I XUCLÀ

«Hem fet molt més que ells»
La presidenta del Partit Popular de Girona, Alícia SánchezCamacho, que ocupa el número tres per Barcelona en la llista que concorrerà a les properes eleccions generals del 14 de
març, va sortir ahir al pas de les
crítiques fetes pels candidats de
CiU i PSC per Girona als propers comicis, Jordi Xuclà i
Montserrat Palma, respectivament. Així, Sánchez-Camacho
va apuntar que «aquestes crítiques responen a l’únic discurs
que els queda a les dues forma-
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cions polítiques».
D’aquesta manera, la popular va carregar contra Montse
Palma i el seu partit, el PSC,
dient que «només saben criticar per criticar, ja que el lema
que porten en aquesta campanya no és el que volen fer per
als ciutadans, sinó que l’únic
objectiu que s’han marcat és
derrotar el Partit Popular». Sánchez-Camacho, a més, va afegir
que «nosaltres hem fet més inversions que no pas ni CiU ni el
PSOE en el seu dia».

