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ADMINISTRACIÓ

Holandesos, suecs, danesos i noruecs srai de
moment els únics estrangers que poden votar
L'associació de veïns Tramuntana d'Empuriabrava ha expressat el seu malestar
RICARD SAYERAS

I Castelló d'Empúries.— Els residents a l'Estat Espanyol originaris de Suècia, Noruega,
Holanda i Dinamarca són els únics estrangers
que, de moment, podran votar en les eleccions
El reial decret 202/1995 del 10
de febrer, que es va publicar en
el BOE de dimarts passat i va
entrar en vigor l'endemà, estableix
com s'ha de realitzar el cens electoral d'estrangers residents a l'Estat Espanyol, per a les eleccions
municipals. Segons aquest reial
decret, que cita l'article 13, apartat
2, de la Constitució, només podran
exercir el dret a vot en les pròximes eleccions municipals els estrangers residents i empadronats
a l'Estat Espanyol que siguin originaris d'un estat que hagi firmat
un tractat de reciprocitat electoral
amb Espanya, és a dir, que permeti als ciutadans espanyols votar
en les eleccions dels estats estrangers on resideixen.

municipals, segons un reial decret aprovat
pel consell de ministres divendres passat. El
govern central estudia ampliar el cens electoral
dels estrangers a tots els països de la UE,
però encara no hi ha una data concreta. Segons

Holanda, Noruega, Suècia i Dinamarca són els únics que, a hores
d'ara, han firmat acords de reciprocitat amb Espanya, i per tant,
els residents originaris d'aquests
quatre estats seran els únics que
podran exercir el dret a vot el
pròxim 28 de maig. Segons fonts
del Ministeri d'Hisenda, encarregat d'elaborar el cens electoral,
aviat el Consell de Ministres aprovarà disposicions perquè tots els
residents originaris de la Unió Europea es puguin inscriure en el
censo electoral. La incògnita, que
no va ser revelada pel portaveu
ministerial, rau a saber si aquestes
disposicions arribaran a temps per
permetre a aquests estrangers, que
viuen generalment en poblacions

dades del Govern Civil, a les comarques gironines actualment hi ha 810 residents holandesos i a penes n'hi ha de suecs, noruecs
i danesos. L'associació de veïns Tramuntana
d'Empuriabrava ha expressat el seu malestar.

costaneres, votcir en les municipals.
Segons les dades recollides pel
Govern Civil de Girona fins al
31 de desembre de 1994, a les
comarques gironines hi ha 6.226
immigrants procedents de la Unió
Europea. D'aquests, només 801
són de nacionalitat holandesa. En
aquest recull no es fa esment a
la presència de ciutadans noruecs,
suecs i danesos, perquè no arriben
al centenar de residents.
Malestar entre els afectats
Aquest reial decret ha provocat
un cert malestar entre els estrangers originaris dels estats que no
estan inclosos en aquesta Uista,
que argumenten la poca utilitat
del tractat de Maastricht. «La in-

cidència d'aquestes eleccions entre les comunitats estrangeres serà
molt minça o insignificant», ha
explicat a aquest diari un portaveu
de l'associació de veïns Tramuntana d'Empuriabrava. «No arriben
a la cinquantena els holandesos
que podran votar, quan a Empuriabrava tenim un elevat nombre d'alemanys, francesos i gent
d'altres estats comunitaris», ha comentat el portaveu. Aquesta associació ha expressat també el seu
malestar perquè, quan només falten tres mesos per a les municipals, els ajuntaments encara no
disposen de la documentació necessària perquè els residents estrangers es puguin inscriure en
el cens electoral.

SANITAT

Medi Ambient reitera que Taigua de la Tordera
no és cancerígena i IC li exigeix que ho demostri
S.G./F.S.

H Barcelona / Tordera.— El conseller de Medi Ambient, Albert
Vilalta, reiterava ahir que la contaminació de les aigües de la Tordera no comporta cap risc per
a la salut, en el mateix moment
en què el president del grup parlamentari d'IC, Joan Saura, criticava la Generalitat per «atrevir-se» a dir això sense disposar,
segons ell, de proves efectives.
Saura va convocar els mitjans de
comunicació per respondre a les
manifestacions dels responsables
del Departament de Sanitat, que
han acusat aquesta formació de

provocar alarmisme i d'utilitzar
un informe de l'Instituto Nacional
de Toxicologia de manera parcial.
El líder d'IC va declarar que
mentre hi hagi «algun hipotètic
risc» sobre la toxicitat de l'aigua,
la Generalitat hauria de proveir
d'aigua potable les poblacions que
beuen dels aqüífers de la Tordera.
També va afirmar que la seva
formació mai no ha assegurat que
l'aigua tingui elements cancerígens.
Albert Vilalta va assegurar ahir
a Tordera que les darreres anàlisis
realitzades als pous dels aqüífers
de la conca «mostren una dava-

llada de la presència de dioxans
i dioxolans». Medi Ambient ha
tomat a avisar l'empresa de Sant
Celoni Resisa, causant de la contaminació per dioxans i dioxolans,
per tal que deixi d'abocar aquestes
substàncies. Vilalta no va concretar quan s'havia produït el nou
avís, i es va limitar a dir que
s'ha fet recentment. Actualment,
no existebc cap normativa que prohibeixi l'abocament de dioxans,
i el conseller considera que no
és necessària perquè, segons ell,
«Sanitat ha fet proves que demostren que els derivats de
ri,4-dioxà que es troben en l'aigua
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de la Tordera no són perillosos».
Vilalta es va mostrar convençut
que Resisa no continuarà abocant,
i va afirmar que Medi Ambient
controla periòdicament els pous
dels aqüífers de la. Tordera. «Els
mateixos- responsables de Resisa
es van oferir a col·laborar i ens
van assegurar que no abocarien
aquest tipus de producte contaminant. Per tant, confiem que,
en tractar-se d'una empresa del
sector públic filial de Cepsa, compliran el seu compromís», va dir
Vilalta, que va admetre que desconeixia si hi ha altres empreses
que aboquin dioxans i dioxolans.

Temen que el forat de
Besalú estigui
provocat per l'erosió
d'aigües subterrànies
SUSANNA ALSINA

• Besalú.— Els serveis geològics
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat temen que el «misteriós» forat de prop de quinze
metres de fondària que es va produir a principi d'any al barri del
Grup del Mont de Besalú hagi
estat provocat per l'efecte erosiu
dels corrents d'aigua subterranis
que circulen pel subsòl de la zona,
format per estrats de guix, segons
van comunicar ahir fonts d'aquest
servei a l'alcalde de la localitat,
Joan Pèlachs. Tot i això, els resultats finals de les anàlisis, practicades el mes de gener, no seran
definitius fins a mitjan de la setmana vinent, data en què el Departament de Política Territorial
s'ha compromès a lliurar els informes a la corporació. «Inicialment, pel que m'han comunicat,
sembla que el tema és força complicat, però tot i això, fins que
no coneguem exactament el contingut dels informes, no podem
pressuposar res», va dir ahir Joan
Pèlachs.
Una vegada s'hagin determinat
les causes exactes que van provocar l'esfondrament, l'Ajuntament té la intenció de posar-se
en contacte amb les administracions pertinents i elaborar un pla
conjunt d'actuació per solucionar
el problema. «Sigui el que sigui,
haurem de prendre solucions, perquè la situació és preocupant»,
va dir Pèlachs.
A més del forat, que segons
van explicar veïns de la zona es
va produir sobtadament, de la nit
al dia, algunes de les cases del
sector han notat també moviments
en les seves'estructures. Una d'elles, per exemple, la més propera
al lloc on es va produir el fenomen, s'ha enfonsat gairebé
trenta centímetres, segons es constata en uns informes elaborats pels
serveis tècnics de la corporació.
«I probablement algunes perforacions del subsòl, que sempre
havíem atribuït a rebentades de
les conduccions d'aigua, estiguin
relacionades també amb aquests
mateixos moviments subterranis»,
va apuntar l'alcalde.

INVITACION.
HOTEL GRANLUJO.
UNA NOCHE. EN MAnRID.
Perm/tanos explicarnos.

GRUP EXCURSIONISTA i ESPORTIU GIRONÍ
Segons acord unànime de la Junta Directiva de l'Entitat en la seva sessió del
passat dimarts 7 de febrer de 1995 i d'acord amb els terminis estipulats pel
Decret 145/1.991 de la Generalitat de Catalunya, es convoquen:
ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA DE L'ENTITAT
Fet el dia 9 de febrer de 1995 el sorteig de la Junta Electoral davant l'Ilm.
Notari de Girona Sr. Luis Sànchez Ibànez, aquesta queda constituïda en data
de 13 de febrer de 1995, formada pels següents menbres:
President Junta Electoral
Josep yàsquez i Padrós
Secretari Junta Electoral
Xavier Gil i Mercader
Vocal Junta Electoral
Josep García i Benzal
Vocal Junta Electoral
Antoni Cruz Armenteros
Suplent Junta Electoral
. . . . . . . .
Josep Juanhuix Fulla
Suplent Junta Electoral
Josep Gimeno i Roca

En el HOTEL DESTINY VILLA REAL Para
usted y su acompanante, con cena,
espectdculo y desayuno incluidos. Una
invitación a una noche inolvidahle
(••Por qué?
Simplemente parque queremos que
conozca su mejor inversión: desde
1.350.000 pts* usted o su
empresa puecien ser propietarios
del Hotel y Club
DESTINY

Càrrecs a escollir: President i Junta Directiva (21 membres).
Procés electoral:
• Exposició del cens electoral: Del 14-02-95
Lloc: Estatge Social, plaça del Vi, 7. (Durant aquest
període es poden presentar esmenes I reclamacions).
- Data de presentació de candidatures: Del 22-02-95 al 03-03-95. (Totes les
candidatures han de venir avalades per un total de 1.200 signatures de socis
electors).
- Data de les eleccions: Dilluns 20 de març de 1995.
Lloc: Estatge Social, plaça del Vi, 7.
Horari: De 9 del matí a 9 del vespre.
Acreditadó: DNI i carnet de soci. (En cas de presentar-se
una única candidatura, la Junta Electoral la proclamarà directament).

VILLA REAL, en el centro cultural, comercial e
histórico de Madrid, y disfrutar de una o
mas semanas de estancià en el Hotel,
todos los anos y para siempre.
Semanas que podrà intercambiar
con otros 2.600 complejos
turísticos en los cinco continentes.
Todo ello con el respaldo y
garantia del GRUPO
CENTRAL HISPANO.

Udmenospara confirmar su invitación en el HOTEL DESTINY VIL·LA REAL
Plaza de las Cortes, 10 Madrid y disjrute una noche de btjo.

Teís.:(91) 420 29 95/420 37 67/ (10 a 22 h)
-HOTEL
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Condicions oer ser elector i candidat:
Ser soci ordinari, major d'edat I que no tingui suspesa la condició de soci en el
moment de la convocatòria o de la presentació de candidatures.

Gestion de Actividade.'; Iunstica.s. S.A.

Grupo Central Hispano

XAVIER GIL i MERCADER
Secretari de la Junta Electoral

DESTINY-

bVllíAREAl
MUÇHOMASQUE

*Facilidacles de pago aplazado a través del Banco Central Hispano. U N A B U E N A I N V E R S I Ó N
U ' L

Punt, El, 1995-02-17, p. 7.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

