14

Dijous, 1 de juny de 2006 ■ Diari de Girona

La Selva

POLICIAL

JOC

Els detinguts a Caldes amb una important
partida d’haixix al cotxe ingressen a presó

L’ONCE de
Blanes reparteix
els primers
premis «rasca»
a Tordera

Diuen que no sabien res de la droga perquè portaven un Fiat Uno que no era d’ells
Dani Facuseh, Caldes de Malavella.

J.A.G., Blanes.

El jutge va ordenar ahir l’ingrés
a la presó dels dos homes que
els Mossos van detenir dilluns
a Caldes de Malavella amb un
important carregament d’haixix
al cotxe. Els dos individus van
aprofitar la compareixença als
jutjats de Santa Coloma per declarar-se innocents i per explicar que no sabien que hi havia
droga al por taequipatges del
cotxe.
Segons ha explicat l’advocat
que els representa, els dos
arrestats –tots dos veïns de Caldes i de 22 i 31 anys respectivament– van explicar al jutge instructor que ells no eren els propietaris del Fiat Uno amb el qual
es van donar a la fuga abans de
ser detinguts, i que només l’estaven provant perquè s’havien
plantejat la possibilitat de comprar-lo.
Els Mossos d’Esquadra van
confirmar ahir que els dos homes portaven 70 quilos d’haixix
al por taequipatges i que després de les detencions se’ls va
posar a disposició del jutge com
a suposats autors d’un delicte
contra la seguretat en el trànsit,
un altre contra la salut pública i
encara un tercer de desobediència als agents de l’autoritat.
Van ser dos agents dels Mos-

L’agència de l’ONCE a Blanes
ha repar tit els primers
premis del nou joc El rasca de
l’ONCE. Aquests, d’un impor t de 3.000 euros, s’han
atorgat a jugadors de Tordera i Malgrat de Mar. En total
s’han repartit dos premis dotats amb aquesta quantitat,
respectivament. Els encarregats de donar la sor t en
aquesta ocasió han estat els
venedors Joaquim Escolano i
Juan José Blasco, a Tordera i
Malgrat, respectivament.
Des de l’administració blanenca, de la qual depenen
aquests venedors, es van
mostrar satisfets per l’èxit
que ha tingut el nou joc. I és
que es dóna el cas que s’han
començat a repar tir premis
pocs dies després de la comercialització. Aquest no és
l’únic premi que s’ha atorgat
darrerament. Recentement
una venedora de Maçanet de
la Selva va vendre un cupó premiat amb 9 milions d’euros i
72.000 euros anuals durant 25
anys del sorteig del passat diumenge Especial Dia del Pare i
nou cupons dotats amb un premi de 25.000 euros cadascun
per les cinc darreres xifres.

ENTREVISTA

DdeG

LA DROGA. Els Mossos van trobar 70 quilos d’haixix al portaequipatges del cotxe dels dos detinguts

sos que vigilaven el trànsit a la
carretera Nacional II els que
van practicar la detenció d’aquests suposats narcotraficants,
després que els dos homes fes-

Jordi Fornés

Judit Alonso, Anglès.

- Dimarts va deixar el seu càrrec
com a alcalde d’Anglès...

- Dins del pacte amb CiU, aquest
era un requisit. Suposa continuar
el pacte de govern. Ells tindran ple
suport i plena lleialtat, tal com han
tingut amb nosaltres. Seguirem
treballant de manera continuada
acabant projectes i en començarem d’altres. Tot i que m’hauria
agradat acabar aquest any, perquè
hi ha projectes que no són com els
bolets que surten d’un dia per l’altre.
- No ho ha tingut fàcil...
- Els vots que ens va donar el PSC
eren una imatge per fer fora CiU.
Eren per provocar un estrès i perquè ens amparéssim en la protecció del PSC. ERC va voler introduir
la nostra personalitat política i el
PSC no va ser sincer, va voler provocar el trencament del govern i
després CiU es va afegir al joc.
- I és que el que va començar com

sin una maniobra antireglamentària amb el Fiat Uno.
Els agents els van anar al
darrera i els van fer senyals perquè s’aturessin però els detin-

guts no van fer cas de les indicacions. A l’alçada del Turisclub
van saltar del cotxe en marxa i
els policies que els perseguien
els van enxampar.

EXALCALDE D’ANGLÈS

«Hem d’aprendre a
governar amb consens.
Ens cal cultura de coalició»
■ Els

vots del PSC el van convertir en alcalde per casualitat i ha hagut de
fer front al trencament d’un tripartit. Des de fa menys d’un any governa amb
CiU i el pacte amb aquest l’ha obligat a deixar l’alcaldia.

- No ho tornaria a repetir?

- La política està en constant evolució. Les majories absolutes ja no es
produeixen i els futurs governs seran coalicions. A més d’Anglès, hi
ha molts municipis que estaven
acostumats a fer governs de majoria i això s’està acabant. Hem d’aprendre a governar amb consens.
Ens cal una cultura de coalició.
- Pels propers anys?

- A les properes hi pot haver un govern de coalició. Pensem que ERC
pot tenir bastanta representació i
no descartem cap altra fórmula o
alternativa; no estem casats amb
ningú, però partim de l’experiència
de govern d’aquests quatre anys.
S’ha de fer una avaluació i obrir una
nova etapa.

un tripartit, va acabar sent durant
poc temps un govern amb dos regidors...

- En vista a la pressió ciutadana i de
col·lectius vam obrir una nova etapa de negociacions. Ens vam entendre amb CiU pels objectius i les
accions de govern. ERC va prioritzar una sèrie d’inversions que havien de ser un revulsiu i vam veure que ens podríem entendre millor amb CiU. El PSC està ressentit: creu que els devem alguna cosa. Si tots volem el bé del poble, per
què hi ha regidors o partits amb els
quals ens costa entendre’ns?
- Així doncs, es desmunta el seu

-De què se sent més satisfet com
alcalde?

- D’haver posat solucions i tirat endavant projectes de problemes
endèmics, com la zona indutrial, la
millora de comunicacions, la nova
escola bressol i la sortida de Can
Serra. Igualment, d’haver posat
més personal a la brigada i la policia. S’han fet revisions de sou del
personal del consistori per dotarlos d’allò que els correpon i es té
més cura dels parcs i jardins.

objectiu inicial en entrar al govern?

- El primer objectiu d’ERC era tenir
capacitat de crear govern. Apostà-

vem perquè tots els càrrecs electes poguessin estar al govern, no
érem propensos ni a una formació
ni a una altra. Nosaltres tenim una
personalitat política i no ens volíem
diluir. La fórmula del govern tripartit es va frustrar perquè hi havia altres inquietuts que es prioritzaven per sobre dels interessos de
la ciutadania.

CARLES COLOMER

JORDI FORNÉS. El republicà ha exercit durant tres anys com alcalde d’Anglès.

-I què li hauria agradat acabar de
fer?

- Acabar aquest any.

