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Salguero diu que es
presenta per Ruiz
Mateos perquè CiU
és un pou sense fons
GIRONA
MARTA COSTA-PAU

Marià Salguero, alcalde de
Boadella des de fa tres legislatures com a independent
sota les sigles de CiU, va manifetar ahir que ha decidit
encapçalar la llista pel Congrés a Girona de l'Agrupación Ruiz-Mateos perquè
"Convergència i Unió és
sinònim d'un pou sense fons
i els resultats ho demostren.
Sóc un empresari que lluita
per treballar, i penso que el
grup de Ruiz-Mateos és una
formació que treballa", va dir
Salguero, després d'expressar la seva admiració pel polític.
Sobre la possibilitat de sortir elegit en les properes eleccions legislatives, l'alcalde de
Boadella va assegurar que
això no li preocupa i que
l'únic que vol és que l'Agrupación Ruiz-Mateos "sigui
cada vegada més forta, com a
conseqüència del treball".
Salguero va desmentir que
companys de la llista de les
darrees eleccions municpals
li haguessin demanat la dimissió, tal com han assenyalat fonts properes a CiU.

Aleix Vidal-Quadras
diu a Olot que el PP
recuperarà l'escó
que tenia per Girona
OLOT
N U R I A RIQUELME

El president del Partit Popular (PP) a Catalunya, Aleix Vidal-Quadras, va afirmar a
Olot: "Recuperarem l'escó de
Girona que vam perdre a les
eleccions legislatives del
1989". Aquest escó estaria
ocupat pel regidor olotí, Joaquim de Trincheria, que encapçala la llista gironina del
PP al Congrés.
Vidal-Quadras va mantenir contactes amb diversos
empresaris de la comarca i
els va exposar "la necessitat
d'un canvi en la política
econòmica, ja que continuar
amb la mateixa que s'ha dut
a terme fins ara seria una ruïna per a Catalunya". Segons
va manifestar, "aquesta idea
comença a tenir molta receptivitat allà on anem".
El President del PP va criticar de Convergència i Unió
(CiU) que "només aspira a
ser un complement"; del
PSOE, va manifestar que "intenta amagar els problemes
reals del país darrera l'espectacle de fitxatges com Albert
Boadella o Garzón. Boadella
fa comèdia quan justifica el
seu ingrés al PSC. És normal,
és la seva feina".

"Dins la cova mai no vaig
patir per la meva vida"
L'espeleòleg Josep Lluís Hernández es recupera a l'hospital d'Olot
OLOT
NURIA RIQUELME
"Durant les set hores que vaig
passar atrapat a 170 metres de
profunditat m'havia d'entretenir explicant acudits als companys i als bombers", explica
l'espeleòleg Josep Lluís Hernández. Va passar set hores dins
d'una cova fins que el van poder
rescatar quan practicava l'espeleologia a Vallirana (Baix Llobregat).
Josep Lluís Hernández, de 38
anys i que treballa d'educador
especialitzat a Palafrugell, assegura que "has d'aprendre a fer
passar el temps d'una forma positiva". L'aparent tranquil·litat
amb què Josep Lluís va viure la
seva- reclusió a la cova contrasta
amb el nerviosisme amb què es
vivia el seu accident des de casa
seva: "Va ser terrible. Jo estava
banyant el nen i em van telefonar perquè a la televisió deien
que en Josep Lluís havia caigut
des de 120 metres d'alçada. Després vam saber que no va ser
així", explica la seva dona.
L'espeleòleg reconeix que "els
que ho van passar més malament van ser els familiars perquè tu saps com estàs i els mitjans de què disposes, en canvi a
dalt, l'espera és diferent, ha de
ser molt més dura".
Una errada personal
En Josep Lluís Hernández pujava amb un grup de set persones una cova de 160 metres.
Quan portava només vuit metres
d'ascens va cometre un error en
no accionar un sistema de seguretat i va caure. "Va ser una errada personal. No ho vaig fer com
ho havia de fer", reconeix. Els

Al rostre de Josep Lluís Hernández s'hi poden apreciar encara els rastres de la seva caiguda dins la cova.
D'aquí a dues setmanes el donaran d'alta de l'Hospital d'Olot.
DAVID JUVANTENY

seus companys, davant la impossibilitat de treure'l el van cobrir amb una manta tèrmica i
van anar a buscar ajuda. Set hores més tard els bombers de la
Generalitat aconseguien rescatar-lo.
L'espeleòleg creu que el va
perjudicar el fet de no portar 1'
equip personal, ja que "un equip
que es coneix bé permet reaccionar de forma més ràpida davant
els imprevistos". Hernández vol
rectificar les informacions que
van donar alguns mitjans respecte que havia caigut des de
120 metres d'alçada: "si això fos

cert provablement no seria viu".
Josep Lluís Hernández estava
fent les pràctiques d'un curset
d'espeleologia que havia començat feia tot just un mes i
mig quan va patir l'accident. Ell
però feia un any i mig que havia
començat a practicar l'espeleologia. "S'ha de diferenciar molt
bé el que són els esports d'aventura, que s'han començat a practicar fa uns vuit anys, de l'espeleologia", puntualitza Hernández.
"Nosaltres, els espeleòlegs, no
busquem l'emoció ràpida i forta
del moment com ho fan els que
practiquen ponting o altres es-

ports d'aventura, sinó que ens
empeny un afany de coneixement on és molt interessant tenir nocions de biologia, geologia
i zoologia".
Josep Lluís Hernández es declara un apassionat de l'espeleologia i diu que "aquesa ciència ja
es practicava a finals del segle
passat".
Ara es recupera a l'Hospital
Sant Jaume d'Olot de les contusions que es va fer durant la caiguda. D'aqui a dues setmanes el
donaran d'alta. "Durant aquest
temps em dedicaré a decidir a
quina cova aniré".

POLÍTICA

Obiols reconeix a Girona que els socialistes
podrien perdre les eleccions del 6 de juny
OLOT
MIREIA C O S T A - P A U

El primer secretari del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC),
Raimon Obiols, va reconèixer
ahir a Girona que els socialistes
podrien perdre els comicis del
dia 6 de juny. Segons va manifestar, "avui no tenim la seguretat que guanyem aquestes eleccions".
Obiols, que va presentar les candidatures gironines del PSC al
Congrés i al Senat, va dir que
aquestes legislatives "generen
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un extraordinari interès entre la
gent, gairebé de passió, comparable al de la comtesa electoral
de l'any 77".
El dirigent del PSC va assegurar que la possibilitat que guanyi
la dreta espanyola "preocupa a
sectors molt amplis de la societat catalana, que tenen la convicció heretada de la seva
memòria històrica que adoptarà
una posició negativa per Catalunya". Raimon Obiols va dir
que "hi ha el temor que, si la
dreta obté la majoria, tendeixi

cap a un totalitarisme d'estat".
Segons ell, molts catalans "prefereixen Eguiagaray que Martín
Villa al Ministeri d'Obres Públiques".
Raimon Obiols va manifestar
que l'ingrés del director teatral
Albert Boadella al PSC "és una
prova que s'està produint un retorn a la idea de compromís polític. Boadella és molt llest i s'ha
anticipat. Ara -va afegir- està de
moda allunyar-se de la política,
però tornarà una onada neoprogressista".

Raimon Obiols.

