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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’AGOST DEL 2011

POLÍTICA

POLÍTICA

La CUP veu un rerefons
polític en la decisió de CiU
a Girona sobre la Diada

L’alcalde de Peralada
assumirà també
Urbanisme i Esports

a Els independentistes temen que hi hagi una voluntat “de treure centralitat” als
actes de l’11 de setembre a Esperen que s’hi repensin i es recondueixi la decisió

a Pere Torrent (CiU)

afronta el seu segon
mandat al capdavant
del consistori

Joan Puntí
PERALADA

Dani Vilà
GIRONA

El grup de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) de
Girona considera que respon “a un criteri polític” la
decisió del govern de CiU
de no permetre la celebració d’un dinar popular i un
concert a plaça Catalunya
la Diada de l’11 de setembre. Un dels portaveus de
la formació, Biel de Monterrat, critica que el govern municipal “vulgui
treure centralitat als actes
de la Diada i portar-los on
no els vegi ningú”.
El govern municipal va
garantir que la decisió es
basa en un nou criteri i en
la voluntat d’allunyar certes activitats que puguin
generar molèsties al veïnat més proper al centre
de la ciutat i, en especial, al
Barri Vell. Amb aquest criteri, l’alternativa que s’ha
donat és que es traslladin
les activitats a l’esplanada
de les ribes del Ter.
De Montserrat també
sosté que, a banda de
l’afectació directa pel que
fa al dia de la Diada nacional, estan “preocupats”
pel fet que la decisió acabi
afectant altres activitats
habituals que diverses entitats celebren al centre de
la ciutat. La CUP va entrar
a registre la sol·licitud

Una gran senyera va presidir la manifestació de l’any passat a Girona ■ LLUÍS SERRAT

La frase

—————————————————————————————————

“Sembla que vulguin
treure centralitat als
actes de la Diada per
dur-nos allà on no ens
vegi ningú”
Biel de Montserrat
ASSESSOR I UN DELS PORTAVEUS DE
LA CUP A GIRONA

d’ocupació de la via pública a l’abril, i no han rebut
resposta fins fa pocs dies.
Arribar a un acord
La CUP i Maulets, organitzadors de la manifestació,
afirmen que, tot i la nega-

tiva rebuda, esperen poder reconduir la situació i
que el govern reconsideri
la seva postura. Lamenten
que CiU hagi mostrat “poc
diàleg” a l’hora de buscar
alternatives i que no es
permeti almenys fer-hi els
actes un altre any, “davant
la proximitat de la Diada”,
per negociar després amb
calma per al 2012. Tot i això, les entitats tenen clara
la voluntat de concentrar
el màxim d’activitats possibles a la plaça Catalunya,
i la manifestació que ha
d’autoritzar la Generalitat
també volen que surti de la
cèntrica plaça. ■

“Ens enteníem
amb el PSC, i no
pas amb CiU?”
—————————————————————————————————

Les entitats organitzadores
recorden que la manifestació
de l’11 de setembre és històrica des del començament
dels anys vuitanta del segle
XX i que sol tenir el suport de
diverses entitats i associacions del municipi. També
veuen anormal haver-se entès “cada any amb el PSC i
ara, en canvi, amb un govern
nacionalista com CiU, no poder arribar a un acord.

Pere Torrent mantindrà
per quatre anys més l’alcaldia de Peralada, ara sota la sigla de CiU, i en
aquesta ocasió fent-se seves les àrees d’Urbanisme
i d’Esports, a banda de les
atribucions que tindrà
com a alcalde. L’equip de
govern està format per sis
regidors, quatre dels quals
ja havien treballat a l’Ajuntament en l’anterior mandat. Aquest és el cas del
mateix Pere Torrent,
d’Anna Maria Poch i de Xavier Pérez, tots tres sota la
sigla d’UiP en l’anterior
mandat, i també de Joan
Itxart, com a regidor de
CiU els darrers quatre
anys. Els dos membres
electes nous en aquest
mandat són Joan Cros i
Mònica Lladó.
La primera tinència
d’alcaldia recau sobre
Joan Itxart, que dirigeix
les àrees de Governació i
Medi Ambient. Anna Maria Poch tindrà les atribu-

SI diu que CiU imposa la
MAT “amb calçador”
El Punt
GIRONA

El diputat de Solidaritat
Catalana per la Independència Toni Strubell i els
dos regidors de la formació independentista a Viladasens, Josep Massó i Albert Saus, han signat un

acord conjunt en què censuren que el govern de la
Generalitat hagi decidit de
tirar endavant el projecte
de la MAT a les comarques
gironines amb un clar intent de beneficiar les
grans companyies.
SI justifica aquesta actitud assegurant que “les co-

marques gironines no necessiten ara per ara augmentar la capacitat elèctrica, i menys amb una capacitat tan monstruosa
com la que ofereix la MAT,
ja que en els darrers tres
anys la demanda elèctrica
a casa nostra està baixant
any rere any de manera
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molt notable, segons les
dades que aporta Red
Eléctrica Española”. Segons els independentistes, això desmunta totalment els arguments dels
alarmistes interessats que
afirmaven que quedarien
a les fosques, i també aprofiten per alertar que hi ha
habitatges que quedaran
literalment sota la línia de
molt alta tensió, quan la
mateixa
Organització
Mundial de la Salut recomana una distància de seguretat d’un metre per cada mil volts. ■
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INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Pere Torrent, l’alcalde de
Peralada ■ EL PUNT

cions de Cultura i Benestar Social i figura com a segona tinenta d’alcalde. El
tercer és Xavier Pérez,
responsable d’Hisenda i
Ensenyament. Agricultura i Sanitat és per a un dels
dos debutants, Joan Cros.
L’altre, Mònica Lladó,
s’ocuparà de Joventut i del
nucli de Vilanova de la Muga.
L’alcalde, Pere Torrent,
tindrà una dedicació parcial subvencionada amb
8.752 euros a l’any, dividits en dotze pagues, mentre que la resta de regidors
al govern rebran una compensació de 5.784 euros,
també a l’any.

