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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 D’OCTUBRE DEL 2012

MEDI AMBIENT

L’Alt Empordà i el
Rosselló, junts pel
turisme sostenible
a Els tretze municipis empordanesos del consorci Terra

de Pas i dotze del nord de l’Albera fan un projecte comú
Esteve Carrera
VILAJUÏGA

El consorci Terra de Pas,
que agrupa tretze municipis de l’Alt Empordà, iniciarà un projecte de col·laboració amb dotze municipis de la Catalunya del
Nord, a l’altra banda de
l’Albera, per explorar accions globals en el camp
del turisme sostenible.
El projecte es presentarà el proper dijous 18 d’octubre en el municipi rossellonès d’Argelers de la Marenda amb un representació dels alcaldes empordanesos que encapçalarà Pere Trias, president del con-
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municipis de banda i banda
de l’Albera participaran en un
projecte comú en favor del
turisme sostenible.

sorci Terra de Pas i alcalde
de Vilajuïga. Com que és
un projecte transfronterer podria beneficiar-se de
subvencions europees.
Per la part nord-catalana, l’acte d’aquest proper
dijous serà encapçalat per
Pierre Aylagas, batlle d’Ar-

gelers de la Marenda i president de la Comunitat de
municipis Alberes-Costa
Vermella, de la qual formen part, –a més d’Argelers– Sant Andreu, Palau
del Vidre, Sant Genís de
Fontanes, Montesquiu,
Vilallonga dels Monts, la
Roca d’Albera, Sureda,
Cervera, Banyuls de la Marenda, Portvendres i Cotlliure. A l’Alt Empordà els
municipis que formen el
consorci Terra de Pas són
Roses, Cadaqués, Selva de
Mar, Llançà, Colera, Portbou,
Palau-saverdera,
Pau, Pedret i Marzà, Garriguella, Vilamaniscle, Rabós i Vilajuïga. ■

Els alcaldes i alcaldesses que van formar el Terra de Pas, en una imatge del 2009 a la
Ciutadella de Roses, on es va presentar el projecte ■ ARXIU

Terra de Pas fa unes jornades sobre espais naturals

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El consorci Terra de Pas es va
crear el 2010 amb l’objectiu
que l’Unesco declarés el nord
de l’Alt Empordà reserva de
la biosfera. Aquest es un objectiu a llarg termini, pel qual
es van fent passos, però de
moment el consorci ja ha

programat el primer acte. Seran les jornades El nostre territori: una gran oportunitat
(models de negoci i ocupació
en els espais naturals protegits). L’objectiu de la convocatòria és que sigui “un punt
d’inflexió perquè tots els

agents turístics de la zona
comencin a treballar en potenciar l’àrea com un destí de
qualitat amb un gran valor
paisatgístic i amb un gran
ventall de possibilitats per a
desenvolupar”, diuen des del
consorci. ■ M.V.
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El PSC retarda la
confecció de la llista per
buscar un acord ampli
DIARI DE GIRONA

La comissió de llistes es
tanca sense decisió i el
Consell de Federació haurà
d’aprovar avui la candidatura

ERC opta per la renovació a
Girona i presentarà Roger
Torrent com a candidat
La direcció regional premia l’esforç del treball municipal però també
proposarà mantenir l’actual diputat Pere Bosch entre els primers llocs
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La llista del PSC va prenent forma però no s’aconsegueix tancar
de manera definitiva. Els principals
líders socialistes s’han donat el
marge del dia d’avui per tancar un
acord més ampli que permeti resoldre el conflicte provocat pel
sector que lidera l’exconsellera
Marina Geli. De moment, el primer secretari, Juli Fernández, mantés les opcions d’encapçalar la candidatura per Girona i podria haver
una sorpresa en la designació del
número  de la llista. El Consell de
Federació tindrà avui l’última paraula.
La negociació se centra en el
missatge de renovació que ha de
traslladar llista electoral i el cap de
llista està pràcticament assegurat
per Juli Fernández. Bona part de la
comissió de llistes aposta per una
renovació completa que permeti
donar relleu no només a Joaquim
Nadal, que ja va anunciar que es
retirava, si no també a Geli. El tercer diputat actual, Esteve Pujol, ja
va anunciar ahir que no optaria a
la reelecció i que se centraria en
l’alcaldia de Camprodon i en les
tasques d’implantació que li ha encarregat l’executiva gironina. Els renovadors aposten per posar en el
segon de la llista a l’exalcaldessa de
Salt, Iolanda Pineda, o l’actual se-

La Federació Regional d’Esquerra de Girona proposarà a la
comissió electoral del partit Roger
Torrent, alcalde de Sarrià de Ter i
diputat provincial, com a cap de
llista a la demarcació de Girona. La
renovació de la llista i l’experiència i bona feina de Torrent en el
món municipal fan que hagi estat
la persona escollida. Torrent és alcalde de Sarrià de Ter des de ,
actualment amb una àmplia majoria absoluta. N’és regidor des
de . Un dels valors al seu favor
es troba en el fet que a cada convocatòria electoral municipal ha
aconseguit doblar el seu resultat
anterior. En l’actualitat compta
amb  dels  regidors de la corporació de Sarrià de Ter.
En la confecció de la llista al Parlament de Catalunya de la Federació Regional d’Esquerra de Girona ha primat la tria de persones
que tenen una gran experiència en
el món local, ja que per Esquerra
Republicana de Catalunya, el món
municipal és la base del partit i la
feina dels regidors, regidores i alcaldes i alcaldesses és importantíssima.
La Federació d’ERC de Girona
ha volgut apostar per la renovació
de les llistes, sense renunciar a l’experiència parlamentària i feina

Enric Millo
repetirà com a
cap de llista del
PP per Girona
VILABLAREIX | DdG

El PP català ha optat per repetir
la fórmula de les eleccions catalanes del  i mantindrà els seus
caps de llista a les quatre províncies catalanes, segons van avançar
diverses fonts del partit. Així, a
més de la candidatura de la presidenta del partit, Alicia SánchezCamacho, per Barcelona, tornaran
a liderar el projecte popular Rafa
Luna per Tarragona, Dolors López
per Lleida i Enric Millo per Girona.
Tot i que els tres candidats estan a
l'espera de la comunicació definitiva per part de la direcció del
partit, diverses fonts populars de
les quatre províncies catalanes ja
donen per fet que repetiran els
seus caps de llista i ja han començat a treballar en aquesta línia.
Tanmateix, el PP de Girona no
va voler oficialitzar ahir el nomenament i va descartar fer qualsevol tipus de confirmació a l’espera de la designació oficial dels
candidats.

Juli Fernández.

cretari d’organització Ignasi Thió.
En l’autonomentat sector catalanista, Marina Geli –amb el suport
dels germans Joaquim i Manel
Nadal; l’exalcaldessa de Roses,
Magda Casamitjana i la portaveu
de Girona, Pia Bosch– vol fer valer
els vots obtinguts a l’assemblea de
la ciutat de Girona –que suposa un
 de la militància de tota la demarcació– per negociar una posició que la mantingui en llocs de
sortida.
El Consell de Federació es reunirà aquest vespre, després que
es tanqui una proposta de la comissió de llistes.
El sector de Fernández però
compta amb el suport de la direcció de Barcelona el que facilitaria
que en el Consell Nacional la llista gironina encara pugui patir algun canvi.
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Roger Torrent.

feta, en consonància amb la resta
de demarcacions catalanes, en les
quals ERC també presentarà candidats nous. La llista definitiva
s’aprovarà al Consell Nacional de
dissabte.
La federació de les comarques
de Girona ha estat la tercera a
proposar el seu candidat, després
de decidir-se per Roger Torrent,
que substituirà com a líder en
aquesta província Pere Vigo i Carme Capdevila, que la van encapçalar el  i no es tornaran a presentar.
Tot i que només es va fer oficial

Boada diu que el 25-N servirà per
decidir si continuen les retallades
El diputat d’ICv qualifica
de «fracàs» la legislatura
d’Artur Mas en incomplir la
major part del seu programa
GIRONA | ACN/DdG

El diputat d’ICV per Girona,
Joan Boada, va assegurar que el
-N no servirà per decidir el
camí cap a l’estat propi. «Això ho
han de fer els ciutadans en un referèndum, i no correspon al Govern», va reiterar. Per al diputat,
que ja ha anunciat que es retira de
primera línia de la política, els comicis s’han de veure com una
oportunitat per decidir si continuen les retallades i «les polítiques
de dretes neoliberals», o bé si s’aposta per altres «alternatives per
sortir de la crisi».
Boada va qualificar la legislatura de «fracàs» i va desgranar tot
un llistat d’incompliments per
part de CiU. A més, va criticar la
privatització d’Aigües Ter-Llo-

bregat dient que es ven el riu «a
fons d’inversió estrangers».
Per al diputat gironí, només hi
ha una paraula que resumeixi el
què ha estat aquesta darrera legislatura. «Ha estat un fracàs, perquè CiU no ha complert molts
dels seus compromisos de campanya», va criticar Joan Boada.
L’ecosocialista va anar desgranant diversos incompliments que,
al seu parer, només han comportat que «el país s’hagi enfonsat
encara més, tant econòmicament
com socialment». Joan Boada va
criticar a l’executiu d’Artur Mas
que l’objectiu de reduir el dèficit
i l’atur no s’hagi acomplert i va lamentar que les desigualtats socials
i la pobresa s’hagin incrementat.
En clau gironina, per a Boada
l’exemple més clarivident d’aquest «fracàs» ha estat l’inici del
procés de privatització d’Aigües
Ter-Llobregat. El diputat va assegurar que aquesta decisió suposa «vendre’s el país en comptes de
crear estructures d’estat» i ho va

qualificar com «la mort del Ter».
Segons assegura, perquè es deixa
el riu en mans de companyies que
al seu darrere tenen fons d’inversió estrangers a qui només importen els diners».
La presó de Figueres
Boada també va centrar part de la
seva crítica en el fet que, tot i haver-se acabat les obres, CiU no
hagi posat en funcionament la
presó del Puig de les Basses. «Fins
i tot, això podria portar-se a la via
judicial; ens trobem amb què tenim les presons de Girona i Figueres en condicions precàries, i
que a sobre hem de pagar un milió d’euros anuals de manteniment del Puig de les Basses, tot i
que està tancat».
Finalment, en el terreny de la
salut, el diputat d’ICV va criticar
que encara no s’hagi mogut peça
per decidir el futur de l’Hospital
Josep Trueta. «Jo no dic que se
n’hagi de construir un de nou,
però sí que la comissió de treball

el nom del candidat, fonts d’ERC
de Girona van explicar que a la llista que es proposarà també hi haurà Pere Bosch, actual diputat autonòmic, que a les últimes catalanes va ocupar el número tres.
A falta de la proclamació oficial,
des de fa setmanes se sap que el
president del partit, Oriol Junqueras, serà el candidat a la Presidència de la Generalitat i número
 a Barcelona, i aquest dimarts la
federació de la comarques de Lleida va proposar l’exalcalde de
Guissona Josep Cosconera com a
cap de cartell.
Junqueras agafarà el relleu de
l’expresident del partit Joan Puigcercós, que no es tornarà a presentar i que ja ha anunciat que s’allunya de la primera línia de la política, i Cosconera substitueix el fins
ara diputat a la Cambra catalana
per Lleida Carmel Mòdol.
L’única incògnita es manté a
Tarragona, on fonts d’ERC han
explicat a Europa Press que l’elecció està entre l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, i el secretari general adjunt d’ERC, Lluís Salvadó. Salvadó és un ‘home fort’ al
partit de Junqueras i la secretària
general, Marta Rovira, mentre que
Andreu té suports en el seu territori després de guanyar en l’últim
congrés regional.
hauria d’haver avançat molt més»,
va concretar.
Per tot això, Boada concep les
eleccions del -N com l’oportunitat de decidir si continuen les
polítiques «de retallades de la
dreta neoliberal» o bé si poden
guanyar aquelles «alternatives
per sortir de la crisi». Segons el diputat d’ICV, és un error entendre
els comicis com un pas cap a
l’estat propi i la independència
perquè, això, no es decidirà el
-N.
«Qui marcarà aquest camí serà
el referèndum, i ho farem tots
junts, no pas el Govern; per tant,
el proper  de novembre només servirà per veure si continuen o no les retallades», va assegurar Joan Boada, amb fermesa.
Boada va fer aquestes declaracions durant una trobada amb la
premsa on va aprofitar per fer
un repàs a la seva trajectòria política, que va començar ara fa disset anys. El diputat d’ICV, que ja ha
anunciat que no es torna a presentar, demanarà ara incorporar-se a la seva feina com a professor d’història a l’IES de Santa
Coloma de Farners. Boada va assegurar, però, que no deixarà del
tot la política -sí la primera líniai que es posarà a disposició d’ICV.

