
el president comarcal d’unió i
un dels dos regidors que la for-
mació té al govern de Figueres, Ma-
nel toro, diu que amb el trenca-
ment de la federació inevitable-
ment «anirà manifestant-se que
són rutes que ja no són absoluta-
ment paral·leles» i que, per això,
s’han d’establir sistemes «per acon-
seguir democràcia interna en el si
del govern» figuerenc a l’hora de
decidir sobre temes de ciutat per
tal de consensuar, per exemple, el
sentit del vot dels edils. a banda
d’això, toro admet que  «hem de-
manat als serveis jurídics munici-
pals veure quines opcions per-
met la normativa per un hipotètic
cas en el que fós necessari establir
una visualització d’opinions di-
ferents». És a dir, sobre la possibi-
litat de funcionar com un grup pro-
pi en el si del govern. Malgrat això,
toro insisteix que no tot és «per si
de cas» i que «amb caràcter im-
mediat» descarten cap sortida del
pacte sociovergent i nega que la
seva fulminant pèrdua d’atribu-
cions al nou cartipàs tingui res a
veure amb aquesta situació. 

No li espera un mandat senzill
a l’alcaldessa, Marta Felip (Ciu).
No només perquè ha hagut de
formar un govern en minoria i a un

regidor d’aconseguir la calma sinó
perquè els acords obliguen sempre
a fer concessions i perquè en el si
del seu mateix partit l’escisió entre
CDC i unió s’acabarà visualitzant
inevitablement. a tot això, cal afe-
gir-li les dificultats de negociació
que al ple de dijous van materia-
litzar-se amb el trencament de l’a-
cord amb el PP per permetre l’a-
provació de les retribucions i de-
dicacions  i la demostració de for-
ça de l’oposició en bloc. 

De fet, segons sembla, toro te-
nia previst manifestar aquesta po-
sició al tempestuós ple durant el
torn d’intervencions per les retri-
bucions aquesta posició però com
que l’oposició va tombar el debat
ja no va intervenir. toro reitera que,
de moment, no hi ha problemes en
el si del govern i desvincula el
trencament d’unió i CDC amb la
seva pèrdua de competències. «jo
dic sempre que si es fa un canvi és
perquè es pensa que anirà tot mi-
llor. en el futur ja tindrem temps
d’emetre opinions», es limita a
dir.

sobre la possibilitat que es pro-

dueixin canvis en altres ajunta-
ments de la comarca, diu que «en-
tenem que no cal fer res si no hi ha
algun motiu que ho provoqui». a
més, admet –i no se li escapa a nin-
gú– que hi ha unes eleccions a to-
car i que tot dos partits volen mar-
ca terreny. 

Subgrups al Congrés
tot i que toro insisteix que només
s’estan informant, el cert és que Fi-
gueres és el primer ajuntament on

es plantejaria escenificar  o
 almenys estudiar el que ambdues
formacions ja han fet al Congrés
amb la fòrmula dels dos subgrups
amb Duran i lleida de portaveu
però amb les funcions repartides
i el que el democristians també
han demanat pel Parlament.  De
fet, fa dos dies des unió va recla-
mar veu pròpia per «visualitzar que
Ciu ja no existeix» i, per això, va dir
que almenys demanarien que els
seus diputats s’asseguin junts. 

G.TUBERT

FIGUERES

Unió vol marcar terreny i estudia com
visualitzar-se com a grup al nou govern 

El president comarcal diu que inevitablement els camins ja no són «paral·lels» i que calen eines de democràcia interna

L’exconseller d’Interior i secretari
general del comitè de govern d’Unió
Democràtica, Ramon Espadaler, va
participar ahir a l’assemblea comar-
cal de la formació, presidida precisa-
ment per Toro i on van assistir tam-
bé la diputada, Montse Surroca, o
els senadors, Salvador Sedó i Pere
Maluquer. A l’acte, Espadaler va in-
sistir en la voluntat d’Unió de concó-
rrer als propers comunicis amb els
«noms i  congnoms» de la seva for-
mació i va assegurar que des de la
direcció del partit es dóna total lli-
bertat de decisió als grups munici-
pals. «Des del primer moment vam
dir que respectàvem dues coses:
que cada grup és autònom per pren-
dre les seves decisions i que, per
tant, no vindran teledirigides, i que
hem d’atendre el compromís adqui-
rits a les darreres eleccions. El que
ens uneix als ajuntament és el pro-
grama electoral. En tant que es des-
envolupi en els termes que es van
acordar, nosaltres garantim la cohe-
sió i si no és així, ens sentirem alli-
berats», va dir. Malgrat això, va in-
sistir que no li consta, de moment,
cap trencament de grup. G.T



Espadaler dóna
llibertat als municipis

LA CLAU

La segona edició del Festival de dansa contemporània Agitart va donar dijous el tret de sortida a quatre dies
d’actuacions que porten fins a cinquanta artistes de deu països a la ciutat. Els actes es van iniciar amb un espectacle
a la plaça de l’Ajuntament, l’escenari principal del certamen, a càrrec de la companyia Danza Mobile. Ahir es van fer
una desena d’actuacions més també a la plaça de l’església i a la de les Patates i per avui està previst que els actes
s’allarguin fins a la matinada. El festival vol convertir la ciutat en un referent català d’aquesta disciplina. 



Agitart omple de dansa els carrers de Figueres

CONXI MOLONS

El conductor superava amb 94 quilòmetres el límit de 80 a la N-II.

MOSSOS D’ESQUADRA

Caçat circulant a 174 km/hora
per la variant de l’N-II a Figueres 

Denunciat penalment i s’haurà
de presentar davant del jutge a de-
clarar. així és com ha acabat un
jove de 21 anys de Garrigàs després
que fos caçat anant a 174 km/h per
la variant de la N-ii a de Figueres
amb un bMW. anava 94 quilò-
metres per hora més ràpid del
permès en un tram on el límit és de
80 quilòmetres per hora. els Mos-

sos el van detectar el 2 de juliol en
un control de velocitat que una pa-
trulla de trànsit havia establert al
quilòmetre 757,8 de la carretera N-
ii. Quan faltaven dos minuts per
dos quarts de nou del matí, els
mossos van detectar el conductor
bala. els agents van instruir dili-
gències penals com a presumpte
autor d’un delicte contra la segu-
retat viària.

FIGUERES | DdG

L’Alt Empordà

Diari de Girona ■Dissabte, 4 De juliol De 201518

Àlvarez, Espadaler, Surroca i Toro just abans de l’assemblea d’ahir. 

JAUME PURCALLAS

Manel Toro descarta, en canvi,
un trencament «amb caràcter
immediat» en el si del govern
que comparteix amb CDC


