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L’alcaldessa de la Jonquera, Sò-
nia Martínez, considera inaccep-
table que no se’ls hagi informat de
l’allargament dels controls a la
frontera fins al maig i preveu pèr-
dues molt importants per a l’em-
presariat, no només a la Jonquera,
sinó arreu de les comarques giro-
nines. Espera reunir-se amb tots els
comerciants per valorar les pèr-
dues i preveure mesures.  

Martínez no considera lògic
que «ho allarguin tres mesos més
i, als municipis que ho patim, que
ni se’ns comenti». L’alcaldessa ha
manifestat que «trobo molt bé les
mesures de seguretat però s’ha
de contemplar com afecta això a
nivell empresarial». A més, cons-
tata que «si en un moment donat
es col·lapsa, evidentment és la
Jonquera qui ho pateix, i ni se’ns ha
comunicat ni se’ns té en compte».
Posa de manifest que el Pertús és
un coll d’ampolla i que no només
hi ha controls fronterers sinó tam-
bé policials. 

Fins ara s’havia assistit a les re-
unions al centre de cooperació,
però en aquesta ocasió n’han tin-

gut coneixement per la informació
apareguda ahir a Diari de Girona. 

A banda del malestar per la
manca d’informació, constata que
suposarà un greu perjudici co-
mercial. Fins ara els comerciants
de la Jonquera s’han resignat per-
què hi havia una data de finalit-
zació dels controls. Les previsions
d’ara fins al mes de maig amb
més controls fan témer un greu
perjudici. Les pèrdues han estat
fins ara al voltant d’un trenta per
cent als negocis. L’alcaldessa ad-

verteix que no només ho patirà la
Jonquera.  «El mes de novembre i
desembre hem estat els que ho
hem patit, però ens aproximem a
Setmana Santa i això repercutirà a
tot l’Empordà i a la província de Gi-
rona», diu Martínez. L’alcaldessa té
previst mantenir una reunió amb
els sectors comercials per veure
«com pot afectar i quines mesures
cal prendre». 

A banda de l’allargament fins al
maig, a l’estiu es preveuen més
controls per l’Eurocopa. 
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La Jonquera mobilitza el
comerç davant l’anunci
de controls fins al maig

L’alcaldessa, que analitzarà amb el sector la situació, s’indigna
perquè no se’ls ha comunicat i preveu pèrdues a tota la comarca


Els controls de la frontera, a l’autopista, per part dels gendarmes.
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a coneixen, benvol-
guts lectors, la meva
predilecció per les
majories polítiques,

fonamentada en el fet que sem-
pre m’he estimat més que hi
hagués, per bé i per malament,
per l’aplaudiment i la censura,
uns clars responsables de les
decisions que es prenen que no
un intent d’amagar el cap sota
l’ala o ficar-lo en un forat per no
veure la realitat i no assumir
plenament els errors sinó repar-
tir en alíquotes parts les seves

culpes. I quan dic majories, vull
dir majories homogènies i no
apedaçades com si d’un patch-
work es tractés, que aquests
queden molt requetebé com es-
tores o cobrellits però resulten
finalment un guirigall que aca-
ba sempre amb descosits però
no amb la finalitat i el gaudi que
li poposava el Douglas a la Sha-
ron Stone a Instinto básico.

Sí, ja sé que, moltes vegades,
és amb aquestes majories polí-
tiques homogènies que predico
amb les que es cometen moltes
de les malifetes que patim, però
en el meu descàrrec mantinc
que no són aquestes producte
d’aquelles (que al cap i a la fi,
d’una o altra manera les deci-
sions s’han de prendre per ma-
joria uniforme o pactada) sinó
d’un sistema en el qual acaba
imposant-se la manca d’honra-
desa no només econòmica
sinó, al mateix temps o de ma-
nera primigènia, conceptual i
ideològica i en el qual sembla
com si els que ens han gover-
nat, ens manen i es volen dirigir
i controlar no volguessin erradi-

car d’una manera definitiva la
corrupció a l’espera que el con-
trari caigui en ella i poder llen-
çar-la-hi a la cara.

A Figueres, que hem passat
per aquesta experiència de govern
majoritari amb un record no ga-
ire grat, al final tampoc s’ha pogut
conformar un govern suficient-
ment estable si ens atenem al
resultat de l’última votació en
contra de la voluntat de l’equip
bàsic (CiU-PSC) de destinar
130.000 euros a la construcció
d’un bar al camp municipal de
futbol. Sense que serveixi de pre-
cedent, me n’alegro d’aquesta ex-
cepció i del fet que l’oposició (PP,
C’s, CUP, ERC i Compromís) hagi
sabut conformar una majoria al-
ternativa malgrat les seves gran-
díssimes diferències. Jo també
hauria votat en contra. I si l’ha-
gués aprovat una majoria homo-
gènia o apedaçada, també la cri-
ticaria: més de vint milions de les
antigues pessetes de l’erari públic
per a un bar em sembla frívol. O
és que potser, malgrat els missat-
ges diaris, ja hem sortit de la cri-
si?
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CRISI?

«M’alegro que l’oposició de
Figueres hagi sabut
conformar una majoria
alternativa malgrat les
grandíssimes diferències»

José Luis Torres

El regidor de Candidatura de
Progrés (CP) –marca municipal
del PSC– de Saus-Camallera-Llam-
paies, ha dimitit com a regidor del
govern i ha trencat el pacte amb
CiU per desavinences en l’elabo-
ració del pressupost del 2016 i per
la forma de governar dels conver-
gents amb «la presa de decisions
unilaterals» per part de l’alcalde,
Esteve Gironès. Els convergents
s’han quedat en minoria i no han
pogut aprovar el pressupost.

El regidor va votar en contra de
l’aprovació del pressupost per al
2016 al darrer ple. El vot de CP i els
tres d’Entesa, a l’oposició, van im-
pedir que prosperés l’aprovació del
pressupost. Des de Candidatura de
Progrés defensen que ara el regi-
dor actua amb coherència i aban-
dona el govern, però que conti-

nuarà com a regidor a l’oposició.
La dimissió, argumenten que es

deu a la incomoditat que planava
en algunes de les reunions de la
Junta de Govern a l’hora de plan-
tejar qüestions per tractar, així
com la presa de decisions unila-
terals per part de l’alcalde.

El regidor queda obert a col·la-
borar o a tornar a formar part de
l’equip de govern, «amb la com-
posició actual o amb altres socis,
si es consensua un mètode de go-
vern diferent» que permeti ex-
ecutar els punts principals del
programa de CP, en especial la re-
dacció del POUM, «una de les
mancances històriques del muni-
cipi» i una de les principals re-
ivindicacions del partit. Justament
la població ha de tornar a tramitar
tot el planejament i projecte d’u-
na de les urbantizacions, Sud Llue-
na, després que el TSJC anul·lés tot
el procés. Altres peticions dels so-
cialistes són mantenir el focus en
la comanda col·lectiva de gasoil o
els projectes de ludoteca i colum-
bari.
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Tremoleda acusa l’alcalde
de prendre decisions de
forma unilateral i va votar en
contra del pressupost



El regidor del PSC trenca
el pacte i deixa CiU
en minoria a Camallera

Figueres acollirà del 24 al 27 de
març una nova edició del Festival
Còmic amb actuacions de primer
nivell. Entre elles, comptarà amb
dos dels artistes dels dos cabarets
més importants de París: el Lido i
el Crazy Horse, Housch ma
Housch i Orro Wessely, que obri-
ran la gala inaugural al Teatre Jar-
dí, convertit en un cabaret. La
gala, conduïda pel «senyor Bohi-
gues», portarà també a l’escenari el
conegut humorista andalús Santi
Rodríguez. 

Després del tret inaugural, la res-
ta de programació del certamen

preveu també reunir quatre aban-
derats de l’humor espanyol, com
José Corbacho, Peyu, Godoy i Alex
O’Dogherty, en un acte previst
per al dia 26 en un format de mo-
nolègs que busca captar públic
amb cares més que conegudes. El
darrer dia de Festival, a més, comp-
tarà amb una proposta inèdita de
Los Toreros Muertos, la mítica
banda encapçalada per Pablo Car-
bonell, que va actuar l’any 1987 a
la plaça de l’Escorxador. Un dels
gèrmens, diuen alguns, de l’Em-
barraca’t. Durant la resta de dies
també hi hauran sessions gratuïtes
d’humor al carrer, entre d’altres. 
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Un dels millors «clowns»
del món actuarà a la nova
edició del Festival Còmic

Zona afectada: Gorcs, Masia Oliva Giberta, Masia Camporiol, Masia
El Pairic, Mas Carrera, Mas El Vilar, Mas Cal Ouet, Mas La Ferreria, Mas
Pineda, Mas Boadella de dalt, Mas Costejar, Mas El Forn, Masia la Ro-
deja, Pla de l’Alou i nucli d’Oix i afores.

CTs: 104-Gorcs, 274-Oliva Giberta, 496-Camporiol, 236-can Pairic, 040-
Oix, 449-El Vilar i 322-Els Alous.
Dia: Dilluns 22 de febrer de 2016. 
Horari: Matí de 9.00 h. a 12.00 h.

Gràcies per la seva col.laboració. Treballem per millorar el servei.
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