
La llarga llista de presumpta
corrupció en els partits majoritaris a
nivell estatal i autonòmic estan
donant un tomb espectacular al mapa
polític del país segons totes les
enquestes conegudes fins ara.
El Partit Popular, amb les seves
esperpèntiques i inversemblants
explicacions sobre Bárcenas, ha
convertit el cas Gürtel en el cas
Bárcenas i finalment en el cas PP.
En contra del que afirmen els seus
dirigents la corrupció en aquesta
formació no és un cas aïllat d'un
presumpte xoriço delinqüent com
pretenen fernos creure, si no un cas
de presumpta corrupció organitzada i
jerarquitzada des de la pròpia
estructura del partit. Igualment sembla
que passa amb el PSOE en el cas
dels EREs d'Andalusia així com en el
sistema de presumpte finançament
irregular de CiU.

Catalunya no està lliure d'aquesta xacra que perverteix la democràcia i converteix el joc polític en una
farsa. Casos de presumpta corrupció i corrupteles (emparades i silenciades la major part de vegades pels
mitjans de comunicació, tret d'honroses excepcions) que acaben amb la credibilitat del sistema i amb les
expectatives de la població en un futur millor. No creiem que els que estan desestructurant la nostra
societat, i els seus col·laboradors necessaris, puguin ser garants de cap procés que ens porti a una
situació democràtica neta i transparent. CiU, a més d'alguns afers que estàn en instàncies judicials, s'ha
vist forçada a obrir diverses comissions d'investigació al Parlament, comissions que, com ja és habitual, no
arribaran a cap conclusió. Tant és així que les llistes de compareixents proposades pel diferents grups
politics han estat retallades per CiU, PSC i ERC de manera significativa, deixant fora a aquelles persones
que disposaven de prou elements de judici com per avergonyir a més d'un.
Ara, quan el bipartidisme imposat en el periode de la inmodélica transició sembla arribar
al seu final, l'estratègia del partits majoritaris, i els seus mitjans afins, intenten repartir la
merda amb l'argument de que aquestes pràctiques mafioses que ells practiquen, estàn
generalitzades a totes les formacions politiques.
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APUNTES DEL PLENO MUNICIPAL DE AGOSTO DE LLORET DE MAR
El primer punto importante fue la aprobación de plan especial del golf de l’Angel. En
síntesis lo que se aprobó fue la ampliación a 18 hoyos del actual campo de golf, la
construcción de un hotel de 8000 m2 y la sede del club de golf de 2500 m2. Hay que
decir que el actual campo de golf de 9 hoyos está abandonado y más bien parece un
circuito de motocross. También es necesario
resaltar que todos los permisos del Departament
de Medi Ambient fueron favorables desde que CiU

está en el poder. Nuestra posición no fue la de analizar el
proyecto, sino el fondo de la cuestión que no es otro que el
modelo de crecimiento y la falta de diversificación económica que
padecemos en Lloret. Más cemento no quiere decir más
crecimiento, y el ejemplo lo tenemos en lo que ha sucedido en los
últimos años. Nuestra ciudad ya dispone de suficientes plazas hoteleras que no se ocupan en su
totalidad y crear nuevas no significará más gasto en nuestro comercio, más teniendo en cuenta que la
ubicación de este hotel y su modelo será el de que sus inquilinos no necesitarán venir a Lloret a hacer
las compras, ya que lo tienen todo en este espacio. Con este tipo de proyectos se utilizan viejas
fórmulas para nuevos problemas, y hay que tener en cuenta que el territorio tiene un límite y éste ya
está a punto de agotarse. Propusimos un pacto para la diversificación económica sin que ninguno de
los otros grupos quisiera pronunciarse. VOTAMOS EN CONTRA.

El otro plato fuerte del pleno fue liquidación de obra de la piscina municipal. En menos de un año es la
segunda vez que pasa por pleno este asunto. En la primera ocasión el equipo de gobierno CiUERC

quisieron que se reconociese una deuda con la empresa
constructora de 1,6 millones de euros por obras encargadas
por no se sabe quien y que el órgano competente, que no es
otro que el pleno, ni lo debatió ni se le informó antes de
realizar las obras; es decir a toro pasado se plantea este
asunto con toda su gravedad. En esa ocasión fue rechazado
la ampliación de la obra y el reconocimiento de la
correspondiente deuda. Pues bien, en este pleno intentaron
pasar el reconocimiento de la deuda pero con unas sanciones

a la empresa por el retraso en la entrega de la obra y la no realización de las mejoras que había
propuesto; en definitiva se le quería pagar a la empresa 700.000 euros. Como nosotros entendemos
que el pleno es el órgano competente para dar el permiso para ampliar la obra y, consecuentemente,
para autorizar el pago, no dio su visto bueno en su momento, lo que debería hacer el equipo de
gobierno es proceder a sancionar a la empresa constructora por un importe de 974.000 euros, y que si
ese hubiese sido el enunciado de la propuesta nosotros la hubiésemos apoyado. Pero lo que no
podemos apoyar es el pago de 700.000 euros de unas obras a las que el pleno no dio el beneplácito.
Este asunto todavía traerá más cola. VOTAMOS EN CONTRA.

El último tema que merece la pena destacar fue la moción de CiUERC referente a la adhesión del
ayuntamiento al pacto nacional por el derecho a decidir. La verdad es que cuando se consiga la
independencia o el pacto fiscal, estos de ERC no sabrán de qué hablar,
ya que en política económica apoyan a pies juntillas las propuestas
neoliberales de CiU.
ICVEUiA forma parte de este pacto, pero de lo que realmente nos
gustaría ser independientes es de la troika: Fondo Monetario
Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo. La
democracia consiste en que las personas puedan escoger su futuro,
aunque también nos gustaría que se les consultase sobre los recortes
en políticas sociales. Por coherencia VOTAVOS A FAVOR, aunque creemos que tanto CiU como ERC
están coartando el derecho a decidir de la población al asociar ese derecho con la independencia.



La CEOE demana, al seu document “Les reformes
necessàries per sortir de la crisi”, un altre pas de rosca a la
reforma laboral: Poder rebaixar contractes de jornada

completa a temps parcial (és a dir, guanyar menys i treballar més); sense horaris predeterminats,
disposant al seu gust de les denominades “hores complementàries”; més
mobilitat funcional; acomiadaments col·lectius ... O que els acords de
formació no “tinguin límit d'edat” (ara, el límit està en els 30 anys). Aquest
camí els treballadors i treballadores ja l'hem recorregut, i sofert, sense que,
fins al present, s'hagi vist la creació d'ocupació per enlloc. Més del 90% de
l'ocupació del nostre país es crea en les PYMEs, Autònoms, Economia social,
etc. Però, són aquestes les que més dificultats (i més car) ho tenen per
accedir al crèdit, amb més impostos de societats (entorn del 30% contra el
10% de les grans empreses) i amb un tracte discriminatori en la seva regulació per part de l'Estat, el
que està portant al tancament de moltes d'elles i a la destrucció d'un teixit productiu de gran valor
social. Mentrestant el Sr. Rosell parla d'acabar amb els privilegis dels contractes fixos. Amb aquesta
caradura que el caracteritza s'ha guardat molt de parlar en acabar amb els privilegis depredadors i

antisocials de la classe que representa. No hem
d'oblidar que el seu antecessor és a la presó i que el
seu vicepresident és a la picota per vulnerar les lleis
laborals.
I parlant de lleis....Últimament han sortit a la premsa
fotografies de "cachorros" peperos saludant a l'estil
feixista, fet natural venint d'on ve, i que, per lo vist, ha
creat una gran alarma, al menys mediàtica. Doncs bé,
les fotos del costat corresponen a una fira que es
celebra anualment a Madrid amb el beneplacit i
col·laboració de l'Ajuntament i del Ministeri de
Defensa, organitzada per la Fundació Don Rodrigo i
que segons la seva propia web diu "Este año
podremos disfrutar de una representación muy
completa de los medios y blindados de la unidad
pesada más importante de nuestro Ejército de Tierra:
la Brigada Guadarrama XII".
En el mateix ordre "patriòtic" haurien de destacar una
noticia que al seu moment va pasar desapercebuda.
Es tracta de l'absencia del ministre Arias Cañete de les
deliberacions del Consell de Ministres. La primera
vegada va ser pel tema de la central nuclear de
Garoña, ja que el seu germà Alfonso era el director de
Energía Nuclear de Endesa. La segona ocasió va ser
al desembre pasat quan es va discutir el proyecte de
reial decret per el que es declarà "Zona Especial de
Conservación el Estrecho de Gibraltar". Motiu de la

absencia?: Cañete te interessos en les gasolineres flotants de la Badia d'Algesires, que practiquen
l'anomenat bunkering a través de l'empresa Ducar i l'ara ministre va
declarar en el registre d'interessos del Congrés que no contractava
amb l'Administració, però, en realitat aquesta companyia viu de
concessions públiques.
Font:
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/07/actualidad/1373217153_
881868.html
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DES DE LA RÀBIA

Pere Box
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LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS

Tan solo 48 días después de entrar en prisión el
Departamento de Justicia de la Generalitat ha otorgado
el tercer grado penitenciario a los expresidentes en
l'epoca de CiU de la empresa pública Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) Enric Roig y Antoni Herce, que
fueron condenados a cuatro años y medio de prisión
cada uno por malversar 2,7 millones de euros de las
arcas públicas.
Por este mismo caso también fue juzgado Albert
Vilalta, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat
con Jordi Pujol y secretario de Estado de
Infraestructuras con José María Aznar. Los jueces
sentenciaron que prevaricó como los demás, aunque él
no cobrase ningún dinero. Fue absuelto porque el delito
había prescrito.
Los exdirectivos solo han devuelto una cuarta parte del
dinero que se llevaron.

PERO PARA ALGUNOS ES MÁS IGUAL QUE PARA
EL RESTO DE CIUDADANOS.

COMUNICAT DE PREMSA D'ICVEUIA LLORET
Hem tingut coneixement de la intenció de la direcció
de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva de
reorganitzar el servei quirúrgic dels hospitals de
Blanes i de Calella.

Aquesta reorganització passa per portar a l'hospital de
Blanes la cirurgia ortopèdica i traumatologia i
traslladar a l'hospital de Calella l'activitat quirúrgica
d'internament.

Amb aquesta proposta de
reorganització no es
donen resposta als
problemes de les
persones que vivim a Lloret de Mar, ja que no es diu
res de les urgències de cirurgia. Si ve algun pacient
greu de cirurgia qui l’atendrà?, qui l’operarà?, com son
els casos de accidents de trànsit, lesions abdominals,
etc. I a Calella només haurà un cirurgia de guardia, i
operarà sol, perque fins ara operaven el cirurgia i el

traumatólog, ja que a la majoria d’operacions d’urgència es necessiten dos cirurgians.

Amb aquesta mesura estem assistint a la minva de serveis a l'hospital de Blanes i, conseqüentment, a un
perjudici per a la població que vivim a Lloret.

Aquesta mesura només pot ser adoptada per obtenir un únic objectiu: que l'Hospital de Blanes es
converteixi en referent per a les mútues privades i amb això que la Corporació obtingui un benefici
econòmic com el que obté amb l'obertura de les urgències a Lloret de Mar només en el període estival.

pàg. 4

EL PPELOTAZO EN LLORET

El regidor del Partit
Popular de Lloret de
Mar, Enric Martínez, és
accionista de l´empresa
de creuers que operava sense el despatx oficial
–una mena d´ITV que han de passar els vaixells–.
Les denúncies, que es van fer públiques el 16 de
juny, han estat contínues contra l´empresa.
L´endemà que es fes pública la situació de
provisionalitat, el mateix regidor Enric Martínez va
anunciar als propietaris majoritaris que es venia la
seva part per 10.000 euros a Costa Brava Cruises
s.l., una empresa de la competència. Martínez,
però, havia pagat només 300 euros el passat
febrer. L´operació de compravenda que intenta el
regidor popular suposa una revaloració de 33
vegades del seu benefici en menys de cinc
mesos.
Els propietaris majoritaris de l´empresa sospiten
que el mateix Martínez està darrere de les
denúncies de les suposades irregularitats i que ha
utilitzat a les companyies de la competència per
fer malbé la imatge de l´empresa. Creuen que les
denúncies que feien les altres empreses
demostren el coneixement intern de l´empresa,
segons els propietaris. (Diari de Girona del
31.07.2013)

Lleial, lleial no sembla que ho sigui gaire...
Malgrat que les xifres de les que es parlen són
com la xocolata del lloro, el que queda acreditat
és que el noi apunta maneres. Amb una mica
d'esforç pot arribar a tresorer del PP, encara que
els seus companys de partit pensin que el
nomenament d'Enric Martínez com a assessor a
la Subdelegació representa "una de les pitjors
coses que pot fer el PP en la política: acumular
càrrecs". "Recorden que és portaveu a Lloret de
Mar, portaveu del PP al Consell Comarcal de la
Selva i vicesecretari d'Organització."

La Corporació de
Salut del Maresme i
La Selva només
busca el benefici
econòmic



Prop d'una cinquentena de persones ens reunim per
demanar la dimissió de Rajoy pels seus silencis i
mentides en els casos de presumpta corrupció del
seu partit.
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Carta desestimant l'invitació als concerts de
l'Obreria de Santa Cristina.

Sr. Salvador Palaudelmàs Casals
Obrer Major

Li agraeixo per endavant les invitacions per
assistir als concerts que organitza l'entitat que
vostè presideix, i li animo que continuï organitzant
activitats, no només per a una minoria, sinó per a
la majoria de la població de Lloret, que no són
altres que els treballadors i les treballadores que
amb el seu esforç diari són els veritables artífexs
d’allò que en realitat és Lloret.

Lamento no poder acceptar aquestes invitacions,
ja que el procedir de la coalició que represento a
Lloret de Mar és el de no acceptar invitacions. De
totes maneres li puc assegurar que assistiré a
algun dels seus concerts.

Donantli les gràcies i esperant no causarli cap
trastorn, rebi una cordial salutació.

JAVIER RODRIGUEZ PACIOS
Regidor d’ICVEUiA Lloret de Mar, agost 2013

COSES D'AQUÍ I D'ALLÀ

Lloret de Mar, 26 de Juliol 2013
Benvolgut/da Senyor/a,

Ens complau convidarlo/a, juntament amb un
acompanyant, als concerts del Costa Music
Festival, que tindran lloc el cap de setmana 2,3 i 4
d’agost a les pistes d’atletisme de Lloret de Mar.

El programa de concerts és el següent:
Divendres, 2 d’agost a les 21,30h: Fundación Toni
Manero i Boney M
Dissabte, 3 d’agost a les 21,30h: The Excitements i
Earth, Wind & Fire
Diumenge, 4 d’agost a les 21h: Pastora, Julieta
Venegas i Bonnie Tyler
El recinte obrirà portes a les 19,30 h. i disposarà
d’un servei de càtering
per al públic assistent.
Li preguem que, si accepta la nostra invitació,
confirmi la seva assistència a quin/s concert/s vol
assistir abans del DIMECRES 31 JULIOL a xxxxxx
xxxxxx mitjançant al correu xxxxxx@xxxxxx.com o
bé trucant al telèfon XXXXXXXXX per tal de
garantirli l’accés al concert.
Cordialment,

Carta desestimant l'invitació als concerts del Costa
Music Festival

De: ICV  Esquerra Unida i Alternativa
[mailto:icv@lloret.cat]
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2013 11:48
Para:xxxxxxxx@xxxxxx.com
Asunto: RE: FCO. JAVIER RODRIGUEZ:
CONCERTS COSTA MUSIC FESTIVAL PISTES
ATLETISME

En primer lloc vull agrairli sincerament la invitació
que he rebut per assistir als concerts que tenen
programats per aquest estiu.
També vull recordarli que l'any passat se'm va fer
arribar invitacions per assistir als diferents concerts
que es van realitzar en les pistes d'atletisme
municipals, invitacions que vaig rebutjar.
Com les circumstàncies i el pensament és el mateix
que el de l'any passat, prec accepti la meva renúncia
a aquestes invitacions, ja que dins de la meva
manera d'actuar hi ha el no acceptar regals
d'empreses privades.
Espero que aquesta decisió no li causi cap trastorn, i
sóc a la seva
disposició per a qualsevol altre tema.
Rebi una salutació.

XAVIER RODRÍGUEZ PACIOS
Regidor d'ICVEUiA
Lloret de Mar
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La barraca instalada pels joves de la coalició
durant les festes de Santa Cristina

Un any més els joves d'esquerra verda
i els joves d'EUiA han pogut compartir
amb els seus companys i companyes,
i amb els ciutadans i ciutadanes en
general, les festes de Santa Cristina a
través del contacte directe mitjançant
la barraca instalada en la Roca d'en
Maig

Instantànies de la
manifestació contra
el tancament del CAP
de Fenals

Cartell de la coalició cridant a
la manifestació contra el
tancament del CAP a Fenals




