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Y AJUDES PER LA LLEVANTADA. LES OFERIRAN LA CAIXA I CAIXA GIRONA

Els empresaris afectats
pel temporal tindran
accés a crèdits tous
Berta Maspoch l GIRONA
NN El president del Patronat de
Turisme Costa Brava i de la Diputació de Girona, Enric Vilert;
el vicepresident de la Federació d’Hostaleria de Girona, Jordi Comas; el director territorial
de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, Manuel Romera, i
el director general de Caixa Girona, Jordi Blanch, van signar
ahir un conveni perquè els establiments afectats per la llevantada puguin accedir a crèdits pont.

D’aquesta manera, els propietaris tindran l’oportunitat d’anticipar-se a les indemnitzacions
del Consorcio de Compensación
de Seguros. Els afectats podran
amortitzar els seus préstecs quan
rebin les indemnitzacions i, fins
llavors, només hauran de pagar
mensualment els interessos del
crèdit. Així doncs, aquests empresaris disposaran de capital líquid per començar les obres d’arranjament sense haver d’esperar
als ajuts. Els damnificats poden
demanar aquesta línea de crèdit

preferent a les oficines de la Caixa i Caixa Girona fins el proper 15
d’abril.
Durant la signatura, el president de la Diputació va explicar
que l’objectiu d’aquests crèdits és
que “ els establiments afectats puguin començar les obres de rehabilitació com més aviat millor per
poder tornar a obrir per Setmana
Santa”. Aquest conveni s’emmarca dins les accions que ha impulsat la Diputació de Girona per fer
front als desperfectes causats pel
temporal de Sant Esteve. N

FRONT COMÚ. Enric Vilert, al centre, després de la firma de l’acord
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Y EFECTES DE LA LLEVANTADA. MENTRESTANT, SEGUEIXEN VENENT EL QUE PESQUEN A LA LLOTJA DEL PORT DE LA SELVA

Els pescadors de Llançà
vendran el peix en una
nau prefabricada, al port
Gemma Arché l LLANÇÀ
NN Quatre

DESTROSSADA. Així va quedar la llotja de Llançà després del temporal
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setmanes després de
la llevantada de Sant Esteve, els
pescadors de Llançà han trobat
una solució per a poder vendre el
que pesquen sense haver-se de
desplaçar als municipis veïns.
I és que la seva llotja va quedar
completament destrossada per
la força de l’aigua, i encara no saben quan hi podran tornar a treballar. De fet, de moment ni tan
sols s’han quantificat els danys
exactes que hi va provocar el temporal, que no només va afectar
l’estructura de la llotja sinó també les màquines que hi tenia la
Confraria de Pescadors. Sí que se
sap, però, que segurament l’edifici s’haurà de fer tot de nou.
Per aquest motiu els pescadors han arribat a un acord amb
el Club Nàutic de Llançà, que els
cedirà uns terrenys que té al mateix port llançanenc (darrere del
Club Nàutic, abans d’arribar a la
llotja) perquè hi puguin ubicar
unes instal·lacions provisionals.
Tal com ha explicat el president
de la Confraria de Pescadors de
Llançà, Antoni Negre, es farà un
tancat amb alguns mòduls prefabricats i una gran nau de 218 metres quadrats, que serà la que utilitzaran per a comercialitzar les
pesques en substitució de la llotja malmesa. De moment el patró
major encara no sap quan s’hi podran instal·lar perquè estan es-

Y EL DIC DE RECER

ICV es defensa de les acusacions rebudes
Y El

grup municipal d’ICV a Llançà
va emetre ahir un comunicat desmentint les acusacions que, segons
ells, els pescadors i empresaris els
han fet responsabilitzant-los de la
no-construcció del dic de recer. La
portaveu d’Iniciativa Verds Llançà,
Anna Maria Pujol, ha explicat que
la Generalitat va pressupostar la
construcció del dic per a l’exercici
2009, i que el Departament de Medi
Ambient va resoldre favorablement
l’informe ambiental per aquest projecte. La regidora de l’oposició també ha recordat que aquest informe
es va remetre a Ports de la Generalitat a finals d’octubre de l’any pas-

Y LLOTJA PROVISIONAL

I N S TA L· L A R A N U N A N A U
PREFABRICADA DE 218 METRES
QUADRATS AL MATEIX PORT
Y PERÍODE INDEFINIT

ENCAR A NO SE SAP QUAN
ESTARÀ LA LLOTJA, QUE S’HA
DE FER TOTA DE NOU

sat i que, per tant, ja l’havien rebut
abans de la llevantada de Sant Esteve que va malmetre el port i la llotja.
En l’àmbit municipal, Pujol reconeix
que ICV encara pensa que la millor
opció era traslladar la Llotja i reforçar el dic actual, però tot i així ha
assegurat que en cap moment van
presentar al·legacions a la construcció del dic nou. “Ens vam limitar a informar la població de les tres
opcions que Ports de la Generalitat
havia presentat”, ha dit Pujol, que
afegeix que “ja ens agradaria tenir
el poder de decisió que se’ns suposa, però tenim la força que tenim:
una regidora a l’oposició”. N

perant els permisos de Ports de la
Generalitat (organisme competent), però esperen que pugui ser
en les properes setmanes.
Pel que fa a les obres de la llotja,
Negre ha explicat que no saben
quan s’allargaran, ja que no són
ells qui s’encarregaran de supervisar els treballs. De moment els
tècnics i arquitectes de Ports de la
Generalitat -que és qui s’ha de fer
càrrec de la reparació de la llotja- estan treballant en el nou projecte, i mentrestant els pescadors
s’han de continuar desplaçant
fins al Port de la Selva. N

