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Ni la caspa,
ni la ceba
Paco Frutos clama a Girona contra
l’immobilisme i l’independentisme
L’exlíder del PCE i el catedràtic de la UAB Joan Boatella
auguren que el federalisme «arribarà al final» per la manca
d’entesa entre l’espanyolisme ranci i les ànsies
secessionistes, durant la presentació de Federalistes
d’Esquerres, que busquen implantar-se també a Girona
EL REPORTATGE
Jesús Badenes
GIRONA

i l’immobilisme del PP
ni el maximalisme independentista de CiU
i ERC. Ni l'espanyolisme ranci, ni el catalanisme conservador. «Ni la caspa, ni la ceba»,
va sentenciar Daniel Inglada, se-

N

cretari de Federalistes d’Esquerres,
que es van presentar ahir a l’edifici dels sindicats de Girona. L’exsecretari general del PCE Paco
Frutos, el catedràtic de Ciència
Política de la UAB Joan Botella, el
catedràtic d’Història Contemporània de la UdG Àngel Duarte –juntament amb Inglada– van compartir taula davant d’unes quaranta
persones.
Durant el col·loqui, Duarte es va
mostrar pessimista davant les pos-

Paco Frutos va participar ahir a Girona en la presentació de Federalistes d’Esquerres.

sibilitats de l’arribada d’una solució federal pels antecedents de
fracàs a Espanya. A més, va remarcar que la història de Catalunya dels últims anys ha permès
construir la idea de nació i ha estat un èxit. Precisament, va mostrar
«pànic davant l’èxit d’una onada
que es fonamenta en una visió esbiaixada dels darrers  anys i del
que no són  anys».
El catedràtic Joan Botella va
augurar que «el federalisme arri-

ba al final» davant el fracàs de
l'immobilisme del PP i del secessionisme. Botella també va reconèixer que, fins ara, Federalistes
d'Esquerres són «un corrent d’opinió, que aspira a convertir-se
en un moviment social més ampli»
i per això busca socis també a les
comarques gironines.
Paco Frutos va ser el més vehement contra el nacionalisme del
PP i també del de CiU. Va recordar
que van ser les classes populars ca-

talans les que sortien al carrer
amb la senyera i demanaven l’estatut d’autonomia i va vincular
«fills i néts de franquistes que ara
són independentistes». L’exdirigent comunista va advertir que
mentre la globalització va imposant el capitalisme, el nacionalisme va fragmentant la classe obrera. Va apostar per una reforma de
la Constitució en clau federal per
regenerar Espanya, l’objectiu de
Federalistes d’Esquerres.

SANT CLIMENT DE PERALTA 2012 Ogassa va estar vuit dies sense
6 de setembre
! A 2/4 de 12 de la nit,

ATLANT
MIQUEL DEL ROIG
DJ. IVANOTE

7 de setembre
! A 2/4 d’11 del matí, OFICI SOLEMNE
En acabar cant i vermut amb LES VEUS DE PARLAVÀ.

11 de setembre
! A les 2 del migdia, DINAR (preu 16 €)
Per dinar cal adquirir el tiquet abans del 8 de setembre als llocs
següents: Membres organització, Ajuntament de Forallac, Barra
de la Festa.
Cal portar plat i coberts.
! A les 4 de la tarda, ball per a tothom.

senyal de telefonia mòbil
 La caiguda d’un llamp va

provocar una avaria a la
torre de comunicacions de
can Costes
OGASSA | DdG.

Ogassa va estar del  d'agost (divendres) al  d'agost (divendres)
sense cobertura de mòbil. La pèrdua de senyal va tenir lloc a la tarda del  d'agost en el decurs d'una tempesta elèctrica, per la qual
cosa un dels supòsits és que l'origen de l'avaria va ser un llamp que
va caure prop de la torre de comunicacions situada al costat de

Atropellen una
dona d’edat en
un carrer d’Olot
 ACCIDENT A L’AVINGUDA ILLES
BALEARS. El dijous al migdia, un
turisme va atropellar una dona
d’edat a l’avinguda Illes Balears al
costat del Fluvià. La dona va resultar
ferida lleu i va ser auxiliada
d’immediat per unes veïnes. Tot
seguit, va arribar la Policia Muncipal,
la qual va fer l’atestat i dues
ambulàncies. La dona va ser duta a
un hospital proper.

can Costes, un punt alçat del municipi.
Josep Tremps (alcalde d'Ogassa
per Independents per OgassaERC) va explicar que l'únic operador que dóna cobertura al poble
és Movistar. «N'hem buscat d'altres
- va precisar-, però no hi estan interessats». Des del primer dia,
Tremps va intentar posar-se en
contacte amb el servei de la companyia als municipis. Es tracta
d'un telèfon directe pensat perquè
els alcaldes obtinguin una atenció
ràpida que els permeti donar informació als veïns. Tremps va recordar: «El vaig fer servir, però no
hi havia maneres de poder-me

explicar». El problema estava en el
fet que li desviaven la trucada i
anava a parar al servei d'avàries
normal, on tampoc li donaven solució. Després de molts intents va
aconseguir entrar en contacte amb
un directiu de l'operadora. Al final,
Tremps va poder saber que el retard tenia l'origen en el fet que faltava una peça de recanvi, la qual
havia de servir per substituir-ne
una de feta malbé durant la tempesta .
Tremps va considerar els fets de
greus i va anunciar que l'Ajuntament presentarà una queixa formal Movistar. A més, no tenen senyal per a la tecnologia G.
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