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Es requisaren tots els cupons que tenien per vendre

La policia municipal va reten&r ahir
venedors de butlletes de rifa il·legal
GIRONA (De la nostra Redacció, per E. Gispert).— Sis
venedors de les butlletes de rifa il·legals de Prodiecu,
S.A. van ser retinguts ahir al matí, durant tres hores, per
la policia municipal de Girona, que, al mateix temps, els
requisà tots els cupons que encara tenien per vendre. A
la mateixa seu de la guàrdia urbana de Girona, on foren
retinguts, els mossos d'esquadra prengueren declaració
als venedors i, després d'aixecar l'acta corresponent,
els deixaren marxar.
Malgrat que la Generalitat, a
través de la delegació territorial
de Girona del departament de
Governació, va denunciar públicannent que la venda de cupons
de Prodiecu, S.A. era totalment
il·legal, ahir al matí es continuaren venent aquestes butlletes a
la ciutat de Girona. Sis venedors
dels cupons foren conduïts, ahir
al matí, a la seu de la policia municipal de Girona, on foren retinguts, segons explicaren ells mateixos, durant tres hores.
La guàrdia urbana els va requisar tots els cupons que encara
els quedaven per vendre. Posteriorment, els mossos d'esquadra
prengueren declaració als venedors, que van poder marxar de
l'edifici del carrer Bacià, després
que els agents de la policia autonòmica aixequessin l'acta corresponent.
Segons ha informat el delegat
de la Generalitat a Girona, Xavier
Soy, en una entrevista que mantingué ahir amb el governador civil, Pere Navarro, aquest li asse-

gurà que a partir d'avui la Guàrdia Civil i la Policia Nacional
col·laboraran en la detenció dels
venedors de cupons U.legals.
Per altra banda, els venedors
que van ser retinguts ahir per la
policia municipal es reuniren, a la
tarda, a la seu de Prodiecu, S.A.
a Girona i manifestaren la seva
voluntat de continuar venent les
butlletes perquè «ens han donat
un lloc de treball I no el volem
perdre.

L'ONCE NO EN VOL
SENTIR PARLAR
José Manuel Pichel, delegat
de l'ONCE a Girona, ha manifestat que han emprès totes les accions legals contra Prodiecu,
S.A. posant el tema en mans
«del fiscal en cap de rAudiòncia
de Barcelona, perquè la venda
d'aquests cupons il·legals no
afecta només a Girona».
Des de la delegació de l'ONCE
a Girona es té el convenciment

Els venedors de les butlletes de Prodiecu, S.A. es reuniren ahir a la tarda a la seu de l'empresa a Girona. (Foto:
Joan Comalat)
que Prodiecu, S.A. és un muntatge per treure beneficis utilitzant els parats i els minusvàlids.
«És una societat mercantil
— deia José Manuel Pichel— promoguda per un tal Andrés Rodríguez Rodríguez que surt de la
màfia del joc i que va començar
fent rifes a Andalusia i que només vol treure beneficis utilitzant parats i minusvàlids».
Sobre la legalitat de Prodiecu,

Sense compromís per ser privada
Tal com informava ahir el
PUNT, per un reial decret de 1 0
de setembre del 1 9 8 2 sobre el
traspàs de competències de l'Estat en matèria de casinos i jocs,
la Generalitat té plena competència per a l'autorització administrativa del joc mitjançant butlletes; Fent ús d'aquestes competències, la direcció general del
joc dictà, el dia 2 7 de febrer
d'enguany, una resolució desestimant una sol·licitud de rifa
de Prodiecu, S.A. i, posteriorment, el dia 6 de març, el director general del joc dictà una ordre mitjançant la qual les planxes i els materials que serviren
per a la impressió dels cupons.
Xavier Soy, delegat de la Generalitat a Girona, manifestava
ahir a PUNT DIARI que la sol·licitud havia estat desestimada, al
seu moment, «seguint l'orde-
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Un exemplar de les butlletes de Prodiecu, S.A.
nança del joc del 1 9 6 9 , segons
la qual no es pot autoritzar una
rifa periòdica que no sigui de les
anomenades convencionals».
«En tot cas —afegia Xavier
Soy— es poden fer autoritzacions un cop l'any», c o m és el
cas de les famosos rifes de Na-
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dal, en combinació amb la rifa
nacional que es fa en aquestes
dates. «Una empresa privada no
p o t fer rifes
periòdiques
— manifestava el delegat de la
Generalitat—, però si ho demanés una institució benèfica es
podria arribar a estudiar».

ANGLÈS
ALEMANY
FRANCÈS

Cursos per a adults
Cursos intensius tot l'any
Cursos per a nens
Serveis gratuïts de laboratori d'idiomes i vídeo
Preparació per als exàmens de:
«Ist. Certificate & Proficiency» de Cambridge
«ZDaF» Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
«D.L.F.» Diplome de langue française

idiomes

Escola oficial

d'idiomes

©tOT

Horari: Matí, d'11 a T; tarda, de 6 a
2/4 de l'o
Festius matí, de 12 a 2; tarda, de 6 a
2/4 de 10.

Els responsables de Prodiecu,
S.A. a Girona han assegurat, tal
com informà ahir el PUNT, que la
finalitat de l'empresa és crear
llocs de treball per alsmarginats.
Sobre aquest punt, José Manuel
Pichel reitera que «l'únic fi que
mou aquesta empresa és l'afany
de lucre» i, d'altra banda, informa que l'ONCE a Girona «ha donat feina darrerament a 2 5 minusvàlids, a més dels que ja hi
estaven treballant».
«Minusvàlids Físics Associats»,
MIFAS, per la seva banda, també
ha manisfestat públicament que
no té absolutament res a veure
amb la venda de butlletes de Prodiecu, S.A., malgrat que facin servir el seu logotip.

QUATRE CANTONS
Pere Madrenys

EXPOSICIÓ D ' O U S

COL·LECTIVA PERMANENT

t

el delegat a Girona de l'ONCE es
mostra molt desconfiat perquè
«està^'demostrat que falsifiquen
molts documents per mitjà de
muntatges amb fotocòpies». José Manuel Pichel volia deixar
molt clar q^úe «qui compra
aquests cupons s'arrisca, si surt
premiat, a no cobrar-los perquè
al dia següent ningú no en voldrà
saber res». De la mateixa manera considera que «Prodiecu, S.A.
perjudica clarament l'ONCE perquè utilitza el nostre sorteig i
s'aprofita de la nostra infrastructura per pur afany de lucre i, a
més a més, perjudica MIFAS,
que està fent una labor important per a la reinserció del minusvàlid».

H o r a r i d e 1 0 del nnatí a 1 0 d e l v e s p r e
de dilluns a dijous
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Quin país!
f% ue en tenia de raó aquell castís que escrivia, en la llengua de
^ ^ Cervantes: «Qué país, qué paisaje... y qué paisanajel» Perquè hi ha situacions que semblen copiades d'un país de subnormals.
Per mostra, un botó: els de Madrid varen retirar a finals
d'agost els dos hidroavions que ens envien pel juliol per apagar
els focs dels boscos, i I si pel mes de setembre no plou i encara hi
ha més perill d'incendis que els dos mesos anteriors?
És igual: algun savi mesetari ha decidit que a Catalunya només hi pot haver foc pel juliol i per l'agost, i punt final. Si resulta,
c o m aquest any, que pel mes de setembre hi ha hagut gairebé
tants incendis c o m en aquests.dos mesos ja tornaran a enviar els
dos hidroavions des de Getafe, Cuatrovientos o Barajas.
Tant li fa que llavors triguin més de dues hores a arribar i que,
per tant, perdin gran part de la seva eficàcia. És igual que protesti
la Generalitat i qualsevol persona amb un dit de sentit c o m ú .
«Quien manda, manda y cartucho al caftón», responen els de la
Meseta.

Val més prevenir
De totes maneres, també és veritat que en qüestió d'incendis és bo el consell que donen els metges: val més prevenir que
curar! El foc és semblant a les malalties greus: si el pots matar en
els seus començaments, no esperis que s'apoderi del bosc.
Per això valen més deu homes que arriben a un marge o a
uns matolls al cap de deu minuts de cremar que mil homes que
arribin una hora més tard, quan el foc ja té un quilòmetre d'amplada. I pot ser valen més dós camions del parc de bombers que
arriben al cap d ' u n quart que dos hidroavions que arriben al cap
de tres hores.
Així és que sí, els responsables d'apagar focs acceptessin algun consell, els donaríem simplement aquest: gasteu t o t s els diners que pugueu a prevenir-losl Munteu la xarxa més àmplia possible de vigilants; doteu-los de vehicles i de betzina per recórrer
sense parar carreteres i camins i d'un bon «walky-talky» per avisar les bases al primer senyal de f u m que vegin. I que els madrilenys es quedin els hidroavions i que se'ls confitin!

