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En total se n'estan preparant sís-cents

Reunió del
Consell de
Cambres
de Girona
A les dotze del migdia í
amb l'assistència de presidents i representants de les
tretze cambres catalanes començarà avui la reunió del
Consell de Cambres de Girona. El conseíl normalment fa
reunions periòdiques a la seva seu corporativa de la llotja
de Mar de Barcelona, però
avui, excepcionalment, en
ocasió del setanta-cinquè aniversari de la seva creació, ho
farà a la Cambra de ComeVç,
Indústria i navegació de Girona. La reunió servirà per posar al damunt de la taula un
repàs de les activitats de les
diferents comissions de treball I per debatre temes que
giraran a l'entorn de la vida
econòmica catalana.

Convocatòria de
beques per a
estudiants
d'electrònica
La Diputació de Girona fia
convocat un total de 14 beques per a estudiants d'electrònica, pagades per la fundació Rosa Pascual. Quatre
d'aquestes beques estan dotades amb seixanta mil pessetes cadascuna i van destinades a alumnes de l'Escola
de Treball o de l'Escola Universitària Politècnica. Les deu
restants són només de trenta-cinc mil pessetes i van
destinades als alumnes de
Formació Professional. Les
sol·licituds s'hauran d'adreçar a la Diputació de Girona
abans del dia 13 de novembre. Les beques tindran la duració d'un any.

Constitució de
la sectorial
d'agricultura
de Convergència
Dilluns passat va quedar
constituïda la sectorial d'agricultura de Convergència Democràtica de Catalunya per
les comarques gironines.
L'acte fou presidit pel senador Carles Andreu i Abelló i
Francesc Vernet i Mateu,
coordinador d'aquesta sectorial. Els assistents plantejaren
diferents problemes com el
de l'aigua potable de Castelló
d'Empúries, de la vinya i l'oliva a l'Alt Empordà, de la integració al Mercat Comú, de la
influència del turisme sobre
l'agricultura, etc.

Conferència al
col·legi

d'arquitectes
Divendres vinent, a dos
quarts de vuit del vespre, tindrà lloc una conferència sobre les obres i projectes recents de Carles Ferreter a la
sala d'actes del col·legi d'arquitectes de Girona, a l'edifici
de la Pia Almoina.

A Girona toquen vint mossos
d'esquadra de la nova promoció
GIRONA (De la nostra Redacció, per Pere Madrenys).^
El director general de Seguretat Ciutadana, Lluís Renau,
va afirnnar ahir que «a Catalunya falten encara uns vuit
mil membres de forces de policia per igualar la mitjana
de l'Estat espanyol, xifra que en tot cas s'hauria de cobrir amb mossos d'esquadra». Va anunciar que ara s'està preparant una nova promoció de sis-cents mossos
d'esquadra, dels quals una vintena vindran a Girona.
Lluís Renau va advertir que
«encara no se sap quina serà la
distribució definitiva dels mossos, ja que cal fer primer una
reorganització del propi cos, ja
que pretenem que les tasques de
la policia autonòmica siguin cada
vegada més descentralitzades».
A més, va afegir, «encara no està resolta la divisió territorial de
Catalunya pel Parlament, i nosaltres creiem que hi ha d'haver
mossos d'esquadra a totes les
comarques».
El director general també va
afirmar que «cal pactar i coordinar amb el governador civil la
presència de les forces de l'Estat
per saber on cal que nosaltres siguem més presents i on cal que
no hi siguem perquè ja hi són
elles». Per aquest fi ahir mateix
Lluís Renau es va entrevistar
amb Pere Navarro, a qui va trobar — digué— molt ben disposat
en aquest sentit.

nó que seria suficient una xifra
més baixa». Renau afegia que
«amb la quantitat de policia que
hi ha, el desordre que creiem que
existeix fa que amb tanta gent
no s'aconsegueixi massa la seguretat que tots voldríem».
En aquest moment ja existeixen, diverses peticions d'ajuntaments gironins, com Salt i
Campdevànol, perquè s'hi
instal·li un escamot fix de mossos d'esquadra. Renau va «afirmar que el problema principal es
troba en els pressupostos i caldrà estudiar amb cada ajuntament la solució del quarter on
s'ha d'instal.lar la policia autonòmica».
Sobre la policia metropolitana,
el director general va dir que encara no havien rebut cap petició
formal, però va afegir: «Amb tot,
nosaltres sabem que en algun
lloc es pretén fer i tot dependrà

QÜESTIÓ DE DINERS
El director general de Seguretat va dir també que «si es coordinessin bé totes les forces de
seguretat existents a Catalunya
no es necessitarien pas les vuit
mil persones abans indicades, si-

Xavier Soy i Lluís Renau. Foto: Xavier Ruiz
a Catalunya». Renau acabà dient
que «s'intenta relegar les policies autonòmiques a meres auxiliars de la policia de l'Estat». Actualment «hi ha 360 mossos
d'esquadra que tenen com a obUNA LLEI REGRESSIVA
jectiu principal la defensa i vigilància de les institucions i això ja
Lluís Renau féu un judici molt
exigeix molta gent, de manera
dur del projecte de llei de forces
que fan moltes més hores de les
de seguretat, afirmant que €tés
que haurien de fer».
una llei regressiva en tant que fa
Per últim, el director general
una lectura negativa de la Consva afirmar que «els mossos d'estitució». Va afegir que «no s'ha
quadra són autèntica policia juditingut en compte la importància
cial, i poden actuar com a tal, eppossible de les policies autonòcara que alguns jutges no ho
miques, ni la quantitat de les pocomprenguin prou bé».
licies municipals que existeixen
de com es plantegi». Després va
indicar que «quan es presentin
les peticions, llavors les estudiarem».

DESDEL'ESCO
Joan Manuel del Pozo
Diputat socialista a! Congrés

Els rendiments del diàleg
copiat després? iO potser perquè en comptes de
cridar desaforadament a la confrontació anàvem
fent l'ofici quiet d'obrir un camí de diàleg pel qua!
des de diferents perspectives: diàleg, transita ara —i esperem que el! també se n'alegri
democràcia,
respecte,
pacte,
s e n y , com nosaltres— e! President de tots els
cooperació...; globalment, antònims de: catalans? La mostra d'insensateses és ampliable,
ínonòleg, autoritatisme, menyspreu, imposició, com és notori, però no ca! donar-hi voltes per
comprender a quina perillosa gravitació ha estat
rauxa, sectarisme...
En quina de les dues constel·lacions mentals sotmès —amb poc èxit, cal dir-ho— el poble de
es mou avui Catalunya? Sortosament, la realitat Catalunya; poble plural que avui s'alegra de
és més rica que els plantejaments abstractes; !a veure un camí de diàleg que !i serà sens dubte
Catalunya real, !a que representem des de l'escó, més beneficiós, l'únic beneficiós a !a üarga.
Els líders de CDC i de! PRD invoquen sovint
és una composició de molts ciutadans que
orbitem lliurement en àmbits distints; no cometré un concepte que mereixeria un tracte millor: 'ta
!a frivolitat de dir que tot Catalunya és en un altre societat civil. Jo em pregunto si en e! càlcul de
lloc, en una altra òrbita; ni tampoc no contestaria rendiments que sens dubte fan sovint aquests
que sempre una o altra persona, representativa o dirigents ha comptat més la suprastructura de!
no, es manté amb !a inexorabilitat d'un cos seu partit o la base d'interessos objectius i
celeste en una sola òrbita. La qüestió cal generals de la nostra societat civi! catalana; al
p!antejar-!a amb major precisió: e! partit que ara seu partit sembla que li ha rendit molt la
governa la Generalitat de Calalunya, ^en quina intemperància i !a confrontació; però, pel que
òrbita situa la seva política? També aquí caldria aquests darrers dies estem veient en matèria de
alguna relativització de la resposta; un conseller finançament, el rendiment definitiu en forma de
— no pas sense entrebancs casolans— ha cercat i poder polític autònom real, de benestar genera!
assolit un pacte cultura! que és, sens dubte, en la creixent dels ciutadans, de üibertats plenes
constel·lació primera; altres dirigents, però, han gaudiden des de !a reducció de les desigualtats,
fet bullir l'olla política amb ingredients ben això, que són els interessos generals de la
degradats; deveu recordar com a Manresa, societat civi! catalana, que en el seu moment va
l'Onze de Setembre, un conegut líder de CDC i vota'r majoritàriament e! blasmat «govern de
del PRD bramava contra els socialistes catalans IWadrid», això només ho consolidarem per la via
amb un mot tan dialogant com «Traïdors»: de! diàleg i del pacte, gravitant serenament i
(ipotser perquè set anys abans que ells ens voluntariosament en l'òrbita de! respecte
havíem aventurat a pactar amb un partit d'àmbit democràtic i de! seny cooperatiu. Que això sigui
estatal i amb aquestes presses havíem traït la compatible amb !a fidelitat nacional i la ideològica
seva esperança de ser e! primer? ^O potser no és qüestió de principis teòrics sinó,
perquè ens havíem anticipat a demanar per a simplement, de tarannà personal i polític.
Catalunya un sistema definitiu de finançament Treballem-hi sense defallença: els rendiments
autonòmic que el seu partit pràcticament ha definitius per a la nostra societat ho mereixen.
i ha tota una constel.lació de mots que, sense

ésser sinònims estrictes, defineixen un
H
mateix espai conceptua! amb semblant eficàcia

Es preveuen
tancaments
El delegat dels serveis territorials, Xavier Soy, va fer un resum de les intervencions dels
mossos d'esquadra a Girona en
els dos últims anys, dient que el
1984 es pogueren satisfer onze
peticions fetes per diferents
ajuntaments. Aquestes peticions es referien principalment a
la potenciació de les policies municipals respectives, especialment amb motiu de festes majors i actes multitudinaris similars.
Aquest últim any es pogueren
satisfer una trentena de peticions i es creà un servei de vigilància entorn de l'estany de Banyoles durant tots els caps de
setmana de l'estiu, des del divendres al diumenge.
Per últim, va manifestar que
els mossos d'esquadra han visitat més de quaranta bars en
aquest trimestre, precitant unes
35 màquines recreatives. Una
d'aquestes màquines ha^estat
traslladada a Girona per trobarse en una xurreria ambulant a
Corçà. Soy va afirmar que «es
continuaran aquestes actuacions i segurament que aviat es
tancarà algun altre establiment».
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ARTESANIA i ROBA ORIENTAL
OBJECTES DE DECORACid I REGAL

(Declarada d'utilitat pública pel Consell de Ministres del 21.12.83)
INFORMA:
Als seus associats i públic eh general que darrerament han sorgit a la venda unes butlletes de sorteig que
aparentment són a favor del minusvàlid, amb les quals MIFAS NO TÉ CAP MENA DE VINCULACIÓ.
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