8

Dissabte, 19 d'octubre
de 1985

Girona

PUNT
DIARI

El delegat territorial pensa que manca legislació adequada

L'ONCE acusa Prodiecu d'ésser cap de
pont per introduir grups mafiosos en el joc
GIRONA (De la nostra Redacció,
ó, per Pere Madrenys).—
Grups mafiosos internacionals del joc s'estan introduint
al país a través de les rifes il·legals. Entre aquestes rifes
cal esmentar especialment les que organitza la societat
PRODIECU, que ha estat repetidament denunciada per
l'ONCE i prohibida per la Generalitat. Malgrat aquesta
prohibició, continua operant per diferents llocs de
Catalunya. Així ho denunciaren ahir a Girona els homes
de l'ONCE.
Miquel Duran, delegat territorial de l'Organització Nacional de
Cecs, ya afirmar ahir que «hi ha
un cap de pont de la màfia per
poder ficar-se en el riión del joc
espanyol que es PRODIECU».
Duran va afegir que «el testaferro és el senyor Andrés Rodríguez, contra el qual hi ha presentada una querella per estafa de
3 8 milions a la Seguretat Social,
estafa confessada per ell mateix
el mes de juny passat davant ei
jutjat número 4 de Barcelona».
El delegat deTONCE va advertir que «aquest fet significa que
quelcom important falla en l'administració de la justícia, ja que,
a més, els mercats de Barcelona
i els seus voltants estan infestats de rifes il·legals». Miquel
Duran es manifestava agraït, en
canvi, «a la Generalitat, al delegat territorial de Girona, Xavier
Soy i al governador civil, Pere
Navarro, perquè han entès l'origen mafiós d'aquestes rifes i fan
el que poden en contra». Per altra part, el delegat de l'ONCE es
queixava de «l'actuació de les
autoritats estatals, exceptuant
les del ministeri de l'interior, ja
que no donen prou suport a l'entitat». I afegia que «les autoritats autonòmiques, malgrat ía
seva bona voluntat, es troben
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400 milions
setmanals
il. legals
Segons informes del delegat de l'ONCE, les rifes de
Prodiecu es realitzen actualment en una desena de ciutats espanyoles. Les ventes
de les rifes il·legals pugen a
uns 4 0 0 milions setmanals i
han suposat un perjudici de
més del vint per cent a l'organització dels cecs.

sense la xarxa policial apropiada
per realitzar una repressió eficaç
contra les rifes il·legals».

EL RECLAM
DELS MINUSVÀLIDS
Miquel Duran es va referir
també a l'aspecte benèfic que
PRODIECU intenta donar a les
seves rifes, i digué que «els senyors que hi ha darrera de la sOr
cíetat mercantil no tenen res a
veure amb els minusvàlids i les
classes oprimides». Va advertir
que «encara que tinguin aprovats uns estatuts com a societat
mercantil, això no és més que
una tapadora per realitzar activitats totalment il·legals».
Va recordar que la mateixa
ONCE t é interposada una querella contra l'esmentada societat i
que és molt probable que d'aquí
a una setmana se'n puguin donar noms i cognoms de persones
que hi estan vinculades, ben conegudes en el món bancari i immobiliari. Miquel Duran també
va indicar que «manca una legislació adequada que eviti situacions de fet com les actuals que
constitueixen una veritable olla
de grills».
Un representant de MIFAS de
Girona va manifestar que PRO-

QUATRE CANTONS
Pere Madrenys
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El «Mercadillo» de la Devesa
comtpa des de temps immemorial amb un dia de merG irona
cat que se celebra t o t s els dissabtes. Però, a més, des de fa
alguns anys compta també amb un «mercadillo» tots els dimarts
a la Devesa. I diem la paraula «mercadillo» perquè és la que consta en les paperetes que donen els representants de l'Ajuntament
als qui hi fan la seva parada. Una papereta escrita íntegrament en
llengua castellana que diu ben clar: «Ayuntamiento de Gerona».
Ja sabem que la paraula «mercadillo» ha entrat en la manera
de parlar de la gent i que, a més, resulta difícil trobar-li un mot
equivalent en català. Però a aquestes altures no hi ha cap raò vàlida per justificar que es continuï utilitzant ni per uns ni per altres.
Un tècnics en la matèria ens ha dit que es podria traduir per
mercat dels Encants o, simplement, els Encants. De f e t , Girona ja
havia tingut prop de l'Onyar un mercat d'encants i a la mateixa
Devesa també es venien i es venen objectes vells.
Vejam, doncs, si ressuscitem aquest nom o en trobem un altre per substituir el de «mercadillo». I potser llavors la gent que hi
va a comprar i vendre també se sentirà moguda a utilitzar més el
català que no pas ara, que se senten molts crits i converses en la
«lengua del imperio». No és el rovell de l'ou, Girona?

Tots els carrers en català.
Parlant d'aquest tema, ja falta molt poc perquè t o t s els cinccents carrers de Girona tinguin el seu corresponent rètol en català. És probable que abans de Fires s'hagi f e t el canvi que evidentment haurà costat el seu grapat de bitllets verds i morats. Per
cert, que encara hi ha moltes viles de terra endins i de la costa
que tenen pràcticament t o t s els carrers en castellà. I a la gent
d'aquest país ens fa molt mal d'ulls veure aquesta mena de rètols, propis de Despefiaperros per avall, o dels Monegros per
amunt.
Que hi ha altres obres més urgents per fer, c o m arreglar els
jardins de la Plaça? Doncs, depèn de la importància que es doni al
cada cosa, senyors alcaldes.
Punt, El, 1985-10-19, p. 8.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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El delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, .Miquel Duran,I Campos.
DIECU va intentar ja fa un parell
de mesos aconseguir la seva
col·laboració, però que s'hi havien negat rodonament «perquè
precisament nosaltres lluitem
c o n t r a a q u e s t r e c l a m de
compassió envers els pobrets i
toixos dels minusvàlids». Els
contactes es varen fer a través
d'una tal Mariona, que «té una
relació molt directa amb el senyor Rodríguez».
'
El delegat de l'ONCE va afir
mar que. Andrés Rodríguez havia
dit que «la Mare de Déu se li havia aparegut, tot nomenant-lo el

Raons legals i
morals d'un
monopoli
La raó principal per la qual es
persegueii'en les activitats de
Prodiecu i altres rifes és que no
es troben degudament legalitzades. Concretament, si bé Prodiecu té els seus estatuts aprovats
com a societat mercantil, amb
t o t no té permís per organitzar rifes en combinació amb el núrriero dels cecs.
Per altra banda, Miquel Duran
afirmava que «si és donés llibertat total per organitzar rifes, el
país aniria a un desconcert».
Afegia que «el joc és perfectament lícit com a manifestació lúdica, però no és ètic organitzarlo a gran escala com a mitjà per a
recaptar diners, ja que llavors
crea unes expectatives de lucre
que no s'aconsegueixen i, a
més, en el cas de Prodiecu els diners no van a fins socials ni es
quantifiquen degudament».
El delegat de l'ONCE manifestava que «tampoc no és lícit permetre el joc d'una manera indiscriminada, ja que hi ha persones
que s'ho gasten tot en les màquines, per exemple». En aquest
sentit advertia que «si bé no es
pot ser paternalista, amb tot cal
que primer l'Estat doni a tothom
el salari suficient per viure i també la cultura suficient per saber
utilitzar el seus diners». 1 afegia
que «els índexs de degradació
humana han nascut sovint del
joc incontrolat».
Per últim, Miquel Duran afirmava que «cal acontentar les expectatives de joc de la gent, però
sense donar-los més de les necessàreis». I deia que, «la creació de llocs de treball no han de
partir del joc, sinó d'elements
autènticament creadors de riquesa».

El delegat de l'ONCE a Girona, José
Manuel Pichet.
(Fotos: Manuel Lladó).
salvador de les classes humilds, i
per això havia creat la societat
PRODIECU».
Però va advertir que Andrés
Rodríguez ja havia tingut negocis de rifes a Màlaga i després
havia vingut a Catalunya on havia muntat diferents empreses
del ram de l'alimentació que havien fet fallida,..! bingos i locals
de joc.
És possible que en les properes
hores el jutge de Girona prengui
alguna decisió, ja que el fiscal.de
l'Audiència s'ha fet càrrec de
l'assumpte de la venda il·legal de
butlletes de PRODIECU.

Aquesta organització va girar l'any passat uns 1 3 0 . 0 0 0
milions de pessetes, mentre
que la Loteria Nacional treia
més de 2 7 0 . 0 0 0 milions. El
total recollit a l'Estat espanyol amb la loteria, els cupons de l'ONCE, les travesses, els bingos, les màquines
escurabutxaques, e t c , va
arribar als dos bilions cinccents mii milions de pessetes.
Per altra banda, l'ONCE
compta amb 1 5 0 . 0 0 0 afiliats i l'últim conveni col·lectiu assegurava un sou mínim
de 7 4 . 0 0 0 pessetes. En canv i , Miquel Duran va indicar
que Prodiecu només ofereix
4 5 . 0 0 0 ptes. mensuals i encara en resta la quantitat corresponent als números que
no es poden vendre cada dia.

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Costes
Servei de Ports
ANUNCIO
PROYECTO DÉ EMBARCADERO EN EL SECTOR PORT-RODAS,
NÚM. 65 AL 74, DE LA MARINA AMPURIABRAVA, TERMINO
MUNICIPALDE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
(L'ALT EMPORDÀ). PETICIONARIO:
NÀUTICA AMPURIABRAVA, S A .
En cumplimiento de lo que ordena la vigente Ley de Costas, su Reglamento y las disposiciones concordantes, se pone en conocimiento del publico
en general que Nàutica Ampuriabrava, S.A. ha presentado el «Proyecto de
embarcadero en el sector Port-Rodas, n° 65 al 74, de la Marina Ampuriabrava, termino municipal de Castelló d'Empúries (l'Alt Empordà)».
El projecto quedarà a disposición del publico interesado en examinar-lo
en la Direcció General de Ports i Costes (calle del Doctor Roux n° 59-61, entrcsuelo, 08017 Barcelona), durante un plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES, contados a partir del dia siguiente a la pubücación de este anuncio en el
Bolétín Oficial de la Provincià de Girona.
Durante el mencionado plazo se admitiran todas aquellas alegaciones que
se presenten por escrito y en ejemplar duplicado en las oficinas de esta Direcció General.
Barcelona, 9 d'octubre de 1985 '
£|^ CAP DEL SERVEI
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Costes
Servei de Ports

ANUNCI

PROJECTE D'EMBARCADOR AL SECTOR PORT-RODAS, NÚM. 65
AL 74, DE LA MARINA AMPURIABRAVA, TERME MUNICIPAL DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES (L'ALT EMPORDÀ)
PETICIONARI: NÀUTICA AMPURIABRAVA, S A .
En compliment del q u e ordena la Llei de Costes vigent, el seu
.Reglament i les disposicions concordants, es comunica al públic en general que Nàutica Ampuriabrava, S.A. ha presentat el «Projecte d'embarcador al sector Port-Rodas, n ú m . 6 5 al 74, de la Marina Ampuriabrava, terme municipal de Castelló d'Empúries (Alt Empordà».
El projecte restarà a la disposició del públic,que tingui interès
d'examinar-lo a la Direcció General de Ports i Costes (carrer del Doctor Roux n ú m . 5 9 - 6 1 , entresol, 0 8 0 1 7 Barcelona), dins del termini de
TRENTA (30) DIES HÀBILS, a comptar a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
Durant el termini esmentat, s'admetran les al·legacions que es
presentin per escrit i en exemplar duplicat a les oficines d'aquesta Direcció General.
Barcelona, 9 d'octubre de 1985
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