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El dilluns dia 7 d'octubre es començaven a vendre a Girona butlletes de
loteria semblants als de
rONCE a través d'aturats i
minusvàlids contractats
per l'empresa Prodiecu.
L'endemà, la Generalitat
declarava públicament la
il·legalitat d'aquesta rifa i
policia municipal i mossos
d'esquadra retenien els
venedors i els requisaven
totes les butlletes que portaven al damunt. Des del
primer moment, mentre
els representants de l'empresa manifestaven que
només volien crear llocs
de treball per als sectors
més marginats de la societat, tan Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS) com
í'Organització Nacional de
Cecs d'Espanya (ONCE)
han carregat durament
contra Prodiecu assegurant que de cap manera no
pretenen ajudar el minusvàlid els primers, i que no
és altra cosa que un cap
de pont de la màfia per
poder-se ficar en el món
del joc a Espanya, els segons. Sigui com sigui, un
mes i mig després d'establir-se a Girona Prodiecu
contínua fent publicitat als
mitjans de comunicació
sobre la venda de butlletes
i els seus treballadors continuen sortint al carrer,
malgrat la persecució dels
cossos de seguretat.
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La «guerra» de les rifes

Prodiecu mai no s'ha amagat d'ençà que ha arribat a Girona. Els seus treballadors no han posat cap impediment per donar la cara davant la seu social de
l'empresa, al carrer Ramon Turró, ni, çosterlorment, per manifestar-se pels carrers de la ciutat. Juan Luis Feria, a la fotografia inferior dreta, és el delegat
de Prodiecu a Girona.

«Prodiecu», una empresa legal que es dedica
a la venda il·legal de butlletes de rifa
4.000 treballadors arreu de TEstat i 25 a les comarques de Girona
Emili Gispert

Prodiecu, S.A. és una empresa privada legalment constituïda, amb tots els papers en regla,
que té com a objectius, segons
els seus estatuts, «promoure la
integració social dels sectors
marginats de la població i especialment minusvàlids, procurant
una millora "del seu nivell social,
cultural i perspectives laborals,
mitjançant el desenvolupament
d'actuacions pròpies i en col·laboració amb organismes públics
i entitats privades».
Ara com ara, segons fonts de
la mateixa empresa, té 4 . 2 0 0
treballadors arreu de l'Estat
espanyol, que, amb un sou de
4 5 . 0 0 0 pessetes al mes, estan
degudament donats d'alta a la
Seguretat Social. A les comarques gironines l'empresa té 2 5
treballadors, que venen una mitjana de 5 0 0 butlletes diàries.
«Un índex molt baix —explica el
delegat de Prodiecu a Girona —
per la campanya que s'ha fet en
contra de la nostra empresa».
«Tenim ganes de donar un premi
important —afegia— perquè així
la gent s'adonarà que som seriosos i ique d'il.legals, res de res,
en tot cas, no autoritzats».
Des de l'administració no s'ha
dit mai que Prodiecu fos una empresa II.legal, però, d'ençà que

es va donar a conèixer, s'ha manifestat la il·legalitat de l'activitat que porta a terme: mai no ha
rebut l'autorització de l'administració per fer rifes periòdiques.
A Catalunya, la Generalitat té
plenes competències en matèria
.de casinos i jocs per un reial decret del 10 de setembre del
1 9 8 2 segons el qual li eren traspassades des de l'Estat. A Cata-

lunya és, per tant, la Generalitat
qui té autoritat per autoritzar el
joc mitjançant butlleta. Fent ús
d'aquestes competències, la'direceió general del joc dictà, el dia
27 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 el material que serviren
per a la impressió de les butlletes
eren requisats.
Malgrat aquestes resolucions,
l'empresa ha continuat venent
butlletes a les ciutats on estava
implantada, i Girona no ha estat
cap excepció.
Des de Prodiecu no s'amaga
que «no tenfm autorització»; el
que no entenen, però, és «per

Fortes acusacions des de l'ONCE i
MIFAS, que no en volen saber res
Abans d'entrar en el «mercat» gironí, Prodiecu es va
posar en contacte amb Minusvàlids Físics Associats
(MIFAS) de Girona a través
d'una tal Mariona que, sembla, té una relació molt directa amb Andrés Rodríguez,
creador de l'empresa arreu de
l'Estat. Des del primer moment, però, MIFAS rebutjà
categòricament qualsevol
col·laboració perquè, «precisament nosaltres lluitem contra aquest reclam de compassió envers els pobrets coixos i
minusvàlids». De la mateixa
manera, tan bon punt Prodiecu començà a vendre cupons
del sorteig, MIFAS declarà
públicament que no hi tenia
res a veure i, a més a més, la
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seva indignació pel fet que
s'utilitzés el seu anagrama en
els cupons.
Per altra banda, des de
l'ONCE s'han llançat dures
acusacions contra Prodiecu i
els seus responsables d'ençà
que s'ha establert a Girona.
Primer va ser José Manuel Pichei, delegat de l'ONCE a les
nostres comarques, qui definí
Prodiecu en els termes següents: «És una societat mercantil promoguda per un tal
Andrés 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». Per reforçar les
declaracions de José Manuel
Pichel, el dia 19 d'octubre

venia a Girona Miquel Duran
Campos, delegat de l'ONCE a
Catalunya, que encara anava
més lluny en les acusacions:
«Hi ha un cap de pont de la
màfia per poder ficar-se en el
món del joc espanyol, que és
Prodiecu».
A part d'assegurar que havien interposat querelles criminals contra Pichel i Duran,
els delegats de Prodiecu a Girona han sortit al pas de les
acusacions de l'ONCE argumentant que són motivades
pel fet que s'han trobat amb
una competència que fins ara
no havien tingut. «És evident
que en tot aquest tema hi ha
màfia - d i u el delegat de
Girona , però no pas per la
nostra part».

què no ens la donen». A l'hora
de defensar-se sempre posen
l'èmfasi en la quantitat de llocs
de treball que han creat arreu de
l'Estat i els que podrien arribar a
crear si des de l'administració no
els posessin entrebancs: «Nosaltres només volem crear llocs
de treball —ha afirmat en repetides ocasions Joan l·uis Feria, delegat de l'empresa a Girona — ,
però és evident que hi ha interessos creats perquè no ho puguem
fer».
Per reivindicar precisament
aquests llocs de treball, dilluns
passat es manifestaren una vintena de persones pels carrers de
Girona, aturant-se davant del
Govern Civil i Governació, on
lliuraren uns documents reivindicatius. Els manifestants eren els
, treballadors que Prodiecu té en
aquests moments a les comarques gironines, la majoria dels
quals són ex-aturats, majors de
4 5 anys.
Malgrat les crítiques, denúncies i prohibicions que han anat
rebent, els venedors de Prodiecu
no han deixat de sortir al carrer
ni un sol dia, tot i que l'índex de
venda de butlletes ha baixat
considerablement: El primer dia
vengué 1.700 butlletes i ara es
mou al voltant de les 1 . 5 0 0 . De
la mateixa manera, no amaga la
seva activitat, contractant publicitat de la rifa en diferents mitjans de comunicaci6.de les comarques gironines.

