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L'ADAC protesta
contra el judici
d'Oriol Ferrer de
la Crida
GIRONA.—
L'Associació
d'Acció Cultural - A D A C ha fet pública la seva protesta pel judici contra el membre
de la Crida Oriol Ferrer acusat
pels fets succeïts a l'estació
barcelonina de Sants el dia de
Sant Jordi de l'any passat.
«Ei! delicte—diuen els portaveus de l'ADAC— és el de
normalitzar la llengua pròpia
de Catalunya en aquesta estació i el de demanar el compliment de la llei del català
aprovada pel nostre Parlament i ignorada encara per la
REïNFE en la inmensa majoria
dels seus serveis». L'ADAC
dóna el seu suport a Oriol Ferrer i en demana la lliure absolució. Aquells que vulguin fer
aportacions econòmiques poden fer l'ingrés al compte n°
6 3 9 - 3 1 of. 1 3 1 de la Caixa
de; Barcelona.

El setembre es
fcirà a Girona el
tercer simposi de
ki ÜRSI
GIRONA (Els dies 2 2 , 2 3 124
de setembre es farà a l'escola
universitària Politècnica el
tercer simposi d'URSI-Unió
científica internacional de ràdio, organitzat pel Centre Nacional de microelectrònica i
l'escola d'enginyers de telecomunicació. Els dos anteriors simposis varen celebrarse a Madrid i Múrcia, i pretenien igual que aquest l'intercanvi d'idees sobre les acitivitats científiques de la URSI.
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En unes jornades organitzades per Generalitat, Diputació i Ajuntament

Experts de tot l'Estat debatran a
Girona les relacions droga-justícia
GIRONA
(De
la
nostra
Redacció),— A m b el títol de
«Droga i Justícia» se celebraran
el mes vinent a Girona unes jornades organitzades per la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament amb l'objectiu, entre altres, de delimitar els conceptes
del dret penal quan es troba davant de casos de drogodependència. Hi participaran Miquel
Solans, coordinador del pla nacional de lluita contra la droga,
.Emilio Berlanga, membre del Pocer Judicial, Dofiate, president
de l'Audiència de Barcelona, Fernàndez Albor, catedràtic de dret
penal de la universitat de Santiago de Compostela, un membre
de la Comissió Pompidou del
Consell d'Europa i un seguit de
professionals dedicats als problemes de la droga en les seves
vessants diferents, així com representants de les diferents comunitats autònomes de l'Estat.
Abordar els problemes judicials i penitenciaris tant pel que
fa als funcionaris com als drogaaddictes, marcar orientacions
davant dels procediments que
s'han de seguir per part de la sanitat i la justícia, impulsar la realització de les previsions en el
codi penal i en la llei de sanitat en
matèria de drogaaddicció, recordar al govern que s'ha de treure
el al carrer tant aviat com sigui
possible el nou codi penal, reivindicar que no s'ha de tornar a la
creació de jutjats especials per a
drogaaddictes i analitzar el paper

BAIMCO DE FOMENTO, S.A.

Junta General
d'Accionistes
El Consell d'Administració d'aquest Banc ha acordat convocar Junta General d'accionistes per divendres dia 11 d'abril pròxim, a les dotze del migdia,
al «Salón Dos Castillas» de l'Hotel Melià Castilla, de Madrid (entrada pel carrer
del Capitàn Haya, 43), en primera convocatòria, amb el següent ordre del dia:
Ir.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria, Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys, amortitzacions, aplicació de resultats i gestió del Consell
d'Administració, tot això corresponent a l'exercici de 1985.
• 2n.- Ratificació i nomenament de Consellers.
3r.- Nomenament d'accionistes Censors de Comptes per a l'exercici de
1986.
4t.- Facultar el Consell d'Administració per emetre bons de caixa fins a la
suma de 20.000 milions de pessetes, en títols simples o convertibles o intercanviables, d'acord amb el que disposa el capítol VI! de la Llei sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes, article 130 del Reglament del Registre Mercantil i altra legislació aplicable a l'emissió de títols de renda fixa i a l'emissió de
bons de caixa per part dels Bancs Industrials i de Negocis, autoritzant-lo igualment per sol·licitar l'alta en cotització oficial, i contractació pública, i la condició
de cotització qualificada, dels títols que s'emetin conforme a aquesta autorització, deixant prèviament sense efecte, en la xifra no utilitzada, la facultat conferida per emetre bons de caixa per acord de la Junta General de Ir. de juny de
1985.
5è.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la Junta. L'aprovació dels
acords sobre el punt 4t. exigeix la concurrència a la Junta d'accionistes i de capital desembossat en les proporcions que estableix l'article 58 de la Llei sobre
Règim Jurídic de les Societats Anònimes.
D'acord amb el que estableix la Llei 39/1975, de 31 d'octubre, i Reial Decret 2288/1977, de 5 d'agost, el Consell d'Administració ha estat assessorat
en dret sobre la legalitat dels acords de convocatòria de la Junta General pel
seu Lletrat Assessor.
Tindran dret a assistir a la Junta els senyors accionistes que posseeixin 20 o
més accions inscrites en el Llibre de Soc-s cinc dies abans, almenys, de la data
de la reunió, els quals rebran la corresponent targeta d'assistència. Els titulars
de menys de 20 accions podran agrupar-les fins reunir aquest nombre i confiar
la seva representació a qualsevol d'ells o a un altre accionista amb dret personal d'assistència a la Junta.
Les targetes d'assistència se sol·licitaran, fins a cinc dies abans de l'Assemblea, a les oficines centrals del Banco de Fomento (Paseo de la Castellana, 92,
Madrid).
En cas que no s'aconseguissin els mínims d'assistència exigits per la Llei per
celebrar la Junta en primera convocatòria i adoptar els acords sobre tots els
punts de l'ordre del dia, tindrà lloc en segona convocatòria l'endemà dissabte,
12 d'abril pròxim, al mateix lloc i hora indicats per a la primera convocatòria, la
qual cosa es publicaria oportunarnent a la premsa oficial i privada; seran vàlides per a aquesta segona convocatòria les targetes d'assistència expedides per
a la primera.
Per cada acció present o representada que concorri a la Junta, els senyors
accionistes percebran una prima d'assistència de 3 pessetes brutes.
Madrid, 17 de març de 1986.EL SECRETARI GENERAL
Francisco Mur Bellido

La situació de Girona no és,
però, exclusiva de Catalunya ni
de la resta de l'Estat, segons explica Saiellas: «A nivell sanitari
fa falta que hi hagi llits per atendre els casos pitjors i comunitats
o granges controlades perquè et
drogaaddicte pugui passar un
espai de temps abans de la reintegració a la societat; fa falta
que hi hagi coordinació entre les
administracions; quant a la justícia, manquen fórmules de control per tal que quedin ben diferenciats els processos que afecten drogaaddictes i els que afecten delinqüents habituals.

INCONSCIÈNCIA
ABSOLUTA

Sebastià Saiellas, membre del Patronat de Serveis Socials de la Diputació.
del pla nacional de la lluita contra
la droga són, segons explicava
Sebastià Saiellas —membre del
Patronat de Serveis Socials de la
Diputació — , altres objectius importants de les jornades.

PONÈNCIA
SOBRE GIRONA
Una de les ponències importants de les jornades serà la que
intentarà «donar una alternativa
vàlida per a Girona». Estan treballant a elaborar-la professionals del Psiquiàtric, de SERGI,
Ajuntament, Diputació, Justícia,
Policia i un jutge de primera instància, per tal que, segons explicava Saiellas, «quedin perfectament delimitats els camps d'ac-

Primera llicència
d'obres al polígon
de Fontajau
GIRONA. — L'Ajuntament de
Girona ha concedit la primera
llicència d'obres al polígon de
Fontajau, que és promogut
per l'Institut Català del Sòl.
Va ser concedida a «Edificacions Núnez Avenida, S.A»,
en la darrera comissió de govern per a la construcció d'un
edifici de planta baixa i pis,
per 2 0 estatges de protecció
oficial. L'Ajuntament no ha
concedit cap llicència d'obres
fins que l'Institut Català del
Sòl no ha tingut completament urbanitzat el polígon.

MIFAS ha
publicat la
memòria
d'activitats de
l'any 1985
G I R O N A . - MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) ha publicat la memòria d'activitats
realitzades per l'Associació
durant l'any passat. Un any
en què, segons es diu en la
publicació, «quasi totes les fites que ens vam marcar ja
són realitzades». La vocalia
d'assistència social, la de
mentalització, la comissió
d'esports, la vocalia de treball i ensenyament i cultura
fan un repàs de les principals
activitats portades a terme el
8 5 , en el decurs del qual hi ha
hagut un augment de socis
del 3 2 % .
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tuaciò i, per tant, cadascú sàpida què ha de fer en cada moment i situació».
Sebastià Saiellas considera
que, ara com ara, a Girona el
més important és poder comptar
amb llits per atendre els drogaaddictes en pitjor estat. «Des de
la Junta del Patronat de Serveis
Socials de la Diputació s'ha demanat diverses vegades solució
a aquest tema, però la veritat és
que ara a Girona no hi ha, oficialment, cap llit per atendre aquestes persones». «Caldria també
— continua Saiellas— un centre
d'informació permanent durant
les vint-i-quatre hores del dia i,
com a mínim, tenir una o dues
comunitats terapèutiques dotades amb professionals que la
portin».

El membre del Patronat de
Serveis Socials de la Diputació
considera molt important diferenciar «el delinqüent, que ha de
ser penat com cal, però tenint
totes les condicions humanes
possibles dins el sistema penitenciari, i el drogaaddicte, que
delinqueix normalment contra la
propietat
privada
per
subminitrar-se la dosi necessària, que no necessita un tractament penal sinó mèdic». Saiellas
creu que «en països com Holanda, EUA, Israel, Anglaterra o
Alemanya s'ha aconseguit, però
tant a Espanya com a Catalunya
hi ha una absoluta inconciència
de la classe política en aquesta
qüestió». «Potser perquè és un
tema que no té rendibilitat política — afegeix—, per la dificultat
d'entesa entre els professionals
que s'hi dediquen i també perquè costa molt de sortir de la penúria de la justícia espanyola».

PETITA I DELICADA
Jordi Soler

L'estigma feixista
'agradaria que em llegissin totes aquelles persones que dilluns, pels voltants de dos quarts de nou del matí, sentiren
com el temps se'ls eternitzava a la N-ll, entre Caldetes i Arenys
de Mar. Jo també era un d'aquests eternitzats, però no viatjava
en vehicle propi, sinó en l'autocar que fa el trajecte Barcelona-Girona-Figueres. Encara, el cotxe particular sol estar dotat d'autoràdio i la desesperació resulta un pèl edulcoràda, però dintre el
pullman i veient com el temps passa i passa i que la tremenda caravana no es belluga, t'arribes a exasperar. Al cap d'una hora, en
posar-se en moviment la llarga cua i anar avançant de mica en mica, passàrem pel lloc culpable: hi havia una excavadora i uns treballadors fent obres al mig de la carretera, de forma que només
quedava un carril estret que havíem de compartir els que anàvem
i els que venien, però, és clar, no de cop, sinó ara uns i ara els altres.
Aquest embús greu, perquè pertorbava la normal circulació,
era doncs provocat pel MOPU, que en el moment de planificar les
obres no preveié una alternativa capaç de garantir un mínim de
fluïdesa a t o t el trànsit que en aquella hora del matí circula per la
zona. La solució més fàcil era no deixar passar ningú i "anar fent.
No els importa, als polítics que decideixen aquestes barbaritats,
qUe ia gent hagi d'anar a treballar, a veure la família o allà on sigui. El franquisme els ha ensenyat a manar amb irracionalitat, i
així ho fan encara que es diguin demòcrates i muntin eleccions i
referèndums. Segueixen els dictats grollers de qui tot ho aconseguí a punta de baioneta, i s'imaginen que el ciutadà, temerós encara de la força del poder, empassa gripaus i arbitrarietats que el
perjudiquen mentre calla i deixa abatre's sobre ell la desgràcia.
Potser ja va essent hora que ens traiem la son de les orelles i decidim acabar amb aquest estat de coses. Jo imagino que vivint en
una democràcia, que és implícitament un estat de Dret t o t això
ha de ser denunciable, perseguible i castigable. I si no, ja em direu
per què perdem el temps visitant les urnes i fent després el passerell.
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