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UàiuEitamentde
Pals adjudica Ses
©brespersderrar
Sa xarxa de serveis
aS nucSi antic
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DdeG
Pals.- L'Ajuntament de Pals
ha adjudicat les obres de soterrament de la xarxa de serveis del
nucli antic de la localitat a l'empresa Agustí Mas Oliva, de Banyoles, per un valor d'uns 72
milions de pessetes. El pressupost global de l'obra, que contempla el soterrament de les línies de baixa tensió, de telèfon i
de televisió, és de 123 milions,
51 dels quals seran finançats per
la direcció general d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat.
El projecte compta també
amb una subvenció de 10 milions de pessetes concedida per
la Comunitat Econòmica Europea, dins el programa d'ajuts
destinats a la conservació del
patrimoni històric dels municipis.
L'alcalde de Pals, Pere Servia, va anunciar ahir que els treballs «començaran immediatament i es preveu que estiguin finalitzats abans de
l'estiu vinent». L'execució de
l'obra obligarà a tallar al trànsit
els carrers cèntrics de Pals, tot i
que, segons l'alcalde, «ho anirem fent de manera gradual
per evitar, el màxim possible,
les molèsties als veïns».
• R i p o l l . Els serveis d'Extensió Agrària dej Ripollès i la Cerdanya han organitzat recentment a Ripoll una jornada sobre
recursos i activitats complementàries a muntanya. La jornada es'va iniciar amb una visita al
perolier ubicat al carrer Bisbe
Morgades i, posteriorment, els
participants en aquesta activitat
es van desplaçar a Cal Ras, a
Campelles, per observar una activitat turística complementària
a l'agricultura. Posteriorment,
es va visitar Cal Pastor de Fornells, a Toses, on hi ha una
resídència-casa de pagès i el
museu del pastor. L'objectiu .de
la jornada era comprovar sobre
el terreny les rendes complementàries que poden obtenir els
pagesos a través de l'agroturisme i l'activitat artesanal.
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Un rhoment de la roda de premsa que es va celebrar ahir per presentar la campanya «Democràcia és igualtat».
(Foto MARISA MORILLO).

L'acte de demà s'integra en la campanya «Democràcia és igualtat»

Faran a Girona una concentració
en contra de Ses dSscriminacions
JOSEP PASTELLS
Girona.- Sis organitzacions no
governamentals han convocat una
concentració que, «en principi»,
es durà a terme demà a la plaça del
Vi de Girona per protestar contra
«els fenòmens discriminatoris
que es produeixen en la nostra
societat». Aquest acte s'integra en
la campanya «Democràcia és igualtat», que es du a terme a tot l'Estat
espanyol I té com a objectiu «lluitar
contra qualsevol conducta discriminatòria i sensibilitzar totes
les persones i institucions que el
rebuig a les diferències significa
una violació dels drets humans
incompatible amb els genuïns
valors democràtics».
A les c o m a r q u e s gironines,
aquesta campanya té' el suport de
CC.OO., UGT, Mifas, la Creu Roja,
l'Associació d'Africans i l'Associació Cultural Gitana. Segons va explicar ahir David Corral, membre de
la secretària de política social
d'UGT, «la nostra intenció és
aconseguir el suport de més or-

ganitzacions que, com nosaltres,
vulguin fomentar el respecte a la
diferència i la igualtat entre les
persones». Tot i que encara s'ha
d'acabar de concretar, és previst
que durant la concentració de
demà, que es realitzarà a partir de
les set de la tarda, es faci una taula
rodona i, a més, un representant de
l'Ajuntament de Girona llegeixi el
manifest «Democràcia és igualtat».
Posteriorment, actuarà el grup musical Niebla gitana.
Els organitzadors de la concentració confien «captar l'interès del
màxim de gent jove possible» i
esperen que a l'acte de demà hi
participin «escoles i instituts». I és
que, segons han indicat, «no es
tracta d'implicar-hi només els col·lectius afectats, sinó també tothom que opini que tots tenim els
mateixos drets». Així mateix, el
director de Mifas a Girona, Pere
Tubert, ha posat en relleu que «en
aquest tema es poden diferenciar
dos grups: la gent afectada i els
que els donen suport».

Entre les discriminacions que actualment es produeixen a les comarques gironines, destaquen, segons les entitats que promouen la
campanya «Democràcia és igualtat», les motivades per raons de
«naixement, ètnia, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra circumstància, com. ara minusvélia o
orientació sexual». A l'Estat espanyol, la campanya és impulsada per
onze associacions no governamentals que reben el suport del Ministeri
d'Afers Socials.
A la publicitat que s'insereix als
mitjans de comunicació es poden
contemplar els rostres de diversos
personatges famosos que, per una
raó o altra, han estat objecte de
discriminació al llarg de la seva vida.
Així, per exemple, es pot observar
una fotografia de Stephen Hawking
i, a sota, la frase «Inútil!», o bé una
altra d'Oscar Wilde amb la paraula
«Marical». Al costat d'això, es pot
llegir: «Potser et creus millor que
aquestes persones? Per a totes i per
a tots, un respecte».
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La Cambra de Sant Feliu creu
que el pàrquing de la rambla
Vidal és positiu per al comerç
DdeG/L.POCH
Sant Feliu de Guíxols.— La
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols
considera, sobre el projecte per fer
un pàrquing subterrani a la rambla
Vidal de la localitat, que «fins que
no es demostri el contrari, l'existència d'aparcament com més a
la vora millor de zones comercials és un element positiu i incentivador del comerç de l'àrea, i
més per a una ciutat considerada
turística». Segons la cambra, «els
estudis ens demostren que, cada
vegada més, els consumidors o
bé van a comprar a grans àrees
comercials o en zones de comerços prop de pàrquings».
En el mateix sentit, la cambra
assenyala que, en algunes poblacions, «la realització de zones de
vianants ha estat realment positiva, i ha representat una potenciació dels comerços de la zona».
La cambra ha volgut deixar clar
que, «si la immensa majoria dels
comerços i establiments afectats
no presenten una proposta via-
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ble, es fa molt difícil definir-se, ja
que prendre partit per un-sector
podria anar en detriment d'un
altre d'afectats de la mateixa
zona, i que també són electors de
la cambra». Per tant, la Cambra de
Corherç de Sant Feliu conclou que
«només si existeix un projecte
consensuat i hi ha unanimitat entre tots els comerciants, aquesta
cambra pot fer valer el seu pes
davant de l'Ajuntament».
D'altra banda, el grup pro rambla
de Sant Feliu de Guíxols, que defensa la conservació de la rambla
Vidal en el seu estat actual, ha
recollit aquest cap de setmana prop
d'un miler de firmes per evitar la
modificació d'aquest vial. Els defensors de l'actual model de rambla
han iniciat una segona campanya
de recollida de firmes, que acabarà
el dia 27, coincidint amb la manifestació que ha convocat el mateix
grup, després que l'equip de govern
va qüestionar la validesa de les
3.049 signatures que van lliurar la
setmana passada en contra de la
modificació d'aquest vial.
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Fan unes jornades
a PaSafrugeSS solire
Ea quaSitat
industrial en
eS sector surer
DdeG
Palafrugell.— L'Institut Català del Suro ha organitzat a.
Palafrugell unes jornades sobre
la qualitat industrial en el sector
surer català, amb l'objectiu de
presentar als utilitzadors i consumidors de productes del suro
el conjunt de tasques que ha
desenvolupat aquest institut per
establir els mètodes de treball i
els sistemes de gestió necessaris perquè les empreses sureres
puguin acomplir les especificacions i exigències d'augment de
la qualitat dels seus productes i
de la millora dels serveis que
reclamen uns mercats cada vegada més competitius i internacionalitzats.
Les jornades comencen avui a
les deu del matí amb la recepció
dels assistents, i és previst que
siguin inaugurades pel conseller
d'Indústria i Energia de la Generalitat, Antoni Subirà. Posteriorment, se celebrarà la primera
ponència sota el títol «Programa
de pormoció de la qualitat industrial en el sector surer català», a càrrec del director del
Centre Català de la Qualitat del
Departament d'Indústria i Energia, Carles Sans. La segona ponència anirà a càrrec del consultor de la Qualitat del Laboratori
General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat, Salvador
Boix, i tractarà sobre «La implantació dels sistemes de gestió de la qualitat a la indústria
surera: situació actual». En finalitzar les ponències del matí, es
visitarà el Museu del Suro de
Palafrugell.
La darrera ponència del dia se
celebrarà a les 4 de la tarda i serà
la presentació de l'estudi «Generació d'olors i gustos no desitjats en vins i caves que es puguin produir a causa del tap o
d'agents aliens incorporats al
mateix suro», que serà exposat
per Jordi Codina, tècnic del Laboratori d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat.
Les jornades continuaran
demà amb una ponència sobre
la «Necessitat d'una normativa
de producte» a càrrec de l'adjunt de direcció tècnica del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat,
Tomàs Quintana, i una altra a
càrrec de la doctora Maria À n gels Calvo, catedràtica de Patologia Animal de la Facultat de
Veterinària de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que
portarà el títol «Estudi microbiològic dels taps de suro».
Les jornades es clouran amb
una taula rodona que serà moderada per Jordi Conejos, sotsdirector general d'Indústria del
DIEde la Generalitat, i comptarà
amb l'assistència del director
tècnic de Freixenet, s.a., el cap
de control de qualitat de Miquel
Torras, s.a., el director de producció de J . Vigas, s.a. i el
conseller delegat de Francisco
Oller, s.a. Els actes, els clourà el
director general de Producció i
Indústries Agroalimentàries de
la Generalitat, Gustau García.

• Informe de Girona. La
comissió de l'Informe de Girona, que inclou un total de 50
propostes dirigides a les institucions i la societat per facilitar la
integració dels immigrants, fa
aquesta tarda una compareixença parlamentària davant la comissió del Parlament per a l'est u d i s o b r e la s i t u a c i ó a
Catalunya de la immigració de
treballadors estrangers. La comissió va presentar dissabte el
seu informe a Jordi Pujol.

