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R

àdio Grup i Luis del Olmo,
propietari d'Onda Rambla,
han arribat a un acord i, a
partir de quan es faci efectiva
aquesta entesa, l'emissora gironina
passarà a emetre una bona part de
la programació d'Onda Cero. Des
de la seva creació, l'any 1983, Ràdio
Grup no havia evolucionat gaire en
cap sentit. Quan hi va haver la primera concessió de freqüències, el
GEiEG es va afanyar a aconseguir-ne
una amb uns plantejaments ben clars:
havia de ser una emissora de la ciutat
i havia de tenir un pes específic entre
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a maquinària judicial costa
moltíssim de posar en marxa,
però que després res no l'atura
n'és mostra el cas Filesa, la
presumpta trama de finançament
il·legal del PSOE. És evident que
la instrucció feta per Marino Barbero
no va ser modèlica per la seva durada,
però també ho és que el fiscal ha
actuat amb celeritat. L'acusació pública ha decidit no acusar 16 dels
39 implicats per Barbero, però ha
estat extremadament dura a l'hora
de qualificar els fets i de demanar
condenmes: 24 anys per a un ex-di-

EL

PERES i SUNYER. Portbou.

ments de gran emoció per als feligresos assistents, que en guardarem un gran record. Finalitzat
l'acte diaconal, a la plaça de l'Església, tots van ser obsequiats esplèndidament. Gràcies a mossèn
Joan i a la resta de les autoritats
eclesiàstiques per aquest dia i una
llarga vida de predicar el Bé./M.
ANTÒNIA RODRÍGUEZ. Roses.

Assignació de sous a
VAjuntament de Salt
• Independents per Salt hem denunciat el fet que des de l'Ajuntament tractin els veïns de Salt

L E C T O R

' putat; 7 anys per a un senador; .3
anys per a l'ex-secretari de finances
del PSOE, i 5 anys per a l'anterior
president del Banco Central, entre
altres. Després del frustrat intent de
demostrar el finançament irregular
del PP (cas Naseiró), ara el fiscal
s'ha hagut d'aturar en Galeote a l'hora de buscar responsabilitats penals
en el PSOE, ja que va ser fins on
va arribar l'instructor. És dubtós, però, que en cas de condemnes les
responsabilitats polítiques s'acabessin
en ell. El fiscal també es mostra duríssim contra alguns responsables de

les empreses que van pagar les consultes a Filesa. I apunta que ho van
fer pels importants beneficis que van
treure posteriorment de l'administració. Si en el judici això es demostrés
i atès que els polítics ara imputats
no tenien responsabilitats a l'hora
de fer concessions, caldria pensar que
algú va prevaricar a l'hora de concedir-ne. I per això la gran incògnita
del cas Filesa és si l'acusació intentarà
buscar responsabilitats més enllà dels
ara acusats per obrir un nou procediment i buscar responsables de
la trama dins de l'administració.

E S C R I U

com si fossin criatures. Que diguin: Com que ens dóna la gana,
ens posem el sou que volem, i
no buscar excuses que no lliguen
ni amb cordills. Ja ho veieu, tant
pregonar per part d'ERC que el
poble no es pot permetre de mantenir tantes assignacions exclusives i ara que són a l'equip de
governi ocupant la regidoria d'Hisenda, els diners que volien estalviar se'ls reparteixen entre ells.
Diuen que l'augment és d'un
4,35%. L'alcalde, que cobrava
4.660.000 pessetes, s'apuja de
790.000 més, cap a un 20%, quasi
el sou mínim interprofessional
LA P U N X A
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d'un obrer. Els tinents d'alcalde,
de 75.000 pessetes mensuals passen a 132.000, prop d'un 80% més.
A part dietes, viatges, etc. Sempre
s'ha dit que Salt és un poble escàs
de recursos, no ho diria ningú
després d'aquest repartiment. La
crisi? Ja apujarem els impostos. / INDEPENDENTS PER SALT.

Integració laboral
M En referència a l'escrit publicat
el dia 29 passat en aquest diari,
voldríem puntualitzar algun dels
punts exposats. Volem deixar clar
que el novembre de 1994 se'ns

va reconèixer un SSIL (Servei de
Suport a la Integració Laboral)
a través d'una ordre del Departament de Benestar Social, aprovada i publicada en el DOG de
l'I de març de 1990. El SSIL (l'únic en tota la província de Girona)
és considerat de caràcter extern,
i, per tant, té l'obligació d'atendre
persones amb disminució sigui del
tipus que sigui. Si bé l'Associació
Mifas atén com a socis persones
amb minusvalideses físiques, sensorials i orgàniques, el SSIL ofereix el servei a totes aquelles persones que presentin alguna disminució, sense excloure'n cap.
Així mateix, volem remarcar que
el nostre servei de SSIL està subvencionat pel Departament de Benestar Social i pel Departament
de Treball. Això implica que el
servei és totalment gratuït tant
per als empresaris com per a les
persones ateses. Amb encara no
un any de funcionament, el SSIL
ha aconseguit la inserció laboral
a l'empresa ordinària d'un total
de vuit persones amb minusvalideses, i la d'unes 38 persones
en centres especials dè treball.
Aquest servei està format per set
professionals (psicòleg, assistent
social, promotor laboral, monitors) que, entre d'altres tasques,
valoren la, persona amb minusvalidesa per dur a terme la seva
adequació al lloc de treball i assessoren l'empresari. Finalment,
ens agradaria citar que, com a
centre col·laborador que som del
Departament de Treball, a finals
d'any estarem inscrits en el Servei
Català de Col·locació. / PERE TUBERT

i B A S S A S . President de Mifas.
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Una diada inoblidable
U El dia 23 passat va tenir lloc
a l'església de Santa Maria de
Roses l'ordenació de diaca d'en
Jordi Reixach i Masachs pel bisbe
de Girona, monsenyor Jaume
Camprodon. L'acte va tenir mo-

cap més pretensió, quant als oients
gironins, que augmentar el seu índex
d'audiència. La situació econòmica
heretada per la junta directiva actual,
presidida per Josep Maria Figueres,
no els ha permès atendre algunes
consideracions que l'audiència gironina els hauria agraït, com per exemple haver cedit la freqüència a una
emissora amb programació, com a
mínim, en català. Però, ateses les
circumstàncies econòmiques i polítiques i deixant ben clar que hi tenen
tot el dret, es pot entendre que s'hagin
escoltat el millor postor.

Els textos tramesos a aquesta secció han de ser breus. Tindran prioritat els que no excedeixin de 20
ratlles mecanografiades. L'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el
telèfon i el número de D N I o passaport de l'autor. N o es publicaran cartes signades amb pseudònims
ni amb inicials. El Punt es reserva el dret de publicar les comunicacions trameses, i el de resumir-les
quan ho consideri oportú.

«Cultura» a Portbou
I Vaig sentir vergonya i impotència. Em refereixo a la commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Walter Benjamin. No de l'acte en si, que
en alguns moments el vaig trobar
reeixit en gran manera. Del tractament que en va fer l'Ajuntament
envers el meu vilatge, sí. Però
què s'han pensat! Que el poble
no està capacitat per fmir d'un
acte cultural, o què? A què ve
aquesta organització misteriosa
digna de les més enrevessades societats secretes? Jo hi vaig assistir
per casualitat, com d'altres persones. Però la sensació que vaig
tenir va ser d'haver entrat d'esquitUentes en una festa a la qual
no s'acceptava la meva presència;
ni la meva, ni la d'altres persones
com jo; les proves, que vam ser
desallotjats abans no entressin
aquelles, com si passar-los a davant els ofengués. A la cloenda
de l'acte una altra prova d'elit;
concert de música clàssica. Fins
aquí, fabulós, però a quants vilatans no els ha de doldre haver-s'ho perdut? Cap pasquí, rètol, cartell, ni res de res, tan sols
un anunci a Catalunya Ràdio i
a aquest diari. Ja ho seria prou
si fos un acte normal, però un
com aquest, i al meu poble, que
quan se'n fa un ja és massa i
saps que fins a l'estiu no se'n
farà cap més, ni un de sol; això
és un ultratge! Jo no formo part
de la seva societat, ni puc, com
d'altres, costejar-me l'accés, però
aquestes persones fan les seves
festes amb els meus diners, i això
em fa pensar si està bé que els
polítics tinguin a les seves mans
la cultura. Ja veiem què passa
a València, per exemple, o sense
anar tan lluny, a Portbou. / ENRIC

la ciutadania. Era la línia defensada
pel fins fa pocs mesos president de
l'entitat, Salvador Martí. Això mai
va ser així i, a més, amb el pas dels
anys. Ràdio Grup s'havia convertit
en un autèntic problema per a l'economia grupista. Paradoxalment, el
que es preveia com una emissora
de la ciutat i per a la ciutat pot
acabar fent un flac favor al municipi,
perquè el quç fins ara era la freqüència d'una sintonia de qualitat
més 0 menys qüestionable però gironina acabarà sent un simple repetidor d'una emissora estatal sense

Les ramiBcacions del «cas Filesa»
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• El VIII Aplec de la Sardana
de Tossa de Mar ha estat patrocinat per l'Ajuntament de Tossa i organitzat per l'Agrupació
Sardanista Tossenca, i no pel
Grup Sardanista Sant Hilari com
es deia per error en un anunci
que vam publicar ahir.

