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ESPECTACLES
Tres representants del Col·legi d'Advocats de Girona
i dos del de Barcelona van reconèixer ahir en una
reunió amb els alumnes de la Facultat de Dret de la
Universitat de Girona que l'Escola de pràctica jurídi-
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Torroella de
Montgrí presenta
el cicle d'hivern de
clàssica i jazz

ca, «és un filtre» per limitar l'accés a l'exercici de la
professió d'advocat. Els advocats es van reunir ahir a
la tarda amb els alumnes, que al matí van protagonitzar una manifestació pel centre de Girona.

Els advocats reconeixen que l'Escola
de pràctica jurídica «és un filtre»
Uns 400 estudiants de Dret de la UdG es van manifestar ahir pel centre de Girona
DANIEL BONAVENTURA
' Girona
Representants del Col·legi
d'advocats de Girona i Barcelona van participar en una taula
. rodona ahir a la tarda a la Facultat de Dret de Fontajau, on
van assistir un centenar dels
quatre-cents alumnes que al
. matí van manifestar-se pels
carrers de Girona contra l'anomenada passàntia obligatòria.
Durant la taula rodona, els
estudiants van preguntar si els
dos anys de pràctiques que ara
es demanen per exercir com advocat d'ofici no són en realitat
una mena de numérus clausus
per evitar la massificació d'aquesta professió.
Enric Leira, del Col·legi
d'advocats barceloní, va respondre explicant que actualment el 50 per cent dels llicenciats en Dret que es col·legien
com advocats «acaben fracassant» i, en aquest context, va
admetre que les escoles de pràctica jurídica <tsón un mínim filtre perquè els que de veritat
vulguin »ser advocats puguin
ser-ho».
A més de Leira, del Col·legi
d'advocats barceloní, a la taula
rodona hi van participar tres
representats del col·legi gironí,
-Josep M a r i a ' Prat —n'és el
degà—, Narcís Pérez —director
de l'Escola de pràctica jurídica
inaugurada aquesta setmana a
Girona— i Josep Rubió —subdirector—. També hi havia Miquel Vilanova, del col·legi barceloní; i com a moderadors,
Eduard Rojo, degà de la Facultat de Dret, i Ignasi Ferrando,
professor.
Solidaritat
Els advocats van explicar els
objectius de l'Escola de pràctica
jurídica, que consideren imprescindible per garantir un nivell de qualitat en la defensa
dels drets de la ciutadania, i
van argumentar que l'obligatorietat de les pràctiques és una
proposta «solidària amb els estudiants», perquè així tots tindran les mateixes oportunitats
i no resultaran afavorits només
els « a l u m n e s q u e t e n e n
padrins».
Per la seva part, els estudiants van reclamar una «tutela universitària» de les pràctiques jvu·ídiques, i els advocats
van admetre que estan «oberts
al diàleg». En aquest sentit,
van acceptar com a «bona en
principi» la proposta estudian-
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Cassà estrena
avui €<Les tertúlies
a la Coma», un
espai de debat
DdeG
Cassà de la Selva.- Un debat sobre els mitjans de comunicació locals i comarcals
encetarà avui, a 2/4 de 10 del
vespre, el cicle Les tertúlies a
la Coma, organitzat per la
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cassà de la
Selva per fomentar la discussió pública sobre diversos
temes d'interès.
Jordi Xargayó, sotsdirector del Diari de Girona; Joan
Ventura, director d'Edicions
Comarques Gironines El
Punt; Albert Requena, delegat de Catalunya Ràdio a
Girona; Joan Carles Codolà,
director de la revista Llumiguia, i Lluís Freixas, periodista i representant de Ràdio Top Gironès, són els cinc
participants d'aquest primer debat, que se celebrarà
a la sala de plens de l'antic
Ajuntament, a la plaça de la
Coma.

Barcelona acull el
Congrés europeu
de planificació
lingüística

MARÇAL MOLAS

Josep Maria Prat, Ignasi Ferrando, Narcís Pérez

til consistent a oferir a les universitats unes places de passant que convocaria anualment
el Col·legi d'advocats en funció

Enric Leira, ahir a la tarda a la Facultat de Dret de la UdG.

de l'oferta dels despatxos.
Finalment, les dues parts
van acceptar la proposta llançada pel mateix Enric Leira:

«Anem a debatre com es fan les
escoles de pràctica jurídica, què
han de fer i com hi participa la
universitat».

«Boti, boti, boti, passant el qui no boti!»
D.B.
Girona
Amb crits de «boti, boti, boti,
passant el qui no boti!», «no a la
passàntia obligatòria, no al corporativisme, no al vostre examen!», uns quatre-cents estudiants de la Universitat de
Girona (UdG) es van manifestar ahir pel centre de Girona
contra la proposta d'instaturar
pràctiques obligaròries per
exercir d'advocat un cop s h a
obtingut la llicenciatura de
Dret, com es feia simultàniament a la resta de l'Estat
espanyol.,
Els estudiants van sortir de
la Facultat de Dret de Fontajau
a les 12:15 del migdia i van
interropre els trànsit, assistits
per la Guàrdia Urbana, al llarg
del pont de Fontajau, la N-II i
l'avinguda Ramon Folch, on
van fer una primera aturada
davant l'edifici dels jutjats.
En aquest punt van cridar
nous lemes, van alçar les pancartes i van deixar un llaç negre a l'entrada com a símbol de
dol per la mort de la seva
carrera.

Barcelona.- La reflexió a
l'entorn de les polítiques lingüístiques que s'apliquen en
diferents països serà l'eix
del Congrés Europeu sobre
Planificació Lingüística,
que se celebrarà entre avui i
demà al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona amb uns tres-cents inscrits de tot el món.
Organitzat per l'Institut
de Sociolingüística de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat i pel Grup Català de Sociolingüística, el congrés vol
donar a conèixer altres àmbits geogràfics en els quals
l'aplicació de la política lingüística tingui similituds
amb el cas català.

Fan unes
jornades sobre
supressió de
barreres a Girona
JORDI RIBOT

Un moment de la manifestació.

Van prosseguir per Jaume I,
Alvarez de Castro ivcarretera
Barcelona, on hi ha l'objectiu
de la protesta: la seu del Col·legi d'Advocats de Girona. En
aquest punt van tornar a cridar
mentre una delegació va ser rebuda pel degà del Col.le^, Josep Maria Prat.
. Aquest va escoltar les seves
protestes i els va emplaçar a la
reunió de la tarda, tal com in-
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formem sobre aquestes línies.
La manifestació es va dissoldre a les 13:45, després que un
dels estudiants proclamés: «Volem que la reforma dels plans
d'estudis ens doni la formació
que els advocats diuen que ens
falta». «Els estudiants interpretem l'Escola de pràctica jurídica com un sistema de numérus clausus perquè hi ha massa
advocats».

Girona.- El Departament
de Benestar de la Greneralitat, el Col·legi Ofical d'Arquitectes a Girona (COAC) i
l'associació Mifas h a n organitzat unes jornades per donar a conèixer als arquitectes i tècnics.el marc jurídic
existent des del passat dia
28 d'octubre sobre la supressió de barreres arquitectòniques i del Codi d'Accessibilit a t . Les j o r n a d e s se
celebraran avui i demà a la
Sala d'Actes del COAC a Girona, a l'edifici de la Pia
Almoina.

