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El governador civil de Girona, Robert Brell, ha acusat el delegat del Govern de la Generalitat, Xavier
Soy, de faltar a la veritat quan va indicar que els
Mossos són l'únic cos que presta un servei tot el dia a
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El PSC denuncia
que la Generalitat
no paga els
menjadors escolars

la Sala de Coordinació Interpolicial. Brell va dir que
«durant les 24 hores les dades se segueixen subministrant mitjançant els centres operatius de la Policia
Nacional i de la Guàrdia Civil».
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haver fet complir la
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• Una avaria deixa part
de Figueres sense
telèfon dues hores

Brell tracta Soy de mentider I creu que
s'aprofita del servei dels agents estatals
El governador diu que la sala interpolicial només està per suplir mancances dels Mossos
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Malgrat que en una Junta de
Seguretat de l'any 1995, el governador civil de Girona i el
delegat del Govern van acordar
crear una Sala de Coordinació
que oferís un servei de 24 hores
al dia, Robert Brell creu que no
és necessari que els agents de la
Guàrdia Civil i de la Policia
Nacional hi vagin durant la nit
perquè «seria perdre el temps i
anar a escalfar cadires».
Robert Brell va assegurar
que «l'esforç que demana el senyor Sdy al Govern Civil ja es
fa» i el va reptar que expliqui «a
qui demanen les dades els Mossos, nit i dia». En aquest sentit,
el governador civil va explicar
que encara que els funcionaris
de l'Estat no estiguin in situ a
la Sala de Coordinació diurant
la nit, lajdades que els demanen
els Mos^s d'Esquadra les obtenen igualment./
Subministrament de d a d e s
Brell va informar que el 91
per cent de les peticions de dades que rep la Sala de Coordinació són realitzades pels Mossos.

Robert Brell.

Xavier Soy.

Aquest fet il.lustra que aquesta
oficina «és actualment una sala
de subministrament de dades a
la Policia Autonòmica, per pal.liar la mancança d'antecedents i base de dades d'aquests». El governador civil va
recordar que, tot i aquest fet,
«les forces i cossos de seguretat
de l'Estat han acceptat generosament que s'anomeni Sala de
Coordinació l'esmentada ofici-

na, quan només serveix per sup l i r les m a n c a n c e s dels
Mossos».
«És de molt mal gust agrair
d'aquesta forma l'esforç que
s'està fent per suplir les mancances de la Policia Autonòmica», va declarar Robert Brell,
que va afegir que «els donem la
mà, i ens la mosseguen».
El governador civil de Girona va explicar que «en d'altres

camps els cossos i forces de seguretat de l'Estat han de suplir
constantment serveis que ja
són competència de la Generalitat». Per això va assenyalar que
en total tenen destinats un centenar d'agents de la Guàrdia
Civil i de la Policia Nacional a
custodiar edificis de competència de la Generalitat, com són
els jutjats, o el trasllat de presos
dins de la Comunitat Autonòmica.
Robert Brell va afegir que al
principi del desplegament dels
Mossos ho van fer de grat, però
que ara ja estan a gairebé tota
la demarcació i els agents estatals encara estan fent feina que
correspon a la Policia Autonòmica. Malgrat tot, va afegir que
ho continuen fent perquè «en el
fons és en benefici de la
ciutadania».
Les manifestacions del delegat del Govern, Xavier Soy, que
segons el governador civil «es
fan amb, ganes de fer equivocar
el ciutadà, ens obliguen a deixar constància de la realitat».
El passat 22 de gener va fer un
any de la posada en marxa de la
Sala de Coordinació Interpolicial, temps en el qual s'han fet
8.500 comunicacions.

Figueres.- Una avaria va
deixar ahir a la tarda sense
telèfon part dels abonats de Figueres i rodalies, segons van
confirmar fonts de Telefònica,
que no van precisar l'abast de
la mateixa ni a quants abonats
havia afectat. La línia telefònica va quedar interrompuda al
voltant de quarts de quatre de
la tarda d'ahir i no va quedar
resolta fins prop de dues hores
després. Segons fonts de l'empresa, una avaria en l'equip
central de Figueres va ser la
causa de la interrupció de la
línia, que va deixa incomunicats tots els telèfons que comencen amb els números 50 i 51.

9 Presenten la primera
edició del mestratge en
gestió i dret local
DdeG

Girona.- La Fontana d'Or va
ser l'escenari escollit per a la
presentació que es va realitzar
ahir de la primera edició que es
fa a Girona de Mestratge en
gestió i dret local, organitzat
pel departament de dret públic
i ciències histórico-jurídiques
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb la col·laboració
de la Universitat de Girona i la
Diputació de Girona., Durant
l'acte, va destacar la gran demanda de places entre els assistents, la qual cosa ha motivat
que l'organització es plantegi
organitzar una segona edició
del Mestratge el proper mes
d'octubre, de manera que hi puguin accedir tots aquells que
s'han quedat sense plaça.

Ahir es va arribar a un acord amb Mifas

Eepfe accepta adaptar
l^estació d® Figueres per a
les persones minusvàlides
DdeG

Figueres
La companyia ferroviària
Renfe va arribar ahir a un
acord amb l'Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) a l'Alt Empordà per adaptar l'estació de Figueres a les
persones amb algun tipus de
minusvalia física. D'aquesta
forma, l'estació figuerenca serà
la primera ubicada en una localitat no capital de província que
estarà
adaptada
als
discapacitats.
Amb tot, Renfe encara ha
d'acabar de decidir quin sistema s'utilitzarà per facilitar
l'accés dels minusvàlids als
trens. En aquest sentit, Mifas
es decanta per instal·lar una
rampa a les andanes, mentre
qüé la companyia ferroviària
prefereix utilitzar una plataforma portàtil com la que es fa

servir a l'estació de Girona i
que costa un milió dues-centes
mil pessetes.
Personal auxiliar
El cap de Renfe a les terminals de Girona, Figueres i
Portbou, José Luis de Frutos,
ha reconegut, però, que el sistema proposat per la companyia
té l'inconveninent de necessitar personal auxiliar que faci
funcionar la plataforma, la
qual cosa representa un cost
anual de set milions de pessetes. En aquest sentit, de Frutos
va fer una crida a altres organismes, com ara la Creu Roja o
l'Ajuntament, perquè col·laborin ajudant a finançar aquesta
despesa.
No obstant això, el responsable de la companyia ferroviària
es va comprometre a adequar
l'estació «de forma immediata»
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®n un xoc amb un cotxs
Hossos a-la Bisbal
La Bisbal.- Una noia de 17
anys i el seu pare van resultar
ferits ahir al matí en xocar el
cotxe on viatjaven i una patrulla dels Mossos d'Esquadra a la
Bisbal. L'accident va passar a
les 11 quan una dotació dels
Mossos va sortir de la central
per anar a un banc on s'havia
disparat l'alarma. Al centre de
la població, el tot terreny dels
agents va col.lidir amb un vehicle Talbot on anaven els dos
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ferits. Pare i filla van ser trasUn moment de la prova, ahir a l'estació de Figueres.
lladats a l'hospital Josep Truei una vegada s'hagi decidit qui- ocasions s'havia donat la cir- ta, on ahir a la tarda van ser
na opció es farà servir perquè cumstància que algunes perso- donats d'alta. Els dos mossos
els minusvàlids puguin pujar nes discapacitades no s'havien van resultar il·lesos.
als trens sense problema.
pogut desplaçar amb ferrocarLa petició de Mifas es va pro- ril de Girona a Figueres perquè
duir mesos enrere després que en aquesta darrera estació no
Es necessiten
aquesta associació impulsés existia cap sistema per poder
una campanya de recollida de baixar del tren.
signatures per demanar l'adapProvisionalment, personal
tació d'aquesta estació a les de la Creu Roja es dedicava a
per a dissabtes,
persones que van amb cadira de aquesta tasca, malgrat que
rodes o que tenen alguna disca- se'ls havia d'avisar amb antediumenges i festius.
pacitat física que els impedeix rioritat i la fiabilitat del servei
Interessades trucar als:
a c c e d i r als t r e n s
a m b depenia de la disponibilitat
normalitat.
dels voluntaris d'aquesta entiTels: 22 46 36-59 50 87
En aquest sentit, en diverses t a t benèfica.
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