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Cassà vol
actualitzar
l'ordenança de
circulació

La ONG Grups de Recerca i Actuació
sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers (Gramc) va denuciar
ahir una «persecució policial» contra

J.CD.

Cassà de la Selva.- L'actual ordenança de circulació
a les vies públiques de Cassà,
de la Selva ha quedat obsoleta i per això l'Ajuntament té
previst actualitzar-la properament. El darrer ple municipal va aprovar provisionalment aquesta ordenança
amb la unanimitat dels tres
grups representats.
El tinent alcalde, Josep
Maria Blavi, va mostrar la
seva satisfacció per l'aprovació i va afirmar que «hi h a
una necessitat d'actualitzar
l'ordenança i recomposar alj guns dels articles». E n
aquest sentit, Blavi va destacar les actuals multes.
Segons el regidor, el 85%
de les multes no sobrepassen
el mínim establert de 2.500
pessetes i amb la revisió de
l'ordenança el mínim passarà a ser de 5.000, tot i que es
rebaixarà a la meitat si l'infractor paga en 15 dies.
ERC, tot i que va retreure
a l'equip de govern de CiU,
que l'ordenança no contemplés la conducció sobre els
efectes de l'alcohol, va votar
favorablement, justificant
que els drets dels vianants
passen per davant dels vehicles i les bicicletes per davant dels cotxes. Blavi va
contestar que les begudes alcohòliques són «una qüestió
major» que està contemplada en el codi penal.

Torroella aprova
l'enllumenat
del sector
dels Criolls
Torroella de Montgrí.L'Ajuntament de Torroella
va aprovar, en el seu darrer
ple, el projecte d'enllumenat
públic de la urbanització Els
Criells. Aquest projecte, que
contempla la renovació total
del sistema d'enllumnat inclosa la zona del passeig marítim, té un presuspost de 46
milions de pessetes. L'Ajuntament, en previsió que tot
el projecte no es pogués fer
de cop havia desglossat la
part corresponent al carrer
Camèlia que és la que es
troba en pitjor estat.

EDIFICIOALMART^SX.
Por acuerdo de la Junta General
de Socios de 26 de Febrero de
1997, se trasladael domicilio social de Avda. de Amèrica, 39 de
Lloret de Mar (Girona), a Calle
Princesa, 2 de Madrid.
Admimstniílor.

Denuncien una «persecució policial»
contra immigrants negres i àrabs
Una ONG troba «desmesurades i discriminatòries» algunes actuacions

GLÒRIA A M E T L L E R

Girona
Aliou Diao, director del
Gramc i H a s s a n Abarkan,
membre de l'ONG a Palafrugell, van denunciar ahir en conferència de premsa un seguit
d'actuacions policials per a ells
«inadmissibles» i dirigides cap
a un col·lectiu determinat, que
s'han vingut produint «des que
el Govern Civil va donar carta
blanca a les batudes contra immigrants il·legals».
Els responsables del Gramc
va'n assenyalar que la policia
ha estat fent «actuacions desmesurades i clarament discriminatòries, ja que no paren pels
carrers als rossos de l'Est d'Europa, sinó només a negres i moros». Aliou Diao va afegir que
aquest comportament coincideix amb una «iepenització» de
leslleis'd'immigració europees.
En aquest sentit, els membres del Gramc van denunciar

que fa unies setmanes la policia
va entrar a quatre habitatges
d'immigrants a Santa Coloma
de Farners «buscant sense-papers», va explicíir Abarkan, i
que poc abans van fer controls
de docunientació al Govern Civil. Els portaveus van assenyalar que tenen coneixement de la
detenció |de dues persones en
aquests controls i asseguren
que «no és legal que entrin i
detenguin gent quan estan en
una oficina de legalització de
documents».
Controls de menors
Els denunciants també van
assenyalar que a Palafrugell
els agents fan «controls per tots
els costats o a totes hores» i que
fins i tot demanen la documentació «a joves de 15 0 16 anys a
les sortides dels instituts, molts
dels quals han nascut aquí».
Davant de tots aquests fets,
els responsables del Gramc van

CONSTRÜCaONES
TORDERA, 2.000, S.L,
Por acuerdo de la Junta General
de Socios de 27 de Febrero de
1997. se traslada el domicilio
social de Avda. de Amèrica, 39
de Lloret de Mar (Girona), a
Plaza de Espaüa. 12 de Madrid.
Aítministnulor.
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GENEKALS GIRONINS, S.A.
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Figueres.- L'estació de
tren de Figueres estarà completament adaptada a les
persones que pateixen algun
tipus de minusvalia física a
partir del proper dia 1 d'abril, segons va informar ahir
l'alcalde de la capital altempordanesa, Joan Armangué.
D'aquesta manera, Figueres
es convertirà en la segona
ciutat no capital de província de tot l'Estat espanyol,
després de Jerez de la Frontera, que disposarà d'una estació de ferrocarril amb les
infraestructures necessàries
per permetre l'accés als disminuïts físics.
Segons va informar el
Consistori figuerenc, les
obres d'adequació, que aniran a càrrec de Renfe, consistiran en la construcció d'unes petites rampes d'accés a
l'edifici de l'estació des del
carrer i des de l'andana, així
com de la instal·lació d'una
plataforma elevadora a l'andana direcció Portbou que
estarà subjecte als horaris
del personal de Renfe, tot i
que s'establirà contactes
amb membres de la Policia
Local i volimtaris de la Creu
Roja per tal de complementar aquest servei.

JORDI RIBOT

A c c é s a l'estació

Aliou Diao i Hassan Abarkan, en un moment de la conferència de premsa d'ahir.
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manifestar que «falta una voluntat política per buscar solucions al problema, no una repressió policial». «Qualifiquem
d'intolerables i injustificables
aquestes batudes que posen en
perill el diàleg entre ONG, associacions d'immigrants i administracions públiques», van
afegir.
El Gramc va enviar el passat
9 de gener una carta al governador civil de Girona, Robert
Brell, per comunicar-li el seu
disgust davant aquestes actuacions policials i on se l'invitava
a mantenir una reunió.
A banda de menifestar que
encara no han rebut cap resposta, l'associació d'immigrants
va assenyalar també que hi ha
«poc interès per part del governador civil de Girona pels temes que es parlen a la taula
d'immigració, ja que hi ha una
escassa participació de l'administració central en aquestes
trobades».

Per la seva banda, l'Ajuntament de Figueres s'ha
compromès a dur a terme les
millores necessàries per adequar l'accessibilitat al voltant de l'estació.
Aquesta iniciativa es farà
després que l'Associació de
Minusvàlids Físics Associats (Mifas) a l'Alt Empordà
endegués una campanya reivindicant millores per accedir a l'estació fíguerenca ja
que algunes persones d'aquest col·lectiu no es podien
desplaçar amb ferrocarril
des de Figueres perquè les
instal·lacions no estaven
adequades.
A resultes d'aquest moviment reivindicatiu, que va
incloure una recollida de signatures, la companyia ferroviària es va comprometre a
estudiar la viabilitat d'aquestes millores, que entraran en funcionament el proper 1 d'abril.

AGRUPACIÓ CULTURAL DE LA IMATGE
Ora. Barcelona, 42 Ir- la
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L'estació de
Figueres estarà
adaptada als
disminuïts l'abril

el col·lectiu d'estrangers format per
persones àrabs i de raça negra. Segons
ells, la policia en alguns casos «ratlla
la il·legalitat».
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