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SOCIETAT

Els ac^ocats gironins no se senten ben tractats
pels Mossos de Santa Coloma i Sant Feliu
El Col·legi d'Advocats de Girona fa una llista de greuges que estudiarà amb Governació
CLARA RIBAS / SALVADOR GARCIA

• Girona.— El Col·legi d'Advocats de Girona està elaborant una llista dels greuges sobre el tractament que reben els lletrats del
tom d'ofici per diversos agents dels Mossos
El degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Josep Maria Prat,
ja ha eleyat la queixa al conseller
de Governació, Xavier Pomes, i
ahir mateix també en va parlar
amb Xavier Soy. Prat, qüe reivindica «respecte i bon tracte», ha
assegurat que els problemes es
produeixen, bàsicament, durant,
els tràmits judicials i en les declaracions dels detinguts a la comissaria.
El delegat del govern de la Generalitat va assegurar ahir a
aquest diari haver quedat sorprès
per les declaracions dèl degà del
Col·legi d'Advocats de Girona i
per la difusió que aquestes havien

d'Esquadra de les comarques gironines i, so-,
bretot, pels de les comissaries de Santa Coloma de Farners i Sant Feliu de Guíxols. El
Col·legi afirma que això dificulta la seva feina
i que perjudica els seus clients. En canvi, el

tingut, Soy va lamentar també
que Prat hagi decidit generalitzar
unes crítiques que, segons pensa,
només es poden reaützar sobre
uns fets puntuals: «No es pot generalitzar sobre un tema concret.
El mateix degà diu en les seves
declaracions que aquestes
queixes es dirigeixen sobretot a
dues comissaries en concret. Una
competència tan important com
és la seguretat ciutadana porta
problemes i sempre pot haver-hi
algun malentès. Cal un marge de
confiança i un temps d'adaptació.»
El delegat del govern va anunciar la seva intenció d'anar estu-

delegat del govern de la Generalitat, Xavier
Soy, s'ha declarat sorprès per les acusacions.
Ha lamentat que el Col·legi d'Advocats hagi
generalitzat unes crítiques que, segons Soy,
han estat provocades per uns fets puntuals.

diant cada una de les queixes dels
advocats i buscar-hi una solució:
«S'ha de treballar conjuntament
per trobar la solució a aquests
problemes i cal crear els ponts necessaris perquè no hi hagi aquestes tensions.» Precisament, Josep
Maria Prat ha anunciat que el
Col·legi d'Advocats ha iniciat un
treball recopilatori de totes les
queixes, amb l'objectiu de parlar-ne amb Governació. I Soy va
afegir que aquests problemes
s'havien de solucionar en una
reunió que ell i Prat tenien pendent des de feia temps, però que
no s'havia pogut realitza.r per problemes d'agenda. Josep Maria
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Prat pensa que el problema s'arreglarà amb el diàleg amb Soy,
però també amb el temps. «Estem davant un problema de principiants i d'uns agents que són
molt zelosos de la seva feina», va
continuar Prat, que va assegurar
que no hi ha cap frec institucio. nal: «Tant amb Xavier Soy com
amb Xavier Creus [cap dels Mossos a la demarcació de Girona],
cap problema. El que passa és
que la tropa no acaba de xutar.»
El degà no va voler comparar els
Mossos amb la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional: «Les comparacions són odioses, ja que aquells
dos cossos estaven molt bregats.»

HISENDA

Onze municipis i quatre entitats
de l'Alt Empordà executen tres
projectes d'ajuda al Tercer Món
Formen part del Fons Català de Cooperació
JOSEP PUIGBERT

U Figueres.— Els ajuntaments
d'onze municipis de l'Alt Empordà i quatre entitats—el Grup
d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat, la parròquia del Bon Pastor de Figueres,
el grup Gra de Sorra de l'Escala
i Juristes sense Fronteres— finançaran tres projectes d'ajuda
al Tercer Món, impulsats pel
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. Aquests projectes consisteixen en. la dotació
de material per a l'educació secundària als camps de refugiats
burundesos a Tanzània —amb
un cost de 5 milions de pessetes—, la formació d'un centre
d'orientació per resoldre la problemàtica de l'embaràs precoç"
que afecta un 46 per cent de
les noies de 12 a 18 anys de

la comunitat de Tierra Amarilla
a la regió d'Atacama de Xile
—2.800.000 pessetes—, i la dotació i posada en funcionament
d'un taller de confecció a Sarajevo —3.700.000 pessetes.
El Fons Català de Cooperació
i Desenvolupament és una entitat municipalista que recull
subvencions per tramitar i executar projectes d'ajuda al Tercer
Món i els ajuntaments alt-empordanesos que en forinen part
són: Figueres, Roses, l'Escala,
Castelló d'Empúries, la Jonquera, Vilafant, Navata, Garriguella, Vilajuïga, Fortià i VUasacra.
Un altre projecte que es finança
amb participació alt-empordanesa és la construcció d'una escola de secundària i la rehabilitació de quatre aules de primària a Angola.

Promouen l'ús del
transport urbà de Figueres
amb entrades per al teatre
I Figueres.— L'empresa municipal de serveis de Figueres, Fisersa, porta a terme una campanya per promocionar l'ús de
les targetes multiviatge entre els
usuaris habituals del tranport urbà. La cariipanya, que finalitzarà
el 4 de juny, consisteix a sortejar
dues entrades per a les representacions de teatre que es fan
a Figueres. En el sorteig hi entren totes les targetes multiviatge
i les premiades són les que tenen
els dos darrers números de la
sèrie que coincideixen amb els •
dos darrers números del sorteig
de rONCE celebrat el divendres
anterior al dia de la representació. Els premiats han de telefonar al número gratuït
900181446 per recollir les entrades. / EL PUNT
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Obren un punt
d'informació de
vóluntariat a Figueres
I Figueres.—La Federació Catalana de Vóluntariat Social ha
obert a Figueres el primer punt
d'informació descentralitzat de
la demarcació de Girona, des
del qual es canalitzaran les ofertes de persones que volen fer-se
voluntaris socials i les demandes
d'entitats que en necessitin. El
punt d'informació és a la seu
de Mifas, al carrer Nord número
32. Precisament, aquest diumenge se celebra a la Rambla de
Figueres el dia del vóluntariat
de l'Alt Empordà, amb diverses
actuacions i una mostra d'entitats. / R.C.
EQUIPAMENTS

Reformen la Llar del .
Jubilat de Castelló
d'Empúries

El mercat i l'Ajuntament de Blanes signen el conveni que
clou un litigi històric— La junta del mercat i l'Ajuntament de
Blanes han signat el conveni que posa fi al litigi històric de les
dues entitats. El consistori pagarà 17.442.933 pessetes als propietaris
per les taxes de manteniment del 93 i 94 i per canvis de titularitat. / s.G.

I Castelló d'Empúries.— La
Llar de Jubilats de Castelló
d'Empúries és objecte de reformes que consisteixen a traslladar
la perruqueria a la planta baixa
i obrir-hi un accés directe des
del carrer. També s'adapten els
lavabos a la normativa de, supressió de barreres arquitectòniques. La brigada municipal
executa els treballs, què tenen
un cost de 1.328.428 pessetes i
estan finançats per la mateixa
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DIBUIXEM
PLEGATS!!
I CONCURS TOTAUTO - TOYOTA
DE
DIBUIX INFANTIL
Dia 9 de maig - FORNELLS DE LA SELVA - Tel. 972 47 64 06
Dia 16 de maig - FIGUERES - Tel. 972 50 12 61
•yJtL·

VIATGES

PmiMONT.
Av. Jaume I, 65 -17001 GIRONA
Tel. 972 21 25 ^0 - 972 21 22 58 - Fax 972 21 27 90

Concurs obert a tots els nens i nenes residents a les
comarques gironines en edats compreses entre els 3 i
10 anys. La inscripció és gratuïta i l'horari és a partir
de les 10 hores del matí.
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Comercial TOTAUTO
Ctra. Nacional II, km. 709 - Tel. 972 47 64 06 - Fornells de la Selva
PI. Josep Tarradellas, 12 - Tel. 972 50 12 61 - Figueres

