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es Fires de Girona d'aquest any
presenten una programació
marcada, una tempordada
més, per l'oferta més clàssica
i tradicional, aquella que amb el pas
dels anys ha aportat una solidesa i
un poder d'atracció innegable a la
setmana grah gironina. Una oferta
que satisfarà un ampli ventall de gironins i no gironins i que, alhora,
tindrà un regust de déjà vu per a
aquells sectors més inquiets, més inconformistes, que desitjarien una renovació constant del model. Uns i
altres tenen raó, i aquest és el mal-
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EIPSC de Girona i les
crítiques

E

ls premis Nobel van aconseguir
ja fa temps ser els guardons
més preuats del món. No tant
per la dotació, de quasi 140
milions de pessetes, sinó pel prestigi
i el reconeixement afegit que comporten per als guanyadors. L'interès
enorme que desperta el lliurament
d'aquests premis ha anat creixent al
mateix ritme que han augmentat les
dificultats dels qui els concedeixen
per trobar dignes mereixedors del
guardó dins una exquisida correcció
política. Encara que el lliurarnent del
premi Nobel de la Pau, l'únic concedit

cartell, sinó pel.que fa a la reorientació decidida cap 3 noves fórmules.
Segurament no és la funció d'un
ajuntament anar més enllà delque
demanin uns ciutadans majoritàriment satisfets o, si més no, conformistes. Una funció que sí que té, en
canvi, una institució firal que des que
fa deu anys va inaugurar el nou recinte a penes ha tocat la fórmula de
la fira de mostres excepte en l'estrany
joc de canvis de nom de les últimes
temporades, un fet, aquest últim, que
denota una certa desorientació que
comença a ser preocupant.
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pels noruecs, seriípre és el més polèmic —aquest any no ha estat l'excepció—, també hi ha discrepàncies
sobre si els científics premiats se'l
mereixien o si col·legues seus són
els autèntics descobridors dels camins
de la ciència que ells han pogut continuar fins a arribar a l'èxit.
La correcció política en el Nobel
concedit a Hume i Trimble ha arribat
a la màxima expressió. És evident
que aquest any sí que s'ha de parlar
de Pau, s'ha de parlar d'Irlanda del
Nord i de les seves dues comunitats
enfrontades. Havia de premiar-se, per

tant, alhora catòlics i protestants.
Però el procés de pau a Irlanda del
Nord, després de 30 anys de conflicte
i de 3.500 morts, evidentment no és
fruit només d'aquests dos homes. Ho
recordava ahir el mateix Bill Clinton,
que, per cert,; també va fer la seva
aportació al procés. Potser el Comitè
Nobel hauria pogut fer un paquet
més global i reconèixer la tasca feta
per tots els que van participar en
el procés. Sense Hume, sense Trimble, però també sense Adams, sense
Blair, sense Ahem o sense Mitchell,
potser ara no parlaríem de pau.
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edició de Minusval, Fira Nacional
d'Ajudes Tècniques per a les persones amb discapacitat, i, lamentablement, les persones amb mobilitat reduïda que vulguin visitar
el saló es veuran obligades, una
els vehicles que fan el recorregut, vegada més, a buscar algun mitjà
de nova adquisició, no són ac- alternatiu al transport públic.
cessibles i marginen les. persones PERE TUBERT I BASSAS, preamb problemes de mobilitat, prin- sident de MIFAS (Minusvàlids"Fícipalment els usuaris de cadira sics Associats). Girona (Gironès)
de rodes. D'aquella reivindicació
en va sorgir una plataforma de
negociació que durant aquest Les declaracions del
temps ha treballat per tal de bus- conseller Subirà
car solucions que facilitin a aquestes persones la utilització de la
nova línia. Malgrat tot, encara no H Indignat i preocupat per les
s'ha arribat a un acord que pugui declaracions del conseller d'Inser acceptat alhora per l'admi- dústria, "Comerç i Turisme de la
nistració, el concessionari i el nos- Generalitat de Catalunya que apatre col·lectiu. Des del 15 fins al reixien a tota la premsa el 3 d'oc18 d'octubre, Lleida acull la setena tubre passat —que feien referència a la problemàtica de la línia
d'alta tensió de les Gavarres—
i on deia textualment que «pretendre que no es faci la línia és
una tonteria que va en contra del
progrés» o que «el pròxim estiu
tindrem una pagada que sortirà
a tots els diaris d'Alemanya»,
m'han dut a escriure aquesta car.' ' .
ta. Senyor Subirà, faci servir el
cervell, que suposadament té sota
la seva brillant calvície, perquè
%A
l'única cosa que va contra el proM ^ ^ ^
grés és precisament vostè, el seu
comportament i la construcció
d'aquesta línia. Sembla mentida
que una persona tan impresentable sigui conseller. Senyor Subirà, si tant l'interessa el progrés
i si vostè entén .per progrés el
fet d'anar endavant, d'avançar, llegeixi i documenti's. Ha llegit el
Factor 41 Sap què és una línia
d'alta tensió? Sap què és una bombeta de baix consum? Miri endavant i progressi. El que vertaderament necessita la Costa
»
Brava és reduir el seu consum
energètic amb la tecnologia actual
i obtenir, amb la meitat de l'e-1F
nergia el doble de serveis. Declarin d'utUitat pública la necessitat de subvencionar l'eficiència
i sortiran a la premsa, que tanta
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que heu mostrat amb les vostres
declaracions definint-vos com a
avortista, convergent i catòlica.
Crec que de catòlica", res de res;
per ser catòlic, a més de creure
i professar el que ensenya l'Església catòlica, s'ha d'estar en plena comunió amb el bisbe de la
diòcesi i, sempre que aquest ho
estigui, amb el Papa, cosa que
vós heu negat públicament; la vostra manera d'actuar pot confondre
moltes persones, per la manca de
coherència. Si és que us sentiu
catòlica i voleu seguir essent-ho,
ja sabeu el que us toca: poseu-vos
en pau àmb Deu, que ja deveu

saber la manera de fer-ho. I si
voleu un bé a Convergència, no
us presenteu ja que, de vots, amb
aquestes declaracions n'heu per-.
d u t m o l t s . /JOSEP MARIA YLLA GARRIGOLES. Viladamat (Alt Empordà).

Mobilitat reduïda i
transport públic
H El 30 de gener passat es va
inaugurar la nova línia regular de
transport per carretera Eix-Bus,
que uneix Girona i Lleida. Aquell
dia l'Associació ASPID de Lleida
i MIFAS de Girona vàrem manifestar el nostre desacord perquè
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CARDO, CASTRO, conseller comarcal i
cap de llista de Mont-ras (Baix Empordà).

• Distingida senyora, dic distingida per la ignorància i estultícia

decap principal que afronten els responsables municipals d'organitzar
una festa major com la de, Girona:
saber combinar una fórmula que la
resposta massiva dels ciutadans avala
any rere any i saber introduir la dosi
d'innovació suficient per no caure en
un anquilosament excessivament autocomplaent.
Repassant el programa, es pot
comprovar clarament que el compliment de la primera condició és molt
més reeixit que no pas l'apartat de
la innovació. No tant pel que fa a
les novetats que pugui presentar él

Un premi per a més de dos

EL

• És patètica l'actitud del primer
secretari.del PSC gironí, la seva
incapacitat de diàleg i de liderar
políticament les agrupacions del
Baix Empordà. Després que destacats militants i càrrecs públics
manifestessin la seva preocupació
pel deteriorament de les idees que
deuen regir el socialisme demo. cràtic i el menyspreu que des/de
la direcció hi ha envers els mi-,
litants que sense cobrar res aporten el seu treball al projecte, la
reacció ha estat obrir el diàleg
i cercar solucions a tan penosa'
situació. Al contrari, la reacció
ha estat dissoldre l'agrupació de
Mont-ras i ja en van dues de moment, amenaçant de dissoldre el
. que faci falta per imposar la voluntat del primer secretari per sobre de qualsevol regla democràtica o estatutària. Es à dir,- eliminar físicament qualsevol línia
de participació que no estigui al
seu servei. La crítica pot ser incòmoda i molesta, però és indispensable. La incapacitat d'assumir-la, utilitzant mitjans repressius (...), no fa altra cosa que
perjudicar electoralment les sigles
del PSC. Molts militants no en-"
tenem que el primer secretari no
tingui seny per reconduir la situació i que no hi hagi en la
direcció nacional ningú capaç de
fer-li entendre que aquest no és
el camí. Des del Baix Empordà,
en totes les manifestacions públiques dels militants, no s'ha fet
altra cosa que reclamar diàleg i
solucions. La resposta ha estat
sempre la mateixa: amenaces i
sancions. Creiem que ja és el moment d'acabar aquesta situació
que no afavoreix ningú, ni a les
sigles del PSC, ni als seus militants, ni als candidats electorals
per a les properes consultes. / Ri-
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por els -fa./MARC SUREDA PONS,
avergonyit veí de Llagostera que va votar
CiU. (Gironès)

