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Comarques
CONVOQUEN UNA CONCENTRACIÓ PEL DIA 19 DE MAIG EN SENYAL DE PROTESTA PER L'AGRESSIÓ A LA LLENGUA

Arbúcies culpa els funcionaris de
Justícia de no normalitzar el català
Acusa la Generalitatde no donar suport als jutges de pau i deixar que escriguin en castellà
J.CAUPENA
SANTA COLOMA DE FARNERS

G L'alcalde d'Arbúcies Jaume Soler va culpar en part els funcionaris del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya de no
donar suport a la normalització del
català en aquest àmbit.
Aquestes declaracions es van realitzar ahir a la seu del Consell Comarcal de la Selva, on es va presentar una campanya d'àmbit nacional que promou la Coordinadora d'Associacions de Defensa de
la Llengua Catalana. Per Soler, des
del Govern de la Generalitat no es
fa; prou per normalitzar situacions
com les que s'han viscut a Arbúcies, després que un jutge de Santa Coloma hagi prohibit realitzar
els assentaments dels llibres de registre en català. Per l'alcalde d'Arbúcies, els funcionaris de la Generalitat haurien de fer més per donar suport als jutjats de pau i
explicar- los que es totalment normal fer els asentaments en català,
tot i que el llibre de registres estigui imprès en castellà. L'alcalde va
afegir que «els jutges de pau de Catalunya no compten amb la complicitat de l'administració catalana
per escriure en català i va manifestar que si esl jutges haguessin tingut èl suport de l'administració
aquest lamentables fets no s'haguesin produït».
Concentració de protesta

. Pel que a la campanya de defensa del català a l'adminsitració de
Justicai i de rebuig a la polèmica
viscuda entre el jutge de Santa Coloma i el de Pau d'Arbúcies, tal com
ja va informar fa uns dies Diari de
Girona, s'ha confirmat una concentració de protesta davant dels
jutjats de Santa Coloma que es farà
el dissabte 19 de maig.
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La Generalitat retira
una subvenció de 90
milions per a una
residència de Mifas
D GIRONA- L'assòciació de minusvàlids Mifas ha denunciat
que la Generalitat li ha retirat
una subvenció de 90 milions de
pessetes a què es va comprometre fa quatre anys per construir una residència assistencial
a Girona, fet que posa l'entitat en una «delicada situació
econòmica». El president de
MIFAS, Pere Tubert, va explicar ahir que Benestar Social es
va comprometre fa 4 anys a subvencionar el 50 per cent del cost
de construcció de la residència,
pressupostada en 190 milions.
L'acord va quedar invalidat
amb el canvi de conseller i les
obres han començat sense l'aportació de la Generalitat, segons Tubert, que va afegir que
si no arriben els diners, s'haurà
d'hipotecar l'entitat ó vendre
l'actual residència. EFE/DdeG

Palamós porta als
jutjats el cas de la
bugaderia industrial
del nucli antic

Aquest acte no vol ser una reivindicació personalitzada en el jutge que va imposar el castellà utilitzant una llei franquista sinó que
vol ser un acte de protesta contra
l'agressió que ha patit la llengua catalana. Els membres de la CAL van
afirmar que «és una problemàtica
més estructural que no pas d'un sol
jutge». D'altra banda, la CAL farà
arribar a tots els Ajuntaments dels
Països Catalans una moció perquè
sigui aprovada èn el ple dels consistoris.
Insubmissió lingüística

La moció reclama que tots els
Ajuntaments rebutgin l'actitud de
prohibició de l'ús de la llengua ca-

talana en els jutjas de pau catalans.
A més, també reivindica que els
ajuntaments es declarin insubmissos lingüístics davant accions judicials a l'ús del català tot obrint un
registre paral·lel redactat íntegrament en català. Aquesta moció també demana la derogació de la llei
del 57 en la qual s'ha basat el jutge
de Santa Coloma per prohibir el català en els llibres de registre. Aquesta moció es farà arribar també al
Parlament i al Govern central. Precisament l'Ajuntament d'Arbúcies
serà dels primers a aprovar-la ja que
es debatrà en el ple d'aquesta nit.
Soler ha assegurat que serà aprovada per unanimitat ja que les diferents forces polítiques munici-

pals coincideixen a defensar el jutge de pau d'Arbúcies.
Els jutjats de pau de la comarca
de la Selva no utilitzen el català per
fer els assentaments dels llibres de
registre. Segons va confirmar la Coordinadora d'Associacions de Defensa de la Llengua. Només el jutge de pau d'Arbúcies ha fet servir
el català, tot i la prohibició del jutge de Santa Coloma de Farners. Els
membres de la Coordinadora, Jaume Salmerón i Gerard Mortxi, van
explicar que fora deia comarca de
la Selva hi ha municipis com Begur
que també utilitzen el català de la
mateixa manera que el d'Arbúcies,
sense que fins ara hagi tingut problemes.

n PAUMós.- Un nou decret de l'alcalde de Palamós, Jordi Pallí,
recupera l'ordre de tancament
de la bugaderia industrial del
carrer Isaac Albéniz, ordenat el
28 de novembre de l'any passat, però que mai es va arribar
a portar a terme. Després de dos
nous informes, l'Ajuntament
ha pres aquesta desició ja que
els darrers estudis dictaminen
que l'activitat pot ser lesiva pels
veïns i que tot i les mesures aplicades a primers d'any no aconsegueixen que la indústria estigui dins la normativa.
Pallí va informar que aquesta segona petició de tancament
s'ha demanat als jutjats per al
proper dia 23, i va assegurar que
aquesta serà definitiva, J.VIDAL

CONXI UOLONS

TORNEN A REIVINDICAR MILLORES A LA CARRETERA

Més de 500 persones
tallen la N-ll i l'A-7 i
causen cues fins a França
C.VILA
I LA JONQUERA

D Més de mig miler de persones
van tallar ahir la N-II i l'A-? a
l'altura de la Jonquera en una manifestació per exigir a Foment les
millores a la carretera. Els talls a
les dues vies van provocar cues
fms a la frontera i cinc quilòmetres en direcció a Figueres.
La pancarta «Exigim les obres
de millora, a la carretera» Va encapçalar de nou l'actereivindicatiu organitzat per la Plataforma N-II,. integrada per veïns
d'Agullana, la Jonquera, la Vajol i Cantallops. Prop de 700 persones, segons l'organització, es

van concentrar ahir a les set de
la tarda per reclamar al Ministeri de Foment millores urgents
a la via, on es produeixen constament accidents.
El portaveu de la Plataforma,
Milton Sànchez, va insistir de nou
que «estem farts de veure sang»
i va informar que només fa quatre dies es va produir el darrer accident en què una persona del
Rosselló va resultar ferida i continua en estat greu a l'hospital Josep Trueta. La Plataforma va
aprofitar l'acte d'ahir per advertir Foment que «estem farts de la
sang dels nostres vilatans» i que
«no ens aturarern».
Els membres d'aquesta plata-
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El PSC destaca la
millor vertebració de
Catalunya amb
l'arribada del TAV
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Reivindicacions i cues. La manifestació d'aliir a la Jonquera

forma es van posar en contacte punts negres amb un alt índex
amb els responsables del minis- d'accidentalitat. Si el govern no
teri però de moment només els accedeix a la seva petició pintant
han comunicat que ho. estudia- la via, la Plataforma organitzarà
ran. En la trobada se'ls va exigir un acte lúdic en què els mateixos
que pintessin la cruïlla de Can veïns que s'encarregaran de pinQuartos i la de Repsol, dos dels tar la carretera.

ü GIRONA/BARCELONA.- E l d i p U t a t

del PSC Josep Casajuana va assenyalar ahir al Parlament que
l'actual ampliació de l'àrea metropolitana de Barcelona es
veurà confirmada amb l'arribada del Tren d'Alta Velocitat
-TAV- a Catalimya, fet que consolidarà l'eix de comunicacions
Lleida-Tarragona-BarcelonaGirona-Perpinyà. Al seu parer,
el recorregut establert per al
TAV ajudarà a vertebrar millor
Catalunya.
A més a més, va plantejar que
les dues comarques del Vallès,
el Baix Llobregat i les comarques del Penedès han d'estar
ben connectades per assumir
els reptes de futur que tenen
plantejades. EFE/DdeG

