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COMARQUES

Vuit-centes
persones volen
càmeres al sector
d’oci nocturn
 El Consell Islàmic diu que les sol·licituds per seguir els preceptes acaben en «acords personals» d’Empuriabrava

«Les empreses són flexibles per seguir el
ramadà si no afecta l’activitat comercial»
GIRONA/BARCELONA | JOAQUIM BOHIGAS

El portaveu del Consell Islàmic
Cultural de Catalunya, Mohammed Halhoul, ha explicat que les
sol·licituds que fan els treballadors als seus empresaris a fi de poder celebrar, durant aquest mes
–novè del calendari musulmà–,
els preceptes del ramadà es resolen en «acords personals» entre
ambdues parts. Halhoul subratlla
que, en «la majoria de casos», els
empresaris són «flexibles» a les
citades demandes «sempre que
el seguiment del ramadà no perjudiqui el bon funcionament» de
l’activitat comercial. Hi ha sectors
econòmics, com ara els escorxadors, en què a causa de la procedència dels treballadors podrien
quedar més afectats en la producció per la celebració del mes sagrat.
Bàsicament, el dejuni significa pels
creients una prova d’autocontrol,
maduració, purificació espiritual i
enfortiment de la fe, i no una prova de resistència.
El portaveu del Consell Islàmic
–una entitat que fa, bàsicament, de
vehiculadora d’entitats musulmanes i d’interlocutora amb l’administració– també ha remarcat que
hi ha comunitats de creients que
pacten amb els respectius ajuntaments dels municipis on resideixen
la disposició d’espais a fi de celebrar les pregàries nocturnes. Tanmateix, hi ha comunitats locals
que utilitzen l’oratori en què habitualment realitzen les oracions. El
Consell Islàmic Cultural de Catalunya, tot i admetent que hi ha «al-

UNIÓ DE COMUNITATS ISLÀMIQUES DE CATALUNYA

 Dues entitats esperen

recollir 2.000 firmes per
modificar la negació d’una
comissió de videovigilància
GIRONA | EUROPA PRESS/DdG

Girona Un congrés lamenta que l’administració no vagi a l’acte d’obertura
 Sota el eixos d’educació, diàleg i societat, el Pavelló de Fontajau va acollir fa uns dies la primera edició del congrés
d’una federació de comunitats musulmanes subsaharianes, algunes de les quals van criticar que l’administració catalana
no assistís a l’acte. Hi hagué representants diplomàtics de països africans. Entre d’altres, el congrés ha rebut el suport de
l’Ajuntament, el Departament de Vicepresidència de la Generalitat i la fundació estatal Pluralismo y Convivencia.

guns musulmans que no són molt
practicants», defensa un seguiment «generalitzat» del ramadà a
la demarcació de Girona. Alhora,
aclara que hi ha diversos col·lectius que estan exempts de seguir els
preceptes, com ara una persona
malalta, amb estat dèbil de salut

–per exemple, gent gran– o infants. Atès que el ramadà és un període d’abstinència, a manera de
renovació espiritual, els creients
potencien les accions caritatives o
de convivència social (evitar les baralles...). Enguany, la celebració
del ramadà a finals d’estiu està

provocant situacions poc habituals. A tall d’exemple, que els preceptes se segueixin al país d’origen
(en període de vacances) o que, a
causa de les altes temperatures,
s’extremin les mesures d’atenció en,
per exemple, treballadors exposats
contínuament al sol.

Unes  persones s’han adherit a la campanya de recollida de
firmes contra la decisió de la Comissió de Control de Dispositius
de Videovigilància de Catalunya
de denegar la instal·lació de càmeres de seguretat a la Zona de
Nit d’Empuriabrava, segons va
informar ahir la Federació Catalana d’Activitats Recreatives i Musicals (Fecasarm). Aquesta i la
seva associació adherida a Empuriabrava –Associació de Locals
d’Oci Nocturn de Castelló d'Empúries i Empuriabra– van iniciar
la campanya el  d’agost per
pressionar la Comissió perquè
modifiqui la seva decisió i permeti
la instal·lació de càmeres de seguretat a la zona. D’aquesta manera, es garantiria la seguretat de
clients i treballadors. Les firmes recollides seran presentades davant la Comissió i la Conselleria
d’Interior el proper dimarts 
de setembre, data en què esperen
haver aconseguit les . signatures. Aquest és el número que
considerarien més que suficient
per rebatre l’argument principal
de la citada comissió, que defensa que preval el dret a la intimitat
per damunt del de la seguretat.
`JOAN COMALAT

L’alcalde fa d’agent d’informació
en la caminada de Sant Bonós
 L’activitat de la Festa dels

CARLES ROMANÍ

Copatrons reuneix 3.786
participants a Blanes i
dóna 1.827 euros a Mifas
BLANES | DdG

L’alcalde de Blanes, Josep Trias,
va ser un dels regidors que dissabte a la nit van participar com
a voluntaris en la XVII Caminada
Popular Nit de Sant Bonós, programada dins la Festa Major Petita dels Copatrons. L’omissió de
realització d’hores extraordinàries
que ha acordat la policia local de
Blanes per tal d’aconseguir l'acompliment dels acords signats
entre el govern i els treballadors de
l’Ajuntament el passat  d’abril va
provocar que alguns edils assumissin tasques informatives en la
citada activitat esportiva. Tanmateix, els regidors no podien
dirigir el trànsit i tan sols estaven
autoritzats, per exemple, a col·locar-se al costat de les tanques de

L’alcalde Josep Trias, marcant el camí que els participants realitzaven.

protecció, amb una armilla reflectant, i explicitant el propòsit
d’informar la població dels motius que provocaven els talls de
circulació i la previsió de temps en
què es restabliria el trànsit a les
vies afectades. La caminada va reunir . participants –. al
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– i va recollir . euros per
a la tasca de promoció social de
Mifas. Abans de l’inici de la caminda, l’alcalde i el regidor d’Esports i Mitjans de Comunicació,
Anselm Ramos, van fer l’entrega
dels diners a una representació de
la institució.

Cornellà Pujals dels Cavallers celebra la Festa Major
 El nucli de població de Pujals dels Cavallers, que pertany al terme
municipal de Cornellà del Terri, ha celebrat aquest cap de setmana la Festa
Major, bàsicament amb actes populars adreçats a la mainada del poble. Ha
inclòs, entre d’altres, una sessió de màgia, una xocolatada i un sopar «a la
fresca» molt participatiu. A destacar també la quarta edició del Festival de
Country i l’ofici solemne amb acompanyament de la Cobla Cervianenca.

