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Comarques

El Comitè pel
Tren Groc
convoca una
assemblea per
presentar el seu
pla d’acció
!Els usuaris de la línia
conviden veïns, administració
i sector turístic a debatre
sobre el seu futur

Les pluges de gener
afavoreixen les
collites de secà a la
província de Girona

Els advocats donen
suport als lletrats en
situació d’amenaça
o inseguretat

!Els únics conreus que s’han vist afectats han

!Els col·legis celebren el Dia de l’Advocat

estat els de colza a la comarca de l’Alt Empordà

ACN/DdG GIRONA
MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

■ El Comitè d'Usuaris del Tren
Groc no vol esperar que passi el
temps i les promeses de modernització de la línia fetes per l'Estat
tornin a quedar en un calaix.
Aquesta entitat que lluita per la
supervivència i renovació del popular Canari ha decidit tornar a
mobilitzar-se i ha convocat una
assemblea general per al pròxim
dissabte  de febrer a l'ajuntament de Sant Pere dels Forcats. La
trobada ha de suposar l'obertura
d'una nova etapa en la negociació
amb les administracions amb la
presentació d'un pla d'acció pel
futur més immediat.
El comitè lamenta que mentre
no es porten a terme les reformes
per a la modernització, la companyia francesa SNCF «manipula,
suprimeix circulacions, no té en
compte les necessitats sobre correspondències i horaris i manté la
dinàmica de tractar la línia com
un rodalia del qual pot treure conductors i desacreditar-la fins a
crear la desafectació de la població respecte del seu tren».

■ Després d'un estiu càlid sense
precipitacions abundants i una tardor on les pluges tampoc han fet
gaire acte de presència, l'hivern a
Catalunya continua essent meteorològicament parlant molt sec, un
factor que està acusant a diversos
cultius de secà de totes les províncies que es veuen afectades per
aquesta manca d'aigua.
A les comarques gironines, els
conreus no s'han vist especialment
perjudicats per aquest motiu. El
coordinador d'Unió de Pagesos a
Girona, Xavier Frigola, ha explicat
que les pluges generals i «generoses» que es van registrar el passat 
de gener van permetre al sector
respirar més alleugerit tot i que ha
admès que, uns dies abans, estaven «nerviosos». «Feia dos mesos i
mig que estàvem de sequera i
vèiem que la collita podia anar
molt malament», ha remarcat.
L'aigua d'aquella jornada, però,
ha facilitat que el naixement de les
sembres dels conreus (sobretot del
cereal d'hivern) sigui «relativament bo». Tot i això, assegura que
la previsió és que vagi una mica

més tard del que és habitual. «Nosaltres el problema que tenen a
d'altres punts de Catalunya no el
tenim. El que ara hem d'esperar és
que si les prediccions són bones, hi
hagi pluja», ha dit.
Malgrat que les afectacions són
baixes, Frigola ha explicat que alguns conreus de la colza, sobretot
a la zona de l'Alt Empordà, s'han
vist afectats per la falta d'aigua. «En
algunes hectàrees i en sembres tardanes, la naixença ha estat bastant
dolenta i això ha obligat, en alguns
camps, a replantar i canviar-la per
altres cultius com l'ordi», ha detallat.
Preocupació generalitzada
Pel que fa a la resta de zones, a la
Catalunya central un dels temes
que preocupa més, és una possible
floració avançada dels arbres que
després es vegi afectada per les gelades tardanes. Al Parc Agrari del
Baix Llobregat i a les Terres de
l’Ebre hi ha una manca d’aigua important que deixa un panorama
dolent i pel que fa al Camp de Tarragona, fruita seca i vinya han estat els més perjudicats.

Amenaçat per donar visibilitat a la problemàtica
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■ Els dos col·legis d'advocats de
la província, el de Girona i el de Figueres, es van sumar ahir a la
commemoració del Dia de l'Advocat Amenaçat, que se celebra
anualment el  de gener i que
serveix per visibilitzar la situació
d'inseguretat, assassinats, desaparicions, persecucions o amenaces que viuen molts advocats i advocades en l'exercici de la seva
professió en un país concret i donar suport a la seva causa.
Des de l'any , en un esforç
per lluitar contra aquesta situació,
diferents organitzacions d'advocats i advocades en l'àmbit mundial, impulsen la jornada, que a
l'Estat Espanyol se celebra el dia
de gener en commemoració de
l'aniversari de la matança dels advocats laboralistes d'Atocha, que
va tenir lloc l'any .
El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Julio J. Naveira,
va explicar ahir que un dels principals reptes del seu mandat - després d'haver agafat el relleu fa uns
mesos al degà gironí Carles
McCragh - és, precisament, la de-

fensa dels drets dels advocats.
«Hem d'actuar com a garants
del dret de defensa» va dir Naveira, per afegir que «defensant que
els advocats puguin fer bé la seva
feina, estem defensant que el ciutadà tingui un judici just» i que
«aquest cas concret és una manifestació clara d'aquesta necessitat, ates que l'objectiu que es pretén amb les persecucions i amenaces als advocats és la indefensió
dels seus clients».
La situació a Egipte
Aquest any el focus de la jornada
es va centrar en la situació a Egipte
on, com denuncien diferents organitzacions internacionals de
defensa de drets humans, tant advocats i advocades com periodistes, activistes per la defensa dels
drets humans i activistes polítics
pateixen constant intimidació i
assetjament. L'Advocacia Catalana sosté que les autoritats haurien
d'aplicar els Principis bàsics sobre
el paper dels Advocats, adoptats
pel è Congrés de l'ONU sobre la
Prevenció del Delicte i el Tractament del Delinqüent.

