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Girona porta a Amberes
dansa, música i teatre
• A n n a Rovira i Antoni Cots mostraran l'avantguarda catalana
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Un passeig
travessarà els
aiguamolls
de l'Empordà
El projecte constarà d'equipaments diversos,
com un bar, serveis de
dutxes en les àrees de
bany i circuits per a bicicletes. • pàgina 4
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cop a Figueres

Informació a la pàgina 50

PAGINA 52

La Cerdanya
estarà sota riscos
d'allaus aquest
cap de setmana
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PAGINA 5

CATALUNYA

"La societat m'ha donat l'esquena en conèixer la meva malaltia"
PLATJA D'ARO • La noia de la fotografia és la protagonista d'una
història de tendresa i humanisme. Respon a les inicials E.G. i viu a
Platja d'Aro. Màrius Lleget, regidor de Cultura, Esports i Joventut
d'aquest municipi, li ha fet un lloc a casa seva. El motiu: la noia, de

33 anys, és portadora dels anticossos de la sida. La falta d'ajuts institucionals per a aquests malalts ha provocat la situació. Lleget ha
precisat:" Vaig voler fer un acte humanitari. No la podia deixar al
carrer." • pàgina 33
N O U DIARI

PÀGINA 13

Bescanó i Amer seran envaïts
per les 'mountain-bike'
BESCANÓ • Les localitats gironines de Bescanó i Amer seran
avui i demà les seus del tercer
campionat català de mountainbike. El creixement espectacular
que aquesta modalitat ciclista
està experimentant al nostre
país es reflecteix en el nombre
de participants, que enguany supera els cinc-cents ciclistes.
Corredors i organitzadors han
coincidit en assenyalar que el recorregut de la prova és molt dur i

l'han comparat al circuit de la
Copa Grundig que es va celebrar
la setmana passada a la localitat
de Llinars.
Xavier Soy, alcalde de Bescanó, considera que aquest serà
"l'esdeveniment esportiu més
rellevant de la història del nostre
poble". El club Alba Bescanonina, organitzador de la cursa, vol
acollir l'any vinent una prova del
campionat del món d'aquesta
especialitat. • pàgina 44
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L'Ajuntament de
Barcelona vol
reduir a la meitat la
circulació de cotxes
ESPANYA

Rosa Conde acusa el
PP i alguns diaris de
rebutjar les regles
del joc democràtic
PÀGINA 24
INTERNACIONAL

Ciampi tirarà
endavant el seu
govern tot i la crisi
ministerial
Els quatre organitzadors del campionat.
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Els núvols seran freqüents tot el dia, tot i que les
clarianes també apareixeran amb facilitat, cosa que
farà que el sol es pugui veure a molts indrets. Tot i
això, el cel es taparà de nou i hi hauran alguns ruixats dispersos que, localment i sobretot a punts de
muntanya, poden ser d'origen tempestuós. L'aigua
caurà principalment a les comarques del litoral i
pre-litoral, i també al Pirineu, on les precipitacions
seran de neu a cotes superiors als 1.700 metres. Les
temperatures mínimes babearan una mica i les màximes pujaran.
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Les característiques meteorològiques del dia seran
molt semblants a les d'avui. De núvols, se'n veuran
pràcticament arreu, tot i que les clarianes també
donaran una mica de tranquil·litat a la jornada. De
tota manera, hi hauran alguns ruixats aïllats, sobretot a les zones de muntanya, que alguna vegada
aniran acompanyats d'una tronada. Les temperatures es mantindran amb valors similars als d'avui,
tot i que algunes màximes poden pujar una mica.
Els vents bufaran en generalfluixosi de direcció variable, amb marinades al litoral.

MM.

TELEFONS

éo

10T0 6/49:93-200-27-70. PRIMITIVA: 93-301 -84-24
60N0L0T0:91-411-62-00. SÚPER 10:93-200-27-70.
TRIO: 93-200-2770. ONCE: 93-325-92-00

Sol

Núvols
i clars

cD
Ruixats Ennuvolat

<3

Ç?
Pluja

Tempesta

Mar
plana

Mar
arrissada

\

S.
Marejol

Mar
grossa

Vent
suau

Vent

Vent
fort

9

GRANADA

17

8

MADRID

18

7

MÀLAGA

18

PAIMA

20

11

LAS PALMAS

22

14

PAMPLONA

18

7

SANT SEBASTIA

17

10

7

SANTANDER

17

9

SANTA CRUZ

22

14

SARAGOSSA

20

10

SEVILLA

17

9

SÒRIA

15

2

TERUEL

14

4

VAUENOA

22

8

VALLADOLID

16

7
12

MON
AMSTERDAM

22

ALGER

20

ATENES

22

12

BERLÍN

27

13

BRUSSEL·LES

23

8

BUENOS AIRES

27

14

GINEBRA
L'HAVANA

20

UMA

8

8
31 19
23 18

LISBOA

16

LONDRES

2!

11
13

IOS ANGELES

28

14

MANILA

36

24

MÈXIC

26

11

MOSCOU

16

2

NOVA YORK

24

16

PARIS

24

14

PEQUIN

20

RABAT

18

11

RFO

32

18

ROMA

17

12

SANTO DOMINGO 30

19

11

SEUL

18

TOQUO

12

8
9

WASHINGTON

25

12

Els CLASSIFICATS del Nou Diari,
la millor manera de trobar allò que busca
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LLEIDA

Tel.: 93-542 42 OO
Fax:93-54242 01

Tel: 972-40 93 OO
Fax:972-4093 01

Tel.: 973-70 05 OO
Fax:973-7005 01

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 1/5/1993. Page 2

REUS
Tel.: 977-75 9800
Fax:977-75 98 01

TARRAGONA
Tel.: 977-21 42 00
Fax:977-21 4633

COMARQUES

DISSABTE

1 DE M A I G DE 1 9 9 3

N O U DIARI •

3

SOCIETAT

E

l regidor de Platja d'Aro, Màrius Lleget, s'ha vist obligat a acollir una noia portadora de
la sida. La falta d'ajuts oficials va fer prendre aquesta decisió al regidor. La jove va
contraure la malaltia després de mantenir contactes sexuals amb un company que ja
ha mort. La jove només disposa d'una pensió temporal insuficient per viure

Un regidor acull a casa seva
una noia portadora de la sida
L'Ajuntament de Platja d'Aro no ha trobat mitjans per ajudar la jove a sobreviure
PLATJA D'ARO

YOLANDA LLONCH
El regidor de Cultura, Esports i
Joventut de Platja d'Aro, Màrius
Lleget, acull des de fa tres mesos
a casa seva una noia de 33 anys
portadora d'anticosos de la sida.
La jove E.G. no té mitjans per sobreviure i l'administració local
no disposa de m e c a n i s m e s
d'ajut.
"En un moment de tendresa
vaig voler fer un acte humanitari
perquè no podia consentir que
passés la nit al carrer", explica
Lleget, que ha decidit "assumir
les conseqüències d'aquell dia",
però ara dubta que "sigui la solució". El regidor es queixa perquè els ajuts estatals als afectats
per la sida "són de cara a la galeria" i perquè l'Ajuntament "té un
pressupost molt limitat i no pot
ajudar aquesta gent".
Màrius Lleget desitja que la
noia trobi un altre habitatge:
"Vaig cedir un sostre i ara no estic mai a casa, ja que no tinc intimitat".
Rebutjada per la societat
"La societat m'ha donat l'esquena en conèixer que era portadora del virus", diu la noia,
que opina que els "pobres no
ens podem permetre el luxe de
caure en la malaltia de la vergonya". Aconseguir un treball li
és impossible i únicament disposa d'una pensió de 43.000
pessetes mensuals, renovable a
l'any, si la Generalitat ho considera oportú. Una quantitat que
considera "insuficient per pagar
els medicaments i viure dignament".
És conscient que no pot continuar vivint a la casa del regidor,
però actualment és l'única solució que té per no haver d'estar al
carrer. "No és casa meva i no em
trobo còmode, tot i que agraeixo
de tot cor el gest d'humanitat
d'aquesta persona".
En el cas dels seropositius, la
bona alimentació i el repòs són
l'única fórmula perquè el virus
continuï adormit. E.G. no es pot
permetre el tractament. La noia
recorda un cas que li va succeir
recentment, quan li va sobrevenir un fort dolor i va anar als serveis d'urgències de Platja d'Aro.
Li van receptar un medicamet

La jove portadora del virus de la sida, passejant ahir pel front de mar de la badia de Platja d'Aro.

que tenia que prendre aquella
mateixa nit i va anar a la farmàcia de torn, però li van dir que no
tenien el fàrmac. "Vaig anar a la
policia municipal per demanarlos que em portessin a una
farmàcia de Sant Feliu de Guíxols i em vaig trobar amb una
negativa", explica la jove, que finalment es va veure obligada a
tornar al centre i demanar un altre medicamet.
Els departaments d'assistència social disposen de pocs mitjans per ajudar els seropositius.
Una situació que es complica
quan el virus esclata i comença a
afectar l'organisme dels pacients, ja que no disposen d'un
centre que els aculli. Les institucions benèfiques no tenen tampoc suficient capacitat per ajudar-los.
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En el cas d'aquesta veïna de
Platja d'Aro, ni la família pot fer
res per millorar la seva situació.
Tenen una renda molt baixa i no
tenen espai a la seva vivenda. La
família, reconeix la noia, "em
proporciona suport moral i els
diners que poden". Quan la noia
va detectar la malaltia, va demanar ajut a la parròquia de Platja
d'Aro. Mossèn Pere Vila li va gestionar una vivenda durant un
mes. Abans, la jove vivia en un
habitatge que va haver de deixar
perquè no tenia diners per pagar
la mensualitat.
E.G. demana als portadors
que no amaguin la malaltia: "Ja
es pateix prou com per haver de
callar davant la societat". La jove
opina que si els seropositius no
s'amaguen, la societat es conscienciarà.

NOU DIARI

Les precaucions com a única
solució per evitar el contagi
PLATJA D ' A R O
NOU DIARI

La jove de Platja d'Aro que
treballava al Gremi de l'Hostaleria a la Costa Brava van
contraure el virus de la sida
després de mantenir relacions sexuals amb un noi que
va morir a causa de la mateixa malaltia. "Cap punxada,
cap pràctica sexual estranya", diu la noia.
El virus de la sida es pot
transmetre a través de l'esperma, el flux vaginal o la

sang. Per això, els preservatius són un dels mitjans més
eficaços per evitar el contagi.
Les campanyes oficials insisteixen constantment que les
precaucions en les relacions
sexuals són les úniques solucions per evitar la transmissió del viurs de la sida.
Una persona infectada pot
ser només portadora del virus i no desenvolupar la malaltia fins anys després del
contagi, però transmet la
malaltia a altres persones.
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Un pou abastarà
d'aigua potable els
veïns de Sant Joan de
les Abadesses
S A N T J O A N DE LES A B A D E S S E S
R A I M O N SUBIRÁ

L'Empresa Dragados, executora de les obres dels túnels
de Capsacosta, que comunicaran el Ripollès i la Garrotxa, contrueix un pou per proveir d'aigua els veïns de la
zona. Aquests han tingut
problemes de subministrament d'aigua a causa de la
construcció del túnel.
Quan els veïns van deixar
de rebre aigua de la xarxa pública van passar a proveïr-se
d'un pou. Les vetes d'aigua
que alimentaven aquest pou
també van canviar la seva direcció a causa de les obres.
Això va provocar que els
veïns es quedessin sense aigua una altra vegada.
L'Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses va fer diligències amb la Generalitat i
Dragados, companyia que
executa les obres, per tal de
restablir el subministrament
Arran d'aquestes gestions,
Dragados es va comprometre
a perforar un pou nou en la
zona.
Una connexió reivindicada
Els túnels de Capsacosta
seràn la nova via de connexió entre les comarques del
Ripollès i la Garrotxa. Es tracta d'un projecte que havia estat reivindicat durant molts
anys al Ripollès, perquè solucionés els problemes d'aïllament de la comarca i obrís
les comunicacions cap a Girona.
Les obres de construcció,
que acabaran l'any vinent,
tenen un cost d'uns sis mil
milions de pessetes. El projecte preveu la construcció
de quatre túnels, un dels
quals tindrà una llargada
d'uns dos mil metres i estarà
dotat d'uns sistemes d'enllumenat i ventilació tecnològicament avançats. El projecte
també preveu la restauració
d'una calçada romana.
OLOT

Un passeig travessarà
els aiguamolls de l'Empordà
Farà set quilòmetres i no s'asfaltarà per integrar-lo a l'entorn natural
SANT PERE PESCADOR
MARTA COSTA-PÀU

Un passeig marítim sense asfaltar i d'uns set quilòmetres de
llargada unirà la platja de Sant
Pere Pescador amb el nucli de
Sant Martí d'Empúries i integrarà el parc dels Aiguamolls i
les dunes.
La intenció del consistori és
«consolidar un itinerari ja existent que servirà per preservar els
espais d'interès natural que
aquest passeig travessarà" afirma l'alcalde de Sant Pere Pescador, Salvador Comas.
El projecte, que està en fase
d'estudi, constarà d'equipaments diversos, com un bar, serveis de dutxes en les àrees de
banyistes i circuits per a bicicletes, entre d'altres. Per evitar que
aquestes estructures malmetin
el paisatge, s'està redactant un
pla especial del front litoral de
Sant Pere, que servirà de base
per a l'elaboració del projecte.
L'arquitecte que l'ha de redactar, Alfred Fernández de la Reguera, autor del Pla Especial
d'Empúries, va explicar que el
respecte per l'entorn natural
"serà un objectiu primordial de
la futura construcció, tenint en
compte l'interès paisatgístic de
l'indret».
L'arquitecte va manifestar
que encara és aviat per parlar del
pressupost del projecte, però va
avançar que el seu cost serà elevat i que es requerirà, per tant,
l'ajut econòmic del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports
(MOPT) o subvencions d'altres
institucions. L'execució de l'obra
en diverses fases, la primera de
les quals podria c o m e n ç a r
aquest estiu mateix, facilitarà el
finançament de l'obra, segons

Dos pàrquings regularan a l'estiu l'estacionament de cotxes a la platja
Aquest estiu s'evitarà l'estacionament incontrolat de vehicles en àrees de la platja de Sant Pere molt
properes al mar, com la que es veu a la fotografia. Es faran dos pàrquings, un d'ells, de pagament, situats a uns trenta metres de l'aigua. Per l'alcalde de Sant Pere, aquesta iniciativa representa un primer
pas per al futur reordenament del passeig marítim de la platja de Sant Pere.

ALFONS CASADO

Fernández de la Reguera.
El projecte compta amb el suport del Parc dels Aiguamolls de
l'Empordà, zona afectada per la
futura construcció. Josep Espigulé, responsable d'ús públic del
parc, considera que el nou itinerari servirà per "ordenar l'ús de
la platja de Sant Pere i el seu entorn, on els aparcaments incontrolats de vehicles o les massificacions de càmpings de la zona

comporten un impacte gravíssim sobre les dunes i altres elements paisatgístics de valor".
El Parc dels Aiguamolls ha donat t a m b é el seu suport a la
construcció de tres torres de vigilància de quatre metres d'alçada que l'Ajuntament vol instal·lar aquest estiu a la platja. Espigulé explica que s'ha arribat a
un acord perquè durant l'hivern
el parc pugui utilitzar aquestes

torres, que serviran d'observatoris d'aus marines.
Per aquest estiu, a més de la
instal·lació de les torres de vigilància, l'Ajuntament ha contractat els serveis d'ambulàncies
per atendre possibles accidents.
L'objectiu és "aconseguir una de
les banderes blaves que la Generalitat concedeix a les millors
platges de Catalunya", afirma
Comas.

^^^^^^^

Expedienten l'empresa de
neteja escolar d'Olot
OLOT
NÚRIA RIQUELME

L'Ajuntament d'Olot ha obert
un expedient sancionador a
l'empresa barcelonina Lluent,
SA, que s'encarrega de la neteja de les escoles públiques
d'Olot. L'Ajuntament ha adoptat aquesta mesura davant la
possibilitat que aquesta empresa hagi comès irregularitats. L'alcalde, Pere Macias, ha
anunciat que si aquest extrem
es confirma, se li podria rescindir el contracte.

Des que IJuent, SA es va fer
càrrec de les tasques de neteja
dels centres escolars d'Olot,
l'empresa ha rebut queixes en
diverses ocasions pel seu "mal
funcionament". Els treballadors han denunciat que
Lluent, SA no ha complert el
plec de condicions pactat amb
l'Ajuntament. Segons ells,
"s'ha acomiadat a dues persones i s'ha reduït la jornada laboral establerta, de manera
que ha disminuït la qualitat de
la neteja a les escoles".
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El nou port de Roses, pendent
d'un estudi mèdio-ambiental
ROSES
N O U DIARI

Pere Sanés, alcalde de Roses.

El pla director de la zona portuària de Roses no serà aprovat pel
ple municipal fins que no s'hagi
efectuat un estudi d'impacte
ambiental.
Aquest pla inclou, a més del
port esportiu, un passeig marítim i l'ordenació de les platges
que hi ha entre la riera de la Forquilla i el port pesquer.
L'alcalde de Roses, Pere Sanés, ha sol·licitat a la Comissió
de Ports la immediata execució

del pla, tot i que el grup socialista no hi està d'acord. Segons els
socialistes, si la Comissió de
Ports tramita tots els documents, deixarà sense força les
al·legacions que el poble de Roses pugui fer al projecte.
El Grup de Defensa de les
Platges s'ha queixat de la falta de
comunicació i que no hi hagi hagut un debat previ per portar a
terme aquesta construcció.
Sanés considera que aquest
sistema de tramitació agilitarà la
construcció del port esportiu.
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El CDS ja té tancada
la seva candidatura
per les comarques
gironines
GIRONA
N O U DIARI

El CDS va tancar ahir les llistes que presentarà per Girona en les eleccions generals
del dia 6 de juny. Eduard
Herrero, president del partit
a Girona, encapçalarà la candidatura al Congrés de diputats i Narcís Baltrons, membre del comitè provincial del
CDS, ha estat escollit primer
candidat a senador.
La resta de membres de la
llista al Congrés són Lluís Ballester, secretari del comitè
local de Platja d'Aro, i Francesc Lorenzo i Francesc Giró,
militants de Figuefes. Tanca
la candidatura Lluís Trigueros, responsable del CDS a
Sant Feliu de Guíxols. La llista del Senat la completen
Lluís Buscató, de Roses, i Pablo Ortiz, de Platja d'Aro.
Herrero considera que el
CDS "té l'obligació moral de
presentar una opció centrista
en aquestes eleccions". El
candidat gironí del CDS es
manifesta contrari al bipartidisme polític i afirma que el
seu partit es dirigeix als "quatre milions d'electors indecisos que hi ha al país".
ECONOMIA

Unió de pagesos
reclama més
protecció per a les
petites explotacions

López de Lerma creu que
CiU fa pànic a Madrid

'Xavier Tubert, un
gironí a la llista
al Congrés per
Barcelona
GIRONA
M.C.

Considera que ERC és vista amb un somriure irònic
GIRONA
MIREIA COSTA-PAU

El candidat gironí de CiU al Congrés, Josep López de Lerma, va
destacar ahir que "el vot útil nacionalista passsa per nosaltres".
Segons ell, ERC provoca a Madrid "un somriure irònic", però
CiU "els fa pànic, perquè pot esdevenir la força decisiva al Parlament espanyol". López de Lerma va mostrar-se convençut
que, en les eleccions del 6 de
juny, Convergència i Unió "pot
guanyar per primera vegada les
eleccions generals a Catalunya".
Tot i que va reconèixer que el
PP "és un gran receptacle del vot
de càstig als socialistes", va considerar que a Catalunya, i a Girona de manera contundent, "només CiU els pot guanyar".
Presentació dels candidats
Josep López de Lerma va ser
presentat ahir oficialment com a
candidat de CiU per Girona, en
el consell de federació que van
celebrar conjuntament CDC i
UDC. Juntament amb ell, van
ser presentats la resta de candidats al Congrés i al Senat. Salvador Carrera, Pere Vidal, Pere Macias i Zoila Riera completen la
llista gironina de CiU al Parlament espanyol. David Marca,
Manel Ibarz i Ramon Sala són els
candidats que opten a ocupar
un lloc de senador.

Els candidats Josep López de Lerma i Salvador Carrera conversen
amb càrrecs i militants de CiU.

JORDI PICAZO

En el seu discurs, Josep López
de Lerma va qualificar de "fracassat i exhaurit" el projecte socialista, i va acusar el PP de ser
"incapaç de crear expectatives
de regeneració a la vida política
espanyola". Sobre les diferents
possibilitats de pacte postelectoral, va considerar que "ni un govern socialista-comunista ni un
de socialista-conservador no
serien d'interès per a Catalunya". En canvi, segons López de
Lerma, la presència de CiU al
govern de Madrid "garantirà un
enfortiment de l'autonomia de
Catalunya".

El candidat a senador Manel
Ibarz (UDC) va definir Convergència i Unió com la "única
opció que pot donar un tomb a
la crisi econòmica del país, amb
propostes concretes que retornin la confiança en el futur".
Del Partit Popular, va dir que
"ha estat còmplice de la lectura
que els socialistes han fet de la
Constitució i l'Estatut". Segons
va manifestar Manel Ibarz, "només CiU estarà en condicions,
un cop celebrades les eleccions,
de concedir el nivell d'autogovern que que Catalunya vol i li
pertoca".

Convergència i Unió ha
incorporat el gironí Xavier
Tubert, president de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya,
a la llista que presentarà
per Barcelona a les pròximes eleccions legislatives.
Tubert és regidor de l'Ajuntament de Riudellots
de la Selva des de les primeres eleccions democràtiques i forma part de
l'executiva de la federació
de CDC a Girona.
Xavier Tubert considera que la seva inclusió a la
candidatura de CiU en un
lloc amb possibilitats de
sortir elegit diputat al
Congrés "pot ser molt positiva per al sector agrari
de Catalunya". Segons
ell, "això permetrà que els
problemes del camp català es puguin traslladar
als més alts nivells de
debat".
Tubert es mostra preocupat pel "baix índex de
població activa que actualment es dedica al
món agrari i pel desànim
que es detecta en aquest
sector". La resolució dels
problemes que pateix el
camp català, segons ell,
passa per mesures com la
revisió de la política agrària comunitària i de la fiscalitat del sector, i també
per la millora de la qualitat dels productes agraris.

GIRONA
N O U DIARI

El sindicat Unió de Pagesos
va presentar ahir deu propostes a favor de les explotacions familiars agràries.
Aquest Decàleg s'entregarà
als partits polítics perquè
l'incloguin en els seus programes electorals.
Joan Cavall, coordinador
d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, va destacar la necessitat de prendre
mesures "per defensar les
petites i mitjanes explotacions agràries davant una
política afavoridora dels interessos dels lobbys internacionals".
Entre les accions que exigeix el sindicat agrari en el
seu Decàleg, hi figura un model de finançament específic
per afrontar els deutes de la
reconversió del sector. També sol·liciten un sistema fiscal propi per equiparar les
rendes dels agricultors amb
les dels altres col·lectius.
Unió de Pagesos critica la
política agrària espanyola i
demana que el Govern veti la
firma d'un tractat preferencial sobre fruita i hortalisses
entre la Comunitat Europea i
els països del Magrib.

EQUIPAMENTS

H · U M · · M H · I H H I

L'equip de govern de Banyoles
no troba suport per a la
construcció de la biblioteca
BANYOLES
ALBERT SOLER

L'equip de govern de l'Ajuntament de Banyoles no va poder
portar al darrer ple, celebrat dijous, el punt que preveia la donació de l'actual escorxador a
una empresa immobiliària a
canvi d'uns locals on instal·lar la
futura biblioteca municipal. Els
grups de l'oposició van demanar
un ajornament de la discussió,
per poder estudiar millor un
tema que, segons coincideixen,
"no està gens clar". La Plataforma Progressista de Banyoles governa en minoria, amb set regidors del total de disset que té
l'Ajuntament.
Els grups de l'oposició de
Banyoles, CiU, ERC, CUP, PP i
Grup Mixt, coincideixen en la
necesitat d'una biblioteca municipal. Banyoles és l'única capital
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de comarca gironina que encara
no disposa d'aquest servei. Tot i
això, creuen que desprendre's
de l'escorxador és un preu molt
elevat i que s'haurien de buscar
altres alternatives.
Jeroni Aurich, representant de
la coalició CiU, va assegurar que
el seu grup sap positivament
que l'opinió pública de Banyoles
no està a favor de l'operació.
"L'escorxador és pràcticament
l'únic patrimoni que li queda a
l'Ajuntament", va dir.
Joan Solana, alcalde de Banyoles, va reconèixer que els
dubtes de la resta de partits no
són infundats. "Potser tenen raó,
però han de donar una resposta
ràpida en un altre sentit, perquè
l'empresa immobiliària té interès a començar les obres ràpidament, i no pot esperar gaire
temps més".

A la imatge, l'única biblioteca de què disposa Banyoles, propietat
de 'La Caixa'.
NOU DIARI

£
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olor, imaginació, notícies refrescants, entrevistes, reportatges, cares populars, restaurants, cotxes, viatges, moda, vida
nocturna i vida diürna, propostes pel temps lliure i per no
de casa.... tot això i molt més a partir del 2 de maig al
Dominical de Nou Diari. Una proposta lúdica i cultural per
amenitzar els diumenges i que complementa l'oferta informativa de Nou Diari.
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Els sindicats convoquen un
primer de maig antiracista

L'ex-alcalde de
Maçanet diu que les
obres de la pista
jardí són il·legals
MAÇANET DE LA SELVA
A..S.

CCOO i UGT demanen desbloquejar les negociacions pels convenis
GIRONA

GERARD BAGUÉ
La integració dels immigrants en
el món laboral i la lluita contra la
contractació il·legal d'estrangers
seran dues de les reivindicacions
principals dels sindicats a la manifestació unitària d'aquest primer de maig. Els sindicats
creuen que la regularització de
la situació laboral dels estrangers és imprescindible perquè la
contractació il·legal suposa una
competència deslleial per als treballadors legals i els del país.
Els dos sindicats majoritaris
han decidit que sigui el filòsof
Josep Maria Terricabras l'encarregat de llegir el manifest. Per
Jordi Presas, secretari general
de Comissions Obreres, Terricabras sempre s'ha distingit per la
seva defensa dels treballadors
immigrats.
El manifest es divideix en quatre punts bàsics: rellançar l'economia per crear llocs de treball,
desenvolupar un diàleg social
amb una veu pròpia per als treballadors, assegurar la protecció
social i avançar en la construcció
europea.
Negociacions col·lectives
Durant aquest any n o m é s
s'han pogut signar set convenis
collectius i tots els altres continuen bloquejats. Els augments
que sol·liciten els sindicats no
superen en cap cas el 6%, però
les empreses no accepten més
del 2%. S'ha arribat a un acord
amb les fleques i ara es comença
a negociar amb la construcció.
El problema per als sindicats és
que ni tan sols es poden constituir les meses de negociació.
També existeixen casos en què
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TREBALL
A la fotografia, cartells de la convocatòria unitària dels treballadors pel primer de maig d'aquest any. La
manifestació ha canviat el recorregut habitual.
NURI MORENO

la patronal no respecta els
acords signats. Jordi Presas posa
en aquest punt l'exemple dels
treballadors de l'Ajuntament de
Girona: "Si l'Ajuntament no respecta un acord que està signat,
el treballador es troba en una situació d'inseguretat jurídica claríssima", diu.
Pel líder de CCOO, "amb la
convocatòria de les eleccions generals el treballador té a les seves
mans l'elecció d'una nova majoria més sensible als interessos
del seu col·lectiu". Presas es
queixa també de la permissivitat
de les administracions en per-

metre la venda d'empreses al capital estranger. Moltes d'aquestes vendes són operacions especulatives.
L'atur imparable
A la manifestació, que sortirà a
les dotze del migdia de la plaça
de la Independència, els sindicats demanaran també una reforma profunda del mercat laboral. L'atur supera ja la mitjana
europea i les solucions que fins
ara s'han pres des del Govern
central només han augmentat la

precarització del treballador.
Aquestes opinions són compartides també per Francesc Giralt.
"No és cert que a partir del mes
de juny els indicadors econòmics puguin ser més positius. La
recessió fins i tot pot augmentar
en algunes comarques".
Els sindicats també aprofitaran la j o r n a d a del primer de
maig per denunciar la situació
del Jutjat d'Afers Socials, que pot
quedar vacant a partir del 5 de
maig. CCOO i UGT volen mobilitzar els treballadors per evitar
aquest tancament que allargaria
les citacions més d'un any.

EQUIPAMENTS

La CUP de Banyoles abandona el Consorci de la
Vila Olímpica i l'acusa d'amagar informació
BANYOLES
ALBERT SOLER

El representant de la Candidatura d'Unitat Popular en el consell
d'administració del Consorci de
la Vila Olímpica de Banyoles,
Pere Bosch, va presentar ahir la
seva dimissió irrevocable, a causa de les irregularitats que, segons ell, tenen lloc en aquest organisme.
La carta de dimissió de la CUP
incideix, sobretot, en el fet que
mai no se'ls ha contestat les preguntes que han fet sobre el cost

L'ex-alcalde de Maçanet, Antoni Guinó, va manifestar
ahir que l'actual equip de govern de l'Ajuntament està cometent greus irregularitats
en les obres de la pista jardí
d'aquesta localitat.
Guinó va assegurar que les
obres s'estan duent a terme
"sense projecte, sense llicència d'obres, sense partida
pressupostària, sense una direcció d'obres i s'inaugurarà
sense el preceptiu expedient
d'activitats classificades".
Antoni Guinó, que va deixar de ser alcalde fa un mes i
mig per una moció de censura, va insinuar l'existència de
tràfic d'influències. "D'una
banda, a les obres hi treballen empleats de l'empresa
d'un regidor, i de l'altra, s'ha
anat a comprar el material de
construcció a una empresa
de Lloret de Mar, també per
interessos d'un regidor, quan
a Maçanet hi ha empreses
d'aquest tipus".
Per l'ex-alcalde, el que
s'està fent "és fins i tot perillós per a la seguretat dels futurs usuaris".

real del projecte, mai executat,
de l'hotel de la Vila Olímpica de
Banyoles.
Pere Bosch va manifestar ahir
que el seu grup va accedir a formar part del consorci, tot i estar
en contra de la Vila Olímpica i
del Parc de la Draga, "per intentar controlar la venda de pisos i
aconseguir informació des de
dins".
El regidor de la CUP va criticar
el funcionament del consorci,
indicant que "el porta gent de
Barcelona que incideix sobre la
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política banyolina".
En la carta, el grup de la CUP
revela que hi ha membres barcelonins del consorci que treballen en el mateix edifici on se celebren les reunions d'aquest organisme, "i que cobren dietes
pel simple fet de canviar de despatx".
El president del consorci i alcalde de Banyoles, Joan Solana,
va criticar els termes de la carta
de dimissió, "perquè aquestes
crítiques s'haurien d'haver efectuat molt temps abans"

Pere Bosch, regidor de la CUP.

Els treballadors de
l'Ajuntament de Salt
recorreran contra
el pressupost
SALT
N O U DIARI

Els treballadors de l'Ajuntament de Salt han anunciat
mobilitzacions si el consistori no accepta l'augment salarial que, segons ells, es va
acordar durant la negociació
del conveni l'abril de l'any
passat.
Una cinquantena de treballadors de l'Ajuntament van
assistir dimecres al ple que
va aprovar els pressupostos
municipals per aquest any.
Els empleats van queixar-se
perquè el pressupost preveu
un augment salarial del personal d'un 1,8%, mentre que
l'acord preveia una puja del
7,6%, segons va dir ahir Leo
Morató, de la junta de personal de l'Ajuntament. Morató
va anunciar que els empleats
recorreran aquests pressupostos.
Entre les accions que han
anunciat els treballadors per
exigir "el c o m p l i m e n t del
conveni", figuren concentracions davant el consistori i la
distribució de cartells i fullets
informatius. També tenen
previst tancar-se a les dependències de l'Ajuntament
els pròxims dies 10 i 13 de
maig.

8

• NOU DIARI

IDEMAIGDE™

PER DINTRE,
ENCARA MILLORS.

La nova línia de Xocolates Torras ha estat
guardonada amb el prestigiós Laus de Bronze
al disseny de la imatge de producte.
És un guardó que ens satisfà però, el que de
debò ens omple d'orgull és el premi que ens
concedeixen un nombre cada cop més gran
de consumidors que, dia a dia, confirmen que
la qualitat dels nostres productes està, fins i
tot, per sobre de la seva imatge.

.TORRAS.
MESTRES XOCOLATERS DES DE 1890

CHOCOLATES TORRAS S.A. 17844 Cornellà de Terri (Girona) Tel: (972) 58 10 00
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El temps multiplica el risc
dels esports de muntanya
La neu ha fet augmentar la possibilitat d'allaus a la Cerdanya
!

GIRONA

ÀLEX HERNÁNDEZ

El risc d'allaus comença a ser
molt elevat a la comarca de la
Cerdanya a causa de les nevades
d'aquests darrers dies i de l'augment de la temperatura a la primavera. Per al cap de setmana
aquest risc es calcula que arribi a
un nivell 6 en una escala de 8.
Això significa que el perill natural és fort i que es poden produir allaus de neu.
Aquesta situació pot ser perillosa per a la gent que practiqui
l'esquí, l'excursionisme o altres
esports de muntanya. Protecció
Civil r e c o m a n a evitar de fer
aquests esports durant aquest
cap de setmana.
La neu que cau ara als Pirineus és molt humida, pesa molt
i es desfà ràpidament a causa de
les temperatures. Les previsions
del temps mostren que en els
dies vinents continuarà nevant
per damunt dels 1.500 metres.
Protecció Civil de Girona no
descarta que, amb les nevades,
s'incrementi el perill d'allaus.
Un expert d'aquest organisme
explica que les precipitacions
augmenten ebpes de la neu, "i
ara ja s'està fonent la neu de
sota. Això fa caure la nova i es
produeix l'allau", indica.
El president del Club d'Esquí
de Girona, Narcís Anglada, creu
que els que tenen més perill són
els practicants de l'esquí de fons.
"Estan fora de les pistes, on la
neu no és ni treballada ni vigilada", explica. Reconeix, però, que
els esquiadors de fons "són els
més experimentats a la muntanya, i això els fa estar més alerta".
Anglada considera que aquest
cap de setmana es podrà esquiar
a les pistes senyalitzades sense
cap problema. El president del
Club d'Esquí indica que "les estacions controlen la situació en
cas que hi hagi grans acumulacions de neu".
Allaus de plaques
L'expert gironí en allaus, Lluís
Julià, adverteix que aquests dies
es poden produir als Prineus el
que es coneix amb el nom
d'allaus de plaques. "És el que fa
més víctimes" manifesta. L'allau
de placa es forma quan cau neu
nova en un soc de la muntanya i
no s'ha produït encara la fusió
amb les capes de sota.
Segons Lluís Julià, "com que
aquests dies el vent ve del sud,
les concentracions de neu són a
la cara nord de la muntanya. És
aquí on es pot produir l'allau".
En cas que una persona passi

Ç

L'Audiència imposa
44 anys de presó a
un home per robar i
violar una jove
GIRONA
N O U DIARI

El figuerenc Baltasar Sánchez
Rey ha estat condemnat a un
total de 44 anys de presó per
robar i violar una ciutadana
holandesa. El Tribunal de
l'Audiència ha rebaixat la
pena de 75 anys de reclusió
sol·licitada pel fiscal.
En la sentència s'explica
que el 18 d'agost de l'any
passat el condemnat i un altre home no identificat van
recollir una ciutadana holandesa que feia autostop a Figueres. Els dos homes van
portar la dona a un petit bosc
pròxim a la ciutat. Allà li van
robar 3.000 pessetes en
metàl·lic i la van violar, mentre l'amenaçavan amb un
punyal.
La sentència es basa totalment en les explicacions de
la víctima, que va venir d'Holanda per declarar. Els jutges
argumenten que el seu testimoni "no ofereix dubtes racionals pel patetisme i la sinceritat que va tenir". El Tribunal no admet la versió del
condemnat, en què afirmava
que la noia va acceptar lliurement les relacions.
PRESONS

Tres reclusos de la
presó de Figueres
condicionaran un
centre municipal
FIGUERES
N O U DIARI

A la imatge, l'estat d'un pic dels Alps just després d'una allau. En aquesta ocasió es van trencar unes
plaques de neu que encara no s'havien fusionat amb les capes inferiors.
NOU DIARI
per sobre d'aquesta placa, el pes
provoca el seu trencament immediat. Aleshores, la primera
placa en va estirant d'altres i es
produeix l'allau. "A la persona
se li enfonsa la placa i és arrossegada a sota la neu", explica Julià.
Per aquest motiu, les allaus de
plaques són els més perillosos
per a les persones, perquè queden atrapades sota capes de neu
que oscil·len entre els 30 centímetres i el metre d'alçada.
Lluís Julià diu que actualment
els muntanyencs experimentats
porten un aparell a n o m e n a t
ARVA, que emet un so localitza-
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ble. Si una persona queda ensorrada per una allau, la recerca es
fa amb un receptor del so de
l'ARVA.
Aquestes plaques tan perilloses per als esquiadors o excursionistes són molt difícils de detectar. En moltes ocasions la
descoberta de les plaques representa un ensurt per a la persona:
"Quedes frenat en sec i el terra
comença a esquerdar-se", explica Lluís Julià.
Quan augmentin més les temperatures, els Pirineus registraran un altre tipus d'allau, conegut com els de neus de primave-

ra. Julià manifesta que els
d'aquests tipus "són els provocats per la calor i els més previsibles i controlables. Aquests
sempre es produeixen en les hores de més calor, fet que provoca
que la neu es desfaci i perdi la
seva estabilitat". També afegeix:
"Per aquest motiu són els més
fàcils de controlar per les estacions d'esquí o els centres metereològics dels Pirineus", especifica Julià.
Les allaus de neu pols són les
més destructives de totes perquè
arrosseguen qualsevol cosa que
es trobin al davant.

Tres reclusos de la presó
de Figueres treballaran durant un mes en la reparació
del sostre del centre de serveis socials del barri del Culubret. El director del centre
penitenciari, Pedro del Campo, va afirmar ahir que els
presos es troben en el darrer
tram de la seva pena i tenen
permís per poder treballar
fora de 1 centre.
"S'havien quedat sense
treball i hem acordat amb
l'Ajuntament facilitar-los una
feina en benefici de la societat", va explicar Del Campo.
T a m b é va especificar que
quan s'acabin les tasques de
condicionament, els reclusos
buscaran feina. El treball que
realitzin durant un mes també els servirà per reduir les
seves respectives condemnes, ja que això ho recull el
Codi Penal.
Pedro del Campo va destacar les excel·lents relacions
que manté la presó de Figueres amb l'Ajuntament de la
ciutat i que permeten aquestes situacions. "És un fet
puntual, però de vegades
l'apliquem amb altres reclusos", va manifestar.
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El nou repte
del Santander

J;

ust un dia després que el ministre d'Economia
projecte de l'Ajuntament de Sant Pere PescaCarlos Solchaga anunciés des de Wasghinton que
dor que preveu fer un passeig marítim de set
el preu del diner no s'abaixaria a Espanya mentre
quilòmetres al llarg del Parc Natural dels Aicontinuï l'actual inestabilitat monetària, el Banc
guamolls de l'Empordà és un exemple del
de Santander desobeeix de totes totes les recomanacanvi de mentalitat i conceptes que cada vegada és
cions del Govern i, en contra de l'actitud mantinguda
més necessari i urgent. Aquest passeig ha de servir
Director comercial
Joan Boix
pel Banc d'Espanya, retalla els tipus d'interès entre
per promoure un espai d'un interès natural i paisatun punt i un punt mig. L'entitat que presideix Emilio
gístic innegable i incorporar-lo encara més a un nou
#'i: ECD
Botín considera que una cosa és el preu oficial del diconcepte de turisme i de lleure que també és, alhora,
President Emili Dalmau Torres
ner que fixa el banc emissor, i una altra el preu a què
una activitat econòmica. Pot considerar-se un projecConseller delegat: Carles Dalmau Torres
cada banc pot ofertar els préstecs als seus clients sente petit, però sembla prou exemplificador, sense ser
Director general de publicacions: Josep
Ramon Correal Mòdol. Director general de
se haver d'anar al mercat interbancari. Aquesta forta
l'únic.
Publicitat: Manuel Murgó Ribés. Director
aposta del Santander, ara feta en sentit invers als suTal com es planteja fins ara, aquest passeig, juntageneral Administratiu: Agustí Jiménez
Mariné. Director financer: Francesc
percomptes que donaven una alta rendibilitat i que
ment amb altres propostes com la ruta del Carrilet de
González Falcó. Director d'Art: Baldo
van
encetar una guerra en el mercat financer espaGirona a Olot, el pla especial d'Empúries o la remodeCorderroure Rosell. Cap d'Informàtica: José
María Delmás Casim. Cap de sistemes:
nyol,
té com a coixí un balanç sanejat i nombroses relació que es va fer del front marítim del Port de la SelFermí Sasal Vinós.
serves líquides que faciliten força l'adopció d'aquesta
va, poden demostrar que la conservació del medi no
Impressió: Rotodalmau. Polígon Industrial
mesura. Ambdues coses fan que el banc càntabre esés incompatible amb res. Precisament la Costa Brava
El Pla. Carrer Indústria, 1-3.
tigui en condicions de poder dir que amb el seus diSant Feliu de Uobregat. Tel. 542 42 10
és un magnífic exemple de com l'especulació i l'afany
Fax 542 42 13
ners en fa el que vol i, a més, no es planteja la baixa
de beneficis ràpids i fàcils sempre acaben per matar la
de la retribució dels dipòsits.
gallina dels ous d'or.
Nou Diari és una publicació oberta i plural. L'opinió de Nou Diari s'expressa úniJuntament amb la retallada dels tipus d'interès, el
No tot han de ser camps de golf, complexos hotelers
cament a través dels editorials, per la qual
Banc
de Santander també s'ha llançat al mercat hipod'alt estànding, aparthotels, urbanitzacions i formigó.
cosa no comparteix necessàriament les altres opinions, plantejades a través d'artitecari tot anunciant una superhipoteca en unes conI si bé hi ha alguns casos d'intervencions modèliques
cles o de cartes, que publiqui a les seves
dicions molt avantatjoses per al client, tant pel que fa
o gairebé modèliques per preservar el medi ambient,
pàgines. D'aquestes últimes és responsable únicament l'autor.
al preu com a la possibilitat de poder accedir a altres
encara sembla que no es tingui clar que l'entorn és un
préstecs personals. La rebaixa del preu del diner i, sovalor. La protecció d'un paratge no ha de significar rebretot, els crèdits relacionats amb la superhipoteca
nunciar al creixement econòmic i al progrés. Ben al
poden contribuir, en certa manera, a la reactivació de
contrari, moltes vegades en nom del progrés només
l'economia des de la perspectiva de ser un clar estímul al consum
es defensa la recerca de guanys immediats.
familiar. En aquest sentit, però, també cal tenir en compte el risc
Aquest canvi necessari de conceptes sembla que comença a mad'un alt endeutament de les famílies que podria acabar amb la pèrnifestar-se, però encara no és suficient. I hi ha també exemples redua de la vivenda davant la impossibilitat de fer front, en un mocents: ara mateix, el futur de la platja de Castell de Palamós i el seu
ment concret, al deute contret amb el banc. Entre els efectes que
entorn no és clar i l'amenaça d'una macrourbanització persisteix.
també caldria situar dins l'apartat negatiu, hi ha la possibilitat que
Hi ha també el projecte d'embarcador de Cadaqués. El mateix cap
un excessiu increment del consum domèstic comporti un cert rede Creus no queda protegit íntegrament pel pla d'espais d'interès
brot de l'índex d'inflació.
natural que ha elaborat la Generalitat.
El Banc de Santander, doncs, es converteix un altre cop en la punPer aquest motiu projectes com el de Sant Pere Pescador són imta de llança del sistema financer espanyol, i aposta abans que ningú,
portants i vénen a demostrar com es pot promoure una zona, difonperquè els tipus d'interès acabaran baixant en un termini curt de
dre els seus valors naturals i paisatgístics, potenciar la seva econotemps. Quan això succeixi, Emilio Botín ja haurà pres posicions dins
mia i fer-ho amb respecte per l'entorn. En el fons, la qüestió no ha
el mercat. Ara, però, cal veure quina és la reacció de les-.altres entide plantejar-se amb la dicotomia progrés/conservació. Més que fer
tats de crèdit davant el repte del Santander.
o no fer es tracta de com es faci.

EL ZOO IL·LÒGIC

A PREU FET

RAFAEL VALLBONA

JOSEP MIR

Ciampi el Breu

Blanc-i-blau-grana

L

a versió moderna del compromís històric
italià ha batut tots els rècords de brevetat
possible, raó per la qual entrarà a formar
part, ineludiblement, del llibre Guiness de
rècords. És una manera com una altra de passar a
la història. El govern tècnic de Cario Azegli Ciampi
ha estat dinamitat d'una manera tan ximple per
socialistes i demòcrata-cristians, que així protegiran mútuament Craxi i Andreotti, que, més que
una acció parlamentària, recorda un atemptat de
les Brigades Roges.
El patètic espectacle que estan donant els polítics italians ens recorda un film neo-realista. El
menyspreu de les mínimes normes d'ètica i estètica polítiques provoca l'aversió del ciutadà cap als
seus representants, cap als partits, les institucions
i, a la no tan llarga, cap al mateix sistema parlamentari. Això és un cul de sac.
La democràcia és una ecosistema de fràgil equilibri. Tot s'aguanta per un fil i tothom sap que no
pot tibar gaire d'aquesta tènue pell. Quan alguns
dels elements del joc pressiona massa, tot cau per
terra. La negativa parcial a aixecar la immunitat
parlamentària a Bettino Craxi ha estat un autèntic
cop d'estat institucional.
Si l'opinió pública no perdona, igual com no han
perdonat els ministres ja dimitits, la ruptura del fil
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Itàlia tothom malfia
i cada estament fa la guerra
pel seu compte
d'Ariadna pot portar el país a no trobar la sortida
del laberint. A Itàlia ara tothom malfia, ningú no
confia en ningú i cada estament social fa la guerra
pel seu compte. La pèrdua de tots els valors morals
de la vida política també ha arrossegat la societat
civil. El caos, lògicament, és total a la sisena potència mundial.
Arribats a aquest punt, és fàcil comparar el cas
italià amb la crisi política que ha abocat l'Estat espanyol a eleccions anticipades. Els malintencionats habituals ja equiparen Filesa i companyia
amb el sidral transalpí. Però no n'hi ha per tant,
això no és la Commedia dell'Arte. Ni tots són tan
dolents, ni els pocs bons que hi ha són àngels de la
guarda, dolça companyia (sic).
Aquí, com que des de l'època del Conde Duque
de Olivares, mai no ens hem fiat dels polítics. És
més difícil que arribem al nivell italià. I és que ser
descregut té els seus avantatges: res ja no ens ve de
nou.

F

otografiats en color i de bracet a la
premsa esportiva -que sovint també
és del cor-, Núñez i Perelló, els presidents del Barça i l'Espanyol, ja han fet
oficial el seu idil·li. El d'aquesta parella es
presenta com un amor desinteressat, que no
vol el benefici dels amants, sinó la pau entre
dues aficions històricament irreconciliables.
Però tant de dinar de germanor, tanta visita
a domicili i tanta declaració de fidelitat no
han d'esverar els culés més combatius, perquè en aquest matrimoni de conveniència, el
que li posa les banyes a l'altre és Núñez.
Quan l'home diu que no li faria res perdre davant l'Espanyol -si cau el Madrid a Oviedo, és
clar-, no li està oferint al pretendent una dot
de proporcions generosíssimes. Només li està
perdonant la vida, com correspon al combatent que coneix la feblesa del rival.
No us penséssiu pas que, com si fossin en
Carreras i la Caballé, els dos noviets acabaran
entonant a Sarrià allò d'Amigos para siempre
amb l'àrbitre dirigint l'orquestra a cops de
xiulet. Una cosa és que facin el paper davant
d'en Kubala i l'altre que, entre abraçades i romanços, acabin convertint el gran al·licient
de la tarda de demà en un espectacle light.
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LA FIRMA
PEP SUBIRÓS

Memòria
A

mb motiu de la preparació d'un llibre sobre
els canvis experimentats per Barcelona des de
finals dels anys setanta, aquestes setmanes estic
fent una immersió en la premsa d'aquests darrers
quinze anys. M'hi ajuden dos joves llicenciats, espavilats i participants actius en alguns projectes
vinculats a la febre olímpica.
Fullejant els diaris, els meus ajudants, tot i que
aquests darrers tres o quatre anys han viscut la
ciutat a la primera línia, es queden sorpresos tant
de l'envergadura i rapidesa de les transformacions realitzades no només a la ciutat sinó a Catalunya i al conjunt d'Espanya en relació amb la situació de començaments dels anys vuitanta -la
recuperació de la façana marítima a Barcelona, o
l'aixecament de les vies del tren, la creació de noves universitats arreu de Catalunya, la construcció d'hospitals, escoles, carreteres, autopistes, túnels, cinturons de ronda, el pas d'una situació de
precarietat institucional a una notable estabilitat
democràtica, e t c . - c o m de la permanència i la
pràctica invariabilitat dels temes de debat polític.
Mentre que la ciutat i el país han anat canviant
acceleradament, la retòrica política, els temes
polèmics, els conflictes es mantenen pràcticament inalterats, estancats, no només com si no
hagués passat res sinó també, i especialment,

mtre que la ciutat i el país
han anat canviant, la retòrica
política es manté ii
L'escriptura hauria de
sedimentar una millor memòria
Col·lectiva. No sembla així.
com si no s'hagués dit i escrit tot el que es va dir i
escriure: moltes de les notícies, les cròniques, els
articles de fa deu o dotze anys sobre l'autonomia,
sobre les relacions amb el govern central, sobre
l'ordenació territorial de Catalunya, sobre el paper de Barcelona, sobre la crisi econòmica, les relacions laborals i l'atur, per exemple, són fàcilment intercanviables amb moltes declaracions,
notícies, cròniques i articles que es publiquen
avui.
No és que jo cregui que les coses han canviat

tant per fer inútils alguns dels arguments de sempre. Però no deixa de ser una mica desencoratjador que molt sovint es parla i s'escriu no només
ignorant els canvis reals sinó, i sobretot, com si no
s'hagués dit i escrit tot el que ja va ser publicat. La
memòria és feble, ja ho sabem, però sembla que
l'escriptura hauria d'anar sedimentant una miÜor
memòria col·lectiva. No sembla així.
En el seu últim llibre, El surco del tiempo, Emilio
Lledó ens recorda, tot conversant amb Plató,
l'ambivalència de l'escriptura: memòria, però, sobretot, oblit; saber, però també ignorància. En el
diàleg platònic Fedre, Socràtes posa en boca del
rei egipci Ammon les següents paraules, adreçades al déu Theuth, inventor, entre altres meravelles, de les lletres, i que li a c a b a de presentar
aquestes com un fàrmac de la memòria i la saviesa: "... Precisament tu, pare com ets de les lletres, i
per afecte a elles, els atribueixes poders contraris
als que tenen. Perquè el que produiran a les ànimes dels qui les aprenguin serà oblit, doncs, en
fiar-se del que q u e d a escrit, d e s c u i d a r a n la
memòria, i arribaran al record des de fora, a través de caràcters aliens, no des de dintre, des d'ells
mateixos i per ells mateixos. No és, doncs, un remei de la memòria el que has trobat, sinó un simple recordatori. Aparença de saviesa és el que ofereixes als teus alumnes, però no veritat. Perquè,
havent sentit moltes coses sense aprendre-les,
semblarà que tenen molts coneixements, sent, al
contrari, en la majoria dels casos, totalment ignorants i, a més, difícils de tractar, perquè hauran
acabat convertint-se en savis aparents en comptes de en savis de veritat".
Sempre va bé rellegir els clàssics. No ho són per
casualitat, de clàssics.
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JOSE LUIS CORCUERA
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Un número

• Algunes cartes personals
s'haurien d'adreçar directament
als mitjans de comunicació

• La popular Mercedes de la
Merced, desorientada amb
la Feria de Abril catalana

Baltasar Garzón s'ha convertit en
un personatge polèmic. Ha rebut
bufetades d'aquells que un dia el
van entronitzar. Ara, un altre magistrat amic seu, Carlos Bueren, li
ha mostrat la seva solidaritat i li ha
escrit una carta personal elogiosa.
Però, curiosament, cada cop més
sovint en aquest país, la carta personal ha esdevingut un document
públic. Benegas va fer el mateix.
Potser seria més interessant acabar
amb el sistema epistolar i que les
cartes personals s'adrecessin directament als mitjans de comunicació.
Eviteríem els falsos secretismes.

La regidora del PP a l'Ajuntament
de Madrid Mercedes de la Merced
va rebre un programa d'actes de la
seva estada pre-electoral a Catalunya tramesa pels seus companys
catalans on figurava una visita a la
Feria de Abril. Davant aquesta oferta, De la Merced va córrer a la perruqueria a fer-se un monyo i es va
comprar un vestit de faralaes blanc
i vermell i de talle fondo. A l'arribar
ahir a Barcelona, però, Mercedes
de la Merced només va poder lluir
el pentinat ja que la pluja i alguna
indicació pertinent la van fer desistir de vestir-se de faralaes.

• Res com un bon àpat i ben regat per començar unes bones relacions,
ni que sigui entre els màxims mandataris del Barça i de l'Espanyol
Després de molts anys que els dos presidents del Barça i de l'Espanyol no assistisin a les llotges contràries els dies que els dos equips s'enfrontaven, Josep
Lluís Núñez ha trencat aquesta tradició i diumenge travessarà la Diagonal i
s'asseurà al costat de Francesc Perelló per presenciar el derbi ciutadà. L'acord
es va produir durant un bon àpat i de ben segur que ben regat, si no, es fa difícil d'entendre que Núñez arribés a dir que si el Reial Madrid perdés a Oviedo
no li sabria greu que l'Espanyol guanyés el Barça.
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NIHIL OBSTAT

LA PISSARRA

1
Els vaivens dins el món de
la política són d'allò més
sobtats. Tan aviat s'és a
dalt com es baixa a gran
velocitat, í de cop i volta es
torna a pujar. Això és el
que li ha passat al ministre
de l'Interior, José Luis Corcuera. De ser considerat
un home de confiança del
PSOE, cridat a formar part
de la comissió electoral
com a integrador entre
guerristes i renovadors, i
una mica més i es queda
sense formar part de cap
llista electoral. Corcuera
desitjava ser el número 1
per Biscaia, però aquest és
un lloc reservat pel secretari d'organització Txiki
Benegas i, és clar, el número dos no satisfeia a tot
un ministre de l'Interior.
Només li faltava això després de la inclusió del jutge Garzón a les llistes socialistes. Finalment, però,
Corcuera ha aconseguit ei
seu número 1, encara que
sigui per Burgos.
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GUILLEM VILADOT

ÍJf Eixe món

E

l festival benèfic a favor de Raimon ha
constituït un llençol d'emocions nostàlgiques irrepetible. Dins la pura arqueologia, la
vella resistència antifranquista exultava ministeris, escons i multinacionals. Quin goig! "No
som d'eixe món"" I tant si ho som! Entre altres
raons perquè no n'hi ha cap més i dins seu
s'aplica la llei de la necessitat amb una radicalitat absoluta. Aquell motor resistencial se n'ha
anat en orris no tant per la mort del general
com perquè la utopia, un cop més, ha resultat
inviable. Què se ríha fet de la utopia avui? Un
món que n'és dejú, sona a ferotge. I només la
nostàlgia pot dissimular-ne la crueltat. Alguns
ciutadans, però, encara confessen que no volen ser d'eixe món perquè no volen participar
de l'enviliment de la societat i els seus vicis
que, no per generalitzats si comuns, poden
servar alguna justificiació. Al contrari. Itàlia en
dóna un exemple que serà feliç si a més de
canviar les lleis canvia les persones. Aquí, unes
eleccions, què canviaran? Seria immensament
trist que les persones i les lleis fossin les mateixes, i ho seria perquè els problemes continuarien igual d'insolubles. Aleshores seria vigent
la cançó, "no som d'eixe món".
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El primer de maig i la convivència

Els quaranta
principals

U

n entreteniment habitual en el món de la literatura -en el nostre cas, catalana, però també passa a la
castellana, francesa, italiana,
etcètera- és jugar als quaranta principals. Consisteix en el
següent: es marca el camp
-posem-hi els darrers deu
anys-, es trien els jugadors
-poden ser escriptors, editors i crítics- i se'ls fa aquella
pregunta tan simple i alhora
tan enverinada: "Quines són
per vostè les millors novelles
que s'han publicat en català
als darrers deu anys?".
És un joc molt divertit perquè el resultat sol revelar tots
els tics, les debilitats i les petites misèries de l'estofat literari nacional. El diari El País,
que té vocació de fer les coses de manera solemne,
transcendent i definitiva, va
dedicar l'extra de Sant Jordi
al joc dels quaranta principals i ha provocat, com era
de preveure, algunes coïssors
benignes i localitzades. Res
de greu en definitiva, algun
èczema a l'amor propi i pareu de comptar.
L'enquesta, però, oferia
uns resultats curiosos. La
medalla d'or, de plata i de
bronze eren per a tres primeres novel·les: Camí de sirga,
El jardí dels set crepuscles i
Figures de calidoscopi. Però
cap dels llibres que han publicat Moneada, Palol i Solsona després dels esmentats
no havien aconseguit ni tan
sols de classificar-se entre les
obres més valorades.
L'enquesta confirma una
vegada més que hi ha una radical divergència entre allò
que els savis lletraferits consideren obres de qualitat i
allò que a la gent li agrada i
l'interessa de llegir. Camí de
sirga és la novel·la més ben
considerada i ha estat també
un èxit de vendes, d'acord.
Però és simptomàtic que a
l'enquesta no hi figuri ni per
casualitat cap llibre de Maria
Mercè Roca -que n'ha venut
per milers- i que estiguin tan
amunt dues obres com El
jardí dels set crepuscles i Figures de calidoscopi,
que
s'han llegit més aviat poc.
Tot això potser no ens ha
de preocupar gens. És un signe de salut que en català hi
comenci a haver novel·les
que es venen per desenes de
milers d'exemplars i que no
agraden als crítics. És senyal
que de mica en mica es va
creant o recobrant un públic
lector estàndard -que fins fa
poc només llegia en castellài que els crítics continuen en
possessió de la veritat i de la
bellesa. I sobretot que són
amics dels seus amics i enemics de tots els altres. Tot tal
com ha de ser perquè la comèdia sigui lluïda, tingui gràcia i distregui molt el públic.
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luny són els primers de maig transformats en festa - i festival- de Sant
Josep obrer, emmarcats per aquella cèlebre triada de la família, el municipi i el
sindicat. Més lluny encara, els primers
de maig no festius, diada de combat sindical pels drets bàsics dels treballadors.
Més pròxims a nosaltres, però també
llunyans, els u de maig esclatants dels
primers anys de la democràcia: el caràcter de la festa, manifestació inclosa, ha
canviat. Avui demostrem la nostra capacitat de convivència.
En una quinzena d'anys, n'hi ha hagut
d'unitaris, de commemoratius, de dividits, de reivindicatius, de col·laboració,
de polèmics, de reconciliació, de protesta, d'oposició... El dia ha adquirit una
tendència a la normalitat, és cert; però
no de commemoració oficial. Al capdavall, és potser el resultat d'una evolució
justificada.
Cada any que passa em semblen més
estranys els records dels primers de
maig de la concentració sindical i les demostracions de danses folklòriques que
es feien al camp del Reial Madrid i que
envaïen els mitjans de comunicació àudio-visuals. Mentalment, l'època ha
quedat tan enrere que de vegades sembla un passat impossible. Tan estranys

''n sé avenir del tot,
de circular amb
la manifestació
pacíficament i veure la
policia desviar el trànsit

i globalment
Espanya van digerir prou
bé la transició. El passat
va entrar a la història
amb poques rancúnies
F /
com els primers de maig de les corredisses, que s'esdevenien en determinats
carrers d'algunes ciutats el vespre del 30
d'abril - l a concentració "subversiva"
s'avançava un dia a causa de la combi-

nació de festes setmanals hàbilment dissenyada -i que havien de competir amb
el partit de futbol de la màxima rivalitat
possible- o de la cursa de braus quan
n'era la moda-, retransmissions especials de la televisió.
Alguna cosa deu quedar-ne a l'inconscient, tanmateix, ja que no me'n sé avenir del tot, de circular amb la manifestació pacíficament pels carrers i veure la
policia desviar el trànsit per facilitar el
pas dels manifestants, que han sol·licitat
amb antelació a l'autoritat corresponent
el permís legal que la llei preveu. I encara
tinc una tendència a retornar a casa en
acabar la manifestació, perquè no és del
tot natural per als meus instints que a
continuació es faci una arrossada de germanor.
Catalunya i globalment Espanya es
van digerir prou bé la transició. El passat
va entrar a la història amb poques rancúnies. El primer de maig es va normalitzar amb prou rapidesa. Però avui vull dedicar un record sentimental, sense ressentiment, als advocats i sindicalistes
d'Atotxa, víctimes de la dedicació activa
a una vocació, a unes idees, amb la voluntat que representin totes les víctimes
innocents de la consolidació de la normalitat.

CARTES
Les cartes destinades a aquesta secció han de tenir una extensió màxima de 30 línies, mecanografiades
a doble espai, i han de dur les dades per poder identificar i localitzar l'autor: nom complet, adreça, telèfon
número de DNI. En tot cas, NOU DIARI es reserva el dret de publicar-les senceres o bé resumides. No es publicaran
originals amb pseudònim o inicials i no es mantindrà correspondència amb els firmants dels escrits.

Eiximenis i Cleopatra
Si he triat aquest títol no és,
com es podria pensar, per cantar
les excel·lències físiques i sentimentals d'aquesta clàssica senyora, sinó per aprofitar aquella
dita que encara ara li apliquem:
"Si vols ser decent, no només ho
has de ser, també ho has de
semblar".
Aquesta referència potser podria explicar les decisions del
consell escolar de l'escola pública Eiximenis. Aquesta setmana
han sortit publicades al tauló
d'anuncis del centre el llistat de
tots els infants de 3 i 4 anys que
han sol·licitat plaça pel pròxim
curs. Al capdavant apareixen els
nens amb més puntuació i, més
o menys decreixent, la resta de
les pre-inscripcions.
Saber la raó per la qual aquest
o aquell nen obté una puntuació
o una altra no és excessivament
complicat; només s'ha de consultar el formulari de la pre-inscripció per veure baremada cada
circumstància familiar i social
(nivell d'ingressos, empadronament, nombre de germans...).
Hi ha, però, un aspecte poc
definit, un xic marginal potser,
però que pot esdevenir decisiu.
M'estic referint a "altres circumstàncies".
Què significa això realment?
Quants punts es poden aconseguir per aquest concepte? Qui en
té dret? S'aplica amb objectivitat? Si és així, per què no es fan
públics aquests criteris, i les
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puntuacions que han generat?
L'obscurantisme, el misteri, la
no publicació dels criteris pot
suscitar comentaris, suspicàcies,
malentesos, desconfiances fins i
tot.
A partir d'aquest punt, aquesta carta ja no es dirigeix únicament al consell escolar de l'escola pública Eiximenis, sinó que
vull aprofitar per adreçar-me a
l'administració, als responsables
administratius que legislen, decideixen i determinen el funcionament de l'aparell escolar.
El criteri de proximitat al centre escolar -és a dir, estar empadronat dins la zona d'influència
de l'escola- és un punt prioritari,
fonamental. Tot i així, em sembla que aquesta circumstància
no hauria de donar punts, sinó
simplement garantir una plaça
escolar.
Narcís Serra Farró
Girona

Vot útil i vot sobirà
En aquestes eleccions del 6 de
juny, els catalans ens hi juguem
el pa i la sal. El país no funciona,
l'atur, la crisi de la petita i mitjana empresa i el dependentisme
econòmic i polític més absolut
fan que els ciutadans es trobin
molt decebuts de la política i
dels polítics que en els darrers
onze anys han representat Catalunya a Madrid.
Tot això implica, al meu entendre, que aquest cop la crida
al vot útil sigui una estupidesa i

quest malson hem tingut la sensació que els criteris per al seu
empresonament eren totalment
arbitraris, com ho demostra el
una estafa als electors. I, si no, fet que hi ha altres encausats
per què aquests que diuen ser que són al carrer tot i tenir càrels únics garants del catalanisme recs semblants o, fins i tot, supei el nacionalisme no expliquen riors als dels nostres familiars. A
amb tots els ets i uts com prete- hores d'ara, ni tan sols sabem de
nen fer sortir Catalunya del atzu- què se'ls acusa exactament.
cac? Que no intentin fer-nos
Volem recordar també que,
combregar amb rodes de molí, mentre ells són a la presó, els qui
ja que en aquests onze anys de els van torturar continuen pasgovern felipista/espanyolista sejant-se lliurement. Què se n'ha
han donat suport al 80% de les fet, de les denúncies de tortures?
seves propostes parlamentàries. La nostra temença és que, com
Per altra banda, que ningú amb ha passat en molts casos precedos dits de seny i un mínim de dents, hagin estat arxivades. Van
memòria històrica pensi que el ser aquestes tortures les que van
partit dels ex-franquistes reci- provocar que alguns dels detinclats a ultraliberals uniformatit- guts s'autoinculpessin o inculzadors podria contribuir a millo- pessin altres companys. Per això
rar la situació de la nostra espo- el seu empresonament esdevé
liada nació catalana.
encara més mancat de fonaEn resum, ha arribat l'hora de ment als nostres ulls. Fa unes
dir les coses pel seu nom; és a setmanes vam poder veure amb
dir, que si volem que hi hagi un estupefacció com l'Executiu escanvi de veritat, els catalans panyol encobria torturadors
hauríem de començar a canviar condemnats per un tribunal.
el nostre vot útil regionalista/bo- Quina legimitat tenen, doncs,
tifler/dependentista per un vot per mantenir tancats els nostres
sobirà, un vot a favor de propos- companys i fills els qui des d'altes concretes (concert econò- tres instàncies de l'Estat potenmic) que permetin avançar cap a cien la tortura?
una millora real de la qualitat de
Per si no n'hi hagués prou, ja
vida de tots els catalans.
no ens queda ni l'esperança
Josep M. Loste i Romero d'un judici ràpid i just. Quant de
Portbou (Alt Empordà) temps haurem d'esperar perquè
es demostri la innocència dels
Recordatori per als presosnostres familiars? Per tot això,
exigim la investigació a fons dels
independentistes
responsables policials i polítics
Els familiars dels presos inde- de la tortura i la llibertat immependentistes volem recordar diata dels presoners indepenque fa nou mesos que els nostres dentistes.
fills i companys romanen a la
Familiars dels presos
presó. Des del primer dia d'aindependentistes / Barcelona
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n informe elaborat per lÀmbit de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona proposa
un seguit d'actuacions per racionalitzar el trànsit al centre de la ciutat, un cop s'ha
pogut veure l'impacte de les rondes al complir-se el primer any de la seva entrada en
funcionament. L'objectiu municipal és disuadir de la utilització del vehicle privat.

Barcelona es planteja
reduir a la meitat l'ús del
cotxe privat per la ciutat
L'Ajuntament restringirà l'accés al centre urbà
BARCELONA

FRANCESC RÀFOLS
L'Ajuntament de Barcelona vol
reduir a la meitat la utilització
del cotxe privat als carrers de
Barcelona, segons va anunciar el
regidor de l'Àmbit de la Via Pública, Joan Torres al ple del consistori celebrat ahir. Torres va fer
aquesta afirmació al presentar el
seu informe sobre la nova mobilitat urbana després de l'entrada
en funcionament de les rondes.
Actualment, la utilització del
cotxe privat suposa el 35% dels
moviments diaris i l'ajuntament
es planteja reduir-ho fins el 20%.
L'informe elaborat per l'àmbit
de la Via Pública estableix quatre
objectius per racionalitzar el
trànsit a la ciutat, el primer dels
quals és la dissuassió de l'us del
vehicle privat. El segón és la potenciació del transport públic, el
tercer el manteniment de la fluïdesa de circulació i el quart és la
recuperació de la qualitat de
vida a la ciutat.
L'entrada en funcionament de
les rondes ha possibilitat alleugerir el trànsit a l'interior de la
ciutat, però, al mateix temps, ha
comportat una disminució en la
utilització del transport públic
en favor del cotxe privat que ara
fa servir les rondes. Per aturar
aquesta dinàmica i evitar en el
futur un possible col·lapse de les

rondes que obligui a plantejar
noves infrastructures viàries, l'Ajuntament vol disuadir als ciutadans el fer servir el cotxe. Torres
va aprofitar el ple d'ahir per
anunciar que ja es comencen a
formular propostes concretes a
partir de les alternatives teòriques que s'havien plantejat.
En aquesta linia, s'impulsaran
projectes per reduir en determinades vies la capacitat vial i per
humanitzar les vies emblemàtiques del centre reconvertint-les
en carrers netament urbans.
També s'enduriran les actuacions disciplinàries en relació a
la seguretat viària, l'aparcament
i la qualitat de vida.
Circular a 30 per hora
Una aplicació concreta d'aquestes mesures és la implantació de
zones amb limitació de velocitat
a 15 o 30 quilometres per hora.
Aquestes àrees estarien ubicades
en els nuclis centrals dels barris
vells de la ciutat, com Sants, Gràcia o Sant Andreu. L'Ajuntament
també vol instaurar les revisions
per controlar els sorolls dels
vehicles. Una altra iniciativa serà
la promoció de la bicicleta.
Un dels projectes més importants en aquesta vesant és el que
es coneix amb el nom de Gaudi i
que impulsen conjuntament diverses ciutats europees. El de-

senvolupament de les noves tecnologies permetrà, segons els
impulsors del projecte, la detecció dels vehicles quan entrin en
una zona determinada per definir a partir d'aquest moment
quina és la gestió del trànsit.
Pla pilot a Ciutat Vella
Com aplicació concreta, abans
de final d'any es posarà en marxa una prova pilot a la zona del
districte de Ciutat Vella compresa entre els carrers de Via Laietana, passeig Isabel II, Comerç i
Trafalgar. En aquesta àrea, els
veïns censats disposaran dún
tarjeta magnètica que el permetrà l'accés lliure a l'interior,
mentre que els comercials només estaran autoritzats a horaris
prefixats.
Els grups municipals d'IC, CiU
i PP, tot i que van reconèixer
l'impacte positiu de les rondes,
van reclamar als grup socialista
que defeneixi quin és el model
de trànsit que ells proposen per
la ciutat. El regidor de CiU, Fèlix
Amat, va reclamar "que es torni
a redissenyar la ronda del litoral,
perquè s'ha demostrat que és insuficient". Amat va proposar que
aquesta qüestió s'inclogui en el
Pla d'infrastructures del Baix
Llobregat. El portaveu del PP, Alberto Fernández, va qualificar
les millores derivades de les ron-

Funcionaris descontents amb la puja salarial
La Junta de Personal de l'Ajuntament de Barcelona va portar al ple
la seva protesta per la puja salarial per 1993 d'un 1,8%, enlloc del
5,9% previst al conveni. El consistori diu que és l'administració
central qui ordena fer-ho així. Uns 500 funcionaris, per exigir l'acompliment del firmat, es van concentrar a la plaça Sant Jaume per
donar suport a l'acció de la Junta de Personal.
X.GONZÁLEZ / NOU DIARI

des "d'insuficients". El portaveu
d'IC, Antoni Lucchetti, va reclamar un calendari d'aplicació de
les mesures contemplades en
l'informe.
Pel que fa al transport públic,
l'objectiu proposat per Torres és
el d'assolir un nivell d'utilització
del 50%. Per arribar-hi, l'Ajuntament proposa un pla d'inversions en infrastructures de

275.900 milions de pessetes en el
periode 1995-2002. A part d'algunes actuacions queja estan en
marxa, com pot ser les obres de
la linia 2 del metro, altres mesures concretes a aplicar serien la
promoció de Car-Pools, és a dir
carrils d'us exclusiu per autobusos i vehicles privats amb alta
ocupació i el metro lleuger de la
Diagonal.

El ple crea l'Institut Municipal d'Educació per
unificar tots els serveis i centres docents
BARCELONA

r R.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona celebrat ahir va aprovar
per unanimitat la constitució
de l'Institut Municipal d'Educació (IMEJ, un organisme
autònom que gestionarà de
manera unificada tots els centres i serveis derivats de l'activitat municipal en aquest camp.
Es tracta de l'Institut Municipal
Avillar Chavros, el Patronat
Marta Mata, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona
Municipal de Guàrderies InfanOKIOITARRIDAS / NOU DIARI tils i la fundació pública Escola
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Massana.
La regidora d'Educació, Marta Mata, va destacar "la importància històrica" de l'acord i
va afirmar que la nova fórmula
facilitarà "una major col·laboració amb la Generalitat". Mata
va explicar que el següent pas
que s'haurà de fer és la constitució d'un consorci que integri
les escoles de la Generalitat i les
municipals. Aquest consorci
permetria "que tots els quadres
administratius i tècnics pedagògics de l'IMEfóssín dedi-

cats a la gestió del sistema educatiu de la ciutat".
Un dels altres temes que va
aprovar el consell plenari d'ahir
és una operació de crèdit per
20.000 milions de pessetes i
que va obtenir el vot contrari
dels grups municipals de CiU i
PP que van reiterar les seves
crítiques pel que entenen "greu
situació financera de l'Ajuntament". El ple també va ratificar
la fusió d'Iniciatives SA amb la
Societat Catalana de Capital
Risc.

CATALUNYA
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El jutge tanca la
investigació pel frau
a la Seguretat Social
després de deu anys
BARCELONA
JORDI BLASI

El jutge encarregat d'instruir
la causa per un frau a la Seguretat Social de 3.600 milions de pessetes comès el
1983 ha tancat la investigació
del cas deu anys després de
produir-se els fets. El jutge ha
enviat les diligències a l'Audiència de Barcelona perquè
es portin a terme les últimes
proves pericials i es dicti la
data de celebració del judici.
El fiscal sol·licita pels 102 encausats penes que arriben
fins als deu anys de presó.
La investigació s'ha vist
envoltada d'un gran retard
no només pel fet que els advocats defensors han posat
traves per evitar que els seus
clients fossin jutjats, sinó
també perquè pel jutjat
d'instrucció número 2 de
Barcelona - que instruïa la
causa- han passat nombrosos jutges que cada cop han
hagut de revisar les diligències abans de tancar el cas.
El frau implica 102 persones entre funcionaris públics
i empresaris. A la seva resolució, l'últim dels jutges instructors, Joan Ràfols, va exigir 6.500 milions de pessetes
als implicats. Pel magistrat,
els acusats són responsables
de falsedat en document oficial, suborn i estafa. Entre els
encausats hi ha l'ex-president del FC Barcelona Agustí
Montal, importants directius
d'empreses i ex-alts càrrecs
de la Inspecció de Treball.
El frau consistia en el fet
que treballadors d'aquest últim organisme van contactar
amb empreses interessades a
defraudar la Seguretat Social.
Un cop establert el contacte,
els empleats de Treball feien
constar a les liquidacions a la
Seguretat Social quantitats
inferiors a les realment endeutades. En el frau s'han
vist involucrats 14 funcionaris públics.

BARCELONA
GABRIEL PERNAU

Les 780 places del pàrquing intel·ligent de la Rambla de Barcelona tenen una ocupació
mitjana d'aproximadament el
12%, xifra que suposa l'entrada
i sortida d'una mitjana de 400
vehicles diaris. L'empresa japonesa Banri, propietària de
l'equipament, ha substituït els
ordinadors que gestionen
l'aparcament automàtic de
vehicles pels problemes que
van tenir els usuaris durant les

1993

Elfiscalestudiarà la cessió
d'habitatges a disminuïts
Una federació de minusvàlids denuncia la manca de reserva de vivendes
BARCELONA
CARME LUQUE

El fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), Carlos Jiménez Villarejo
estudiarà les possibles irregularitats en la concessió de pisos a
persones amb disminució per
part del Patronat Municipal de
l'Habitatge (PMH). Representants de la Federació Catalana
d'Associacions i Entitats de persones afectades de disminució
física Francés Layret es van reunir ahir al matí amb el fiscal en
cap per expossar-li la problemàtica sobre la concessió d'habitatges de promoció pública.
El president de la federació,
Josep Maria Ballesteros va qualificar de "molt possitiva" la reunió, que es va perllongar durant
una hora, ja que "hem aconseguit el ferm compromís de Jiménez Villarejo d'investigar alguns
presumptes delictes comesos
pel PMH".
El col·lectiu denuncia que el
patronat no compleix la llei
d'integració social dels minusvàlids que té com a un dels objectius prioritaris la reserva a favor
del minusvàlids d'un mínim
d'un 3% de les vivendes que formin part de projectes de pisos de
protecció ofical així com les promogudes per qualsevol adminsitració pública.
Documentació a la fiscalia
Els portaveus del col·lectiu de
disminuïts van aportar tot un seguit de documentació al fiscal en
cap on, segons va explicar Ballesteros, es constata que els responsables del Patronat infringeixen la normativa d'habitatge a la
promoció del carrer Galícia 5-7 i

Pisos nous amb barreres arquitectòniques incloses
Les reivindicacions de la Federació Francesc Layret, que té 6.600 socis, es centra en dos aspectes. En la
manca de reserva de pisos adaptats per a persones amb problemes de mobilitat i en la manca de condicionaments dels pisos de nova construcció. En aquest cas es troba la promoció d'habitatges situada
a Gran Via a l'alçada de Bac de Roda i plaça de la Virreina.

MICKY RIBERA

1-3. Si durant la investigació es
constatessin les irregularitsts denunciades, la fiscalia acusaria al
patronat d'un delicte de prevaricació ja que tot i conèixer la legislació vigent, l'infringeixen.
Aquests blocs d'habitatges careixen del compliment de les normes sobre accesibilitat per a persones amb problemes de mobilitat.
Un altre fet irregular denun-

primeres setmanes de funcionament. Els responsables de la
societat confien que l'ocupació augmentarà considerablement a partir de dilluns, quan
comenci a funcionar el nou
sistema informàtic.
Els problemes informàtics
van aparèixer el mateix dia de
la inauguració a la nit. La programació d'una obra al Liceu
va fer que s'omplís per primer
cop l'aparcament i el sistema
informàtic va quedar completament col·lapsat.
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ciat per la Federació es que el
patronat no ha tingut en compte
la legislació en uns pisos, també
de promoció municipal, situats a
la Vall d'Hebró i que estan inclosos al programa del PMH
Llars'93.
A la promoció de Vall d'Hebró
no es va condicionar cap pis per
minusvàlids, actuació que es va
haver de fer amb posterioritat a
la construcció. Els pisos es van

adjudicar el 1991 malgrat que els
tres reservats a disminuïts encara no estan concedits. La Federació també denuncia que el
PMH pretén vendre els tres habitatges per 20 milions, quan al
1991 es va fixar un preu de 10
milions. El president del PMH,
Xavier Valls, va dir en una reunió
el mes passat que aquest encariment corresponia a la major
qualitat dels pisos.

Cañellas farà de mitjancer al
conflicte del rebut de l'aigua

El parquing robotitzat de la
Rambla està pràcticament buit
'
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Anton Cañellas

Les administracions relacionades amb el cicle de l'aigua -Generalitat, ajuntaments i les entitats metropolitanes- han accedit
a reunir-se amb representants
de la Plataforma Unitària contra
el rebut de l'aigua, després d'acceptar l'oferta del Síndic de
Greuges, Antón Cañellas, que
actuarà com a mitjancer.
La finalitat d'aquesta reunió
és avançar en l'el.laboració d'un
reglament-marc d'abastament

d'aigües, i consensuar uns criteris sobre l'estructura de la tarifa i
la política tarifària a aplicar en el
consum de l'aigua, ja que actualment sis impostos graven el
rebut. La primera presa de contacte serà, segons va manifestar
Anton Cañellas, "la segona setmana de maig o la immediata
posterior a la jornada electoral
del 6 de juny".
Fins ara la Plataforma ha recaptat 180 milions de pessetes
corresponents als rebuts d'unes
30.000 famílies.
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L'Ajuntament demana la
gestió dels blocs Joan Carles
El ple aprova una moció reclamant a Adigsa la titularitat de l'àrea
LLEIDA
J.T.B.

L'Ajuntament de Lleida ha iniciat les negociacions amb la Generalitat per tal d'obtenir la reversió de la titularitat i gestió
dels vials, equipaments i serveis
de tota l'àrea dels blocs Joan
Carles i del polígon de Santa Maria de Gardeny, ambdós a la Mariola.
L'alcalde de Lleida, Antoni
Siurana, va manifestar ahir que
"la reversió és obligatòria, ja que
és una greu contradicció tenir
una illa dins la ciutat". Per Siurana, des de la Generalitat i, més
concretament, des de Benestar
Social, aquest sector està essent
utilitzat "com una propietat dins
la ciutat, com un vedat particular i no demanen autorització
per fer obres o deixen de banda
l'Ajuntament en les inauguracions de nous serveis", afegint
que la reversió s'ha de fer amb
uns mínims, és a dir, que les instal·lacions i serveis s'han d'adequar a la legislació vigent, la qual
cosa implica que la Generalitat
ha d'arranjar les instal·lacions de
subministrament elèctric o d'aigua, o la pavimentació dels carrers, actualment en mal estat.
Pel paer en cap hi hauria d'haver hagut un termini, com si es
tractés d'una concessió, però
"tampoc el que farem és instruir
expedients de disciplina urbanística contra la Generalitat". De
tota manera, Siurana afegia que
"el que no es pot entendre és
que hi hagi una part del passeig
de Ronda que no sigui del municipi", a nivell d'organització
col·lectiva dels serveis i instal·lacions.
Aquesta reivindicació de la Paeria i de les competències municipals va venir donada ahir al ple
de l'Ajuntament lleidatà en una
moció de l'equip de Govern

Veïns de Balàfia
interrompen la
sessió plenària

¡¡i

LLEIDA
"" J.T.B.

Una desena de veïns del
barri de Balàfia van interrompre la sessió plenària
de Lleida, després d'una
intervenció del portaveu
de CiU, al mateix temps
que aixecaven una pancarta criticant l'aparcament de camions que
s'ha ubicat en terrenys
d'aquest barri.
El grup de CiU va presentar, així mateix, una
moció en aquest sentit, la
qual es va rebutjar per
l'equip de Govern argumentant que la qüestió
s'estava estudiant per la
regidoría d'Urbanisme.
Els veïns van fer aquest
acte de protesta, que no
va durar més d'un minut,
i van abandonar el ple.

Arnalot demana
una rectificado al
paer en cap
LLEIDA
J.T.B.

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i la pimera tinent d'alcalde, Maria Burgués, van capitalitzar les argumentacions i respostes de l'equip de Govern a les crítiques de l'oposició.

NOU DIARI

sol·licitant a Benestar Social la
gestió del nou casal de barri i
centre de dia dels blocs Joan
Carles, moció aprovada per tots
els grups, inclòs CiU. Siurana recordà que el municipi ha hagut
de comprar sempre els terrenys
per fer actuacions en aquesta
àrea de Lleida, quan Benestar o
l'INCASÒL no havia cedit sòl a la
Paeria ni havia acomplert amb
els objectius de fer habitatges
socials, on ara hi ha el Pryca i
tots els habitatges d'alt nivell.
Tot i aquestes contradiccions,
amb força càrrega política de la
Generalitat, el paer en cap va dir
que les converses amb Benestar
Social arribarien a bon terme,
igual que per a la formalització

del conveni per a l'assistència
primària.
Durant l'aprovació de la moció per a la gestió del casal de
Benestar Social, adduint que
l'assistència primària és una
competència municipal i que cal
coordinar des de la Paeria
aquests serveis, tant Siurana
com la primera tinent d'alcalde,
Maria Burgués, van criticar els
motius polítics , la beligerància i
la ingerència de càrrecs i administratius de la conselleria "en
un intent de descoordinar la gestió i el servei al ciutadà".
Consens pel pla ñra-canal
Un dels punts de l'ordre del

dia que van tenir poc debat, tot i
la importància vital per al creixement de la ciutat, va ser l'aprovació per unanimitat dels grups
polítics municipals del projecte
d'ordenació dels terrenys del
marge esquerre, document previ
al futur Pla Especial del Marge
Esquerre (fira-canal de Seròs). El
document preveu ordenar unes
90 hectàrees per ampliar la Fira i
connectar el centre amb la Bordeta amb un nou vial, aprofitant
la traça del camí de Picos.
Un altre aspecte aprovat per
unanimitat va ser la presentació
d'un contenciós a la Comissió de
Preus de Catalunya per no acceptar la puja del preu de l'aigua
adduint defectes de forma.

La regidora del Partit Popular (PP), Pilar Arnalot,
va fer públic un comunicat després del ple en el
qual demana la rectificació de l'alcalde Siurana
per "ultratjar la meva dignitat com a dona, esposa,
mare i regidora de l'Ajuntament" a causa de l'atribució del paper de Salomé en una mena de Via
Crucis en el qual Siurana
repartia els papers.
L'atribució d'aquest
paper va venir donat en to
de broma per part de l'alcalde en criticar en to irònic a Barnola durant la
junta general de l'empresa Serveis Comunitaris,
acte celebrat després del
ple. Arnalot ha manifestat
també la seva disposició a
exercir accions legals en
el cas que Siurana no rectifiqui

El debat sobre la viabilitat de la televisió local
acapara la major part de la sessió plenària
LLEIDA
J.T.B.

El debat sobre l'ampliació de capital de l'empresa municipal
Serveis Comunitaris SA en 60
milions de pessetes amb la finalitat de constituir una societat de
capital mixt per endegar una televisió local a Lleida, va acaparar
la major part de la sessió plenària de l'Ajuntament de Lleida.
Les posicions no es van moure d'on eren. Així, tota l'oposició
(CiU, PP i Mixt) van votar en

contra i la majoria socialista va
tirar endavant el projecte.
Jaume Barnola (Mixt), va
anunciar que impugnaria l'ampliació de capital i manifestà
que la televisió local era alegal,
ja que no estava regulada per
cap llei, per la qual cosa no se
sabia si es podia fer o no. Pilar
Arnalot (PP) va rebutjar el projecte per entendre que sena partidista i en favor de la imatge de
l'equip de Govern. Josep Varela
(CiU) argumentà que la televisió
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local era "una broma pesada i
lluny de ser una prioritat del
municipi".
Per la seva part, Antoni Siurana va defensar l'operació per a la
promoció de la ciutat, la preservació de les tradicions i per
aconseguir avançar-se tecnològicament a altres ciutats, ja que
la televisió local comportarà el
cablejament de la ciutat. L'alcalde també va defensar la viabilitat per l'explotació de les Natges i la tecnologia.

Tota l'oposició va reiterar, un cop més, la negativa a acceptar el projecte de creació d'una televisió local a la ciutat.
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El cap de la duana de la
Farga culpa l'Administració

El ramader de
Solsona paga una
fiança de 40
SOLSONA

c.v.

Es queixa de no disposar d'un sistema material per comptar el ramat
LLEIDA

MARTA CARULLA
Ernest Fondevilla, de 63 anys, ha
estat destituït del seu càrrec com
a administrador de la duana de
la Farga de Moles, després que
dimarts passat s'iniciés l'operació policial Europa en el decurs
de la qual van ser detingudes a la
Seu d'Urgell, Barcelona, Sant Vicent de la Barca i Oriola (Alacant) un total de set persones,
entre elles duaners i empresaris,
els quals són acusats d'un presumpte frau a la CE en exportacions a països tercers que rebien
subvencions.
L'advocat Carles Rey, defensor de Fondevilla, va manifestar
ahir que tant ell com el seu client
estaven sorpresos per la destitució professional pel perjudici
que podia causar el que ells consideren un error ja que "el meu
client és absolutament innocent
i tot i que estic segur de demostrar la seva innocència ja no es
podrà reparar el fet que hagi estat apartat de la seva tasca exceptuant l'aspecte econòmic".
L'advocat va afegir que la responsable del succés era la pròpia
Administració per no dotar dels
mitjans suficients els seus funcionaris, exingint, però, uns resultats que caldria esperar solament en cas que disposés
d'aquests mitjans. Segons va
manifestar Fondevilla en els interrogatoris efectuats a la Seu
d'Urgell, la duana no disposava
de cap sistema fiable per comptar els animals que entraven o
sortien del país tot i que en el
mercat es pot adquirir una mena
de corral prefabricat per efectuar
aquesta tasca. El successor de
Fondevilla serà una persona no
vinculada amb la Farga, la qual

Ruiz, un dels principals acusats de corrupció
L'ex-administrador de la duana de la Farga de Moles, Francisco Ruiz, és un dels principals acusats de
la corrupció a la duana de la Farga de Moles ja que durant el seu manament es van dur a terme la major part de les exportacions fingides o inflades. Ruiz disposa d'un important patrimoni tant a la Seu
d'Urgell com al Principat d'Andorra.

OSCAR URGELES

ocuparà el càrrec temporalment.
Fondevilla es troba en llibertat
provisional des de dijous passat,
després que el jutge de la Seu
d'Urgell fixés una fiança total de
45 milions de pessetes als quatre
duaners detinguts dimarts a la
Seu d'Urgell. Els altres duaners,
l'ex-administrador de la Farga,
Francisco Ruiz, de 66 anys, el veterinari adscrit a la Farga, Salvador Porté, de 61 anys i l'apoderat

de la duana Fornesa van presentar també al Jutjat aquesta quantitat per tal d'evitar l'ingrés a
presó. Les diligències obertes
contra els duaners de la Seu són
per delictes de suborn, prevaricació i falsedat de documents.
A l'operació Europa van ser
detinguts els dos empresaris,
Martínez Jiménez (Barcelona) i
Feliciano Aranda (Sant Andreu
de la Barca) caps de Lleteries la

Nova comissió de serveis al
Jutjat del Penal número 2

Un tractorista, culpable d'un
accident per no dur els llums
LLEIDA
M.A.

El titular del Jutjat d'Instrucció
número 8 de Lleida, Carlos Pelluz, ha dictat sentència condemnatòria contra Antonio Torres Gasol a qui responsabilitza
d'un accident per circular amb
un tractor el remolc del qual no
portava l'enllumenat. L'accident
va causar la mort d'un motorista.
Torres ha estat condemnat
per una falta d'imprudència a
indemnitzar amb dotze milions

la mare i els germans del finat. A
més haurà de pagar 251.459 al
conductor d'un Opel Kadett que
es va veure implicat en l'accident. El jutge nomena com a
responsable civil subsidiària
l'asseguradora del tractorista.
La sentència considera fets provats que l'accident, que va succeir el novembre de 1992 a la L2000, es va produir perquè el
motorista no va veure el remolc i
el va haver d'avançar en el moment que venia un cotxe de
cara.
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Seu i relacionats amb Lleteries la
Alcarria, empreses que feien false exportacions de productes
lactis a Andorra. La policia busca
ara el ramader Miquel Vilella,
acusat d'exportar ramat inexistent des de l'empresa Ramaderies els Banys. La policia calcula
que el frau en exportacions falses supera els cent milions mentre que veu incaculable l'import
de les exportacions inflades

El ramader Ramon Mujal,
qui romania des de dimarts passat detingut al
Jutjat de Solsona per un
presumpte frau valorat en
2.000 milions de pessetes
en contraban i exportació
de bestiar, va ser deixat
ahir en llibertat provisionalment sota fiança de
quaranta milions de pessetes. L'advocat del ramader solsoní va manifestar
que havia estat problemàtic reunir aquesta quantitat, necessària per no haver d'ingressar a la presó.
La quantitat es va fer efectiva m i t j a n ç a n t avals
bancaris. La detenció de
Ramon Mujal, el qual
hauria operat també a la
duana de la Farga de Moles, presumptament subornant els funcionaris
detinguts a la Seu d'Urgell, es va fer gairebé tres
anys després que la Guàrdia Civil confisqués diferent documentació de la
seva empresa Mufersa SA
i 9.500 caps de bestiar de
contraban procedent de
Polònia a la granja Muforba de Solsona. Durant les
actuacions judicials dutes
a terme aquesta setmana
a Solsona, altres quatre
persones r e l a c i o n a d e s
amb Mujal, treballadors
de Mufersa, han estat detingudes i deixades en llibertat amb fiances que
oscil·len dels quatre als
dos milions de pessetes.
Així mateix, durant el dia
d'ahir va ser interrogat un
soci de Mujal de la granja
Muforba i el xofer que
transportava el bestiar.
Tots dos van ser deixats
en llibertat. El frau s'hauria dut a terme entre l'any
1988 i 1990.

LLEIDA
M.A.

Carlos Pelluz.

La jutgessa de Vigilància Penitenciària de Lleida , Roser
Bach, ha estat proposada per
atendre en comissió de serveis
el Jutjat del Penal número 2 de
Lleida.
Aquests darrers mesos, ha
estat el magistrat de la secció
segona de l'Audiència Provincial de Lleida, Emili Molins,
qui s'ha fet càrrec d'aquest Jutjat del Penal. La setamana que
ve, però, Emili Molins torna a

ocupar-se de la seva plaça a
l'Audiència Provincial i el Jutjat quedarà sense jutge fins
que no es nomeni un altre.
El titular del Jutjat del Penal
número 2 de Lleida, José Parra,
es troba de baixa per malaltia
des del 16 de novembre de
l'any passat.
Aquest jutjat té almenys un
centenar de causes pendents
de sentència que hauran de
tornar a ser jutjades per altres
magistrats per tal que es pugui
dictar veredicte.
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El telèfon connectarà el 1996
tots els pobles de la província
S'instal·laran 3.200 línies noves i aparells sense fils a les zones rurals
TARRAGONA

ESTHER DOMINGO
La Generalitat i la Diputació de
Tarragona i la companyia Telefònica han signat un conveni
de col·laboració per aconseguir
poder instal·lar totes les xarxes
d'aquest servei que encara falten
a la província. Aquesta mesura
preveu aconseguir que no hi
hagi cap punt de les comarques
que es quedi sense el servei de
comunicacions.
El pla d'instal·lació de la xarxa
telefònica es començarà a aplicar a partir de l'any vinent i durant aquests tres anys es col·locarà una xarxa de 3.200 línies telefòniques, tal i com preveu un
estudi que ha realitzat la mateixa companyia per saber quines
mancances de comunicacions
d'aquestes característiques tenia
la població tarragonina i la de la
resta de Catalunya.
La idea principal de la companyia, que és la promotora d'aquesta iniciativa, és poder donar
servei a les zones més fosques de
la província, ja que hi ha diversos punts de les comarques que
tenen problemes per tenir telèfon, perquè no tenen cable elèctric o perquè la seva orografia
impedeix que es puguin
instal·lar.
Telèfon sense fils
En aquest sentit, el president
de la Diputació de Tarragona,
Josep Mariné, va explicar que en
les zones de la província que no
es pugui arribar amb el cable
s'instal·laran telèfons sense fils
perquè tothom pugui tenir accés
a aquest tipus de c o m u n i c a cions. "Per entendre'ns, es tracta
de posar a les cases telèfons com

Una fundació
projecta construir
un col·legi major
universitari a Reus
REUS
A N T O N I GALLARDO

La Fundació Reddis, entitat
de formació pertanyent a
l'asseguradora que porta el
mateix nom, estudia diversos
projectes d'allotjament per a
estudiants universitaris a la
ciutat de Reus. La fundació
valora tant la possibilitat de
crear un col·legi major com
de constituir una espècie de
vila universitària o d'entrar al
mercat immobiliari de Reus i
comprar pisos que es poguessin llogar a preus assequibles per als estudiants.
Fonts universitàries han
assenyalat, però, que l'alternativa del col·legi major és la
que compta amb més possibilitats de reeixir. Membres
de la comunitat universitària
no han amagat la seva oposició a aquest tipus de centre i
s'han mostrat favorables a la
fórmula de vila universitària
introduïda a Catalunya per la
Universitat Autonòma de
Barcelona. Aquesta fórmula
consisteix a construir habitatges que es posen a disposició dels estudiants i professors. Els lloguers poden ser
reduïts perquè no hi ha ànim
de lucre.
Col·legi major a Tarragona

Un conveni per millorar la xarxa de comunicacions a tot Catalunya
La signatura del conveni de col·laboració amb Telefònica el van firmar el president de la Generaltat,
Jordi Pujol, el de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes, i el de la Diputació de Tarragona, Josep Mariné. També van signar l'acord els responsables dels ens intercomarcals de Lleida i Girona, Josep Grau i
Josep Arnau.
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els que s'utilitzen als cotxes.
Amb unes particularitats molt
especials i molt importants, com
el fet que no serà necessari que
les persones que vulguin tenir
telèfon paguin unes factures
desmesurades per la instal·lació,
ja que no caldrà posar cables".
Mariné va recordar que en algunes zones de la província no
es podien instal·lar telèfons perquè per fer arribar el cable al do-

micili, els usuaris havien de pagar 200 o 300.000 mil pessetes, la
qual cosa feia augmentar considerablement el cost de tenir telèfon. El president de la Diputació
va voler destacar que aquesta
iniciativa de la companyia de
telèfons farà que no hi hagi cap
zona de la província de Tarragona que no tingui aquest servei.
La mesura afectarà sobretot
les zones rurals, com les comar-

ques de la Conca de Barberà, el
Priorat i la Terra Alta. També
comportarà avantatges per a les
urbanitzacions del Tarragonès i
el Baix Camp, que queden lluny
de la zona urbana i que tenen
problemes per poder instal·lar
una línia de telèfons.
La Diputació aportarà 108,5
milions de pessetes perquè Telefònica faci realitat el projecte
de comunicació.

La Fundació Reddis manté
contactes a propòsit del seu
projecte amb la Universitat
Rovira i Virgili, mitjançant el
president del consell econòmic, el reusenc Francesc Cabré. Un dels projectes a més
llarg termini de la Universitat
és crear un col·legi major
propi, tal i com ja ha anunciat en diverses ocasions, que
s'instal·laria, però, a la ciutat
de Tarragona, ja que s'aprofitaria l'edifici universitari de
la plaça de la Imperial Tarraco.

A la zona es crearia una biblioteca central, uns menjadors universitaris i un col·legi
major, entre altres serveis.
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Dos barris
acuüen aquest
cap de setmana
fires d'abril
El barri de Bonavista i el
parc de la Quinta de Sant
Rafael són els escenaris
tarragonins de les dues fires d'abril, que es van
inaugurar ahir i tancaran
les portes el proper diumenge. La de Bonavista
és la més antiga i ocupa
2.500 metres quadrats,
superfície en què s'han
emplaçat vint casetes.
NOU DIARI
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Detenen un home que agredia
la gent pels carrers
TARRAGONA

BEGONA FLORIA

Efectius de la policia estatal i
de la guàrdia urbana de Tarragona van detenir dijous un individu que es dedicava a agredir ciutadans pel carrer sense
cap motiu aparent. La comissiaria va rebre durant aquesta
setmana tres denúncies per
aquests fets i el van localitzar
quan l'identificat com a Pedro
C.G. intentava c o l p e j a r un
grup de joves a la Rambla Vella.

La detenció es va realitzar al
carrer de Sant Agustí quan un
agent de la policia estatal va
veure que colpejava violentament una dona i va avisar uns
agents de la guàrdia urbana
perquè l'ajudessin. La víctima,
Carmen F.V., caminava tranquil·lament quan l'inidividu la
va agredir i li va causar un atac
de nervis. Moments abans dels
fets, que van passar a dos
quarts de vuit, Pedro C.G. havia ferit una altra ciutadana al
carrer del Portalet.
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Unió de Pagesos vol
que els partits
defensin l'explotació
agrària famiUar
REUS
JORDI RULL

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) va presentar ahir
a Reus un decàleg a favor de
l'explotació familiar agrària
perquè els diferents partits
amb representació parlamentària al Congrés de Madrid i a la cambra catalana
l'incloguin en els respectius
programes electorals.
Segons va comentar Damià Vernet, membre de la
permanent del sindicat,
"l'objectiu que es pretén
aconseguir amb aquest decàleg és donar a conèixer la
nostra posició respecte a
aquells problemes que
creiem que són prioritaris
per a l'agricultura, tant catalana com espanyola".
Vernet va comentar que
els programes polítics han
estat "bucòlics" en matèria
agrària. Per això demana que
elaborin un seguit de propostes que "siguin coherents
i gens utòpiques". Amb
aquesta crida, UP va deixar
clar que "no desitgem que els
partits emprin la crisi del
sector agrari com a arma
electoral, de la mateixa manera que el sindicat no s'ha
proposat recomanar ni incentivar els pagesos cap a
una opció política determinada", va assegurar Damià
Vernet.
D'altra banda, fonts del
sindicat han assegurat que
CDC i UDC, per separat,
també ERC, s'han interessat
pel decàleg i preveuen reunir-se per parlar-ne.
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El PSC de Paüls estudia
querellar-se contra CiU
Els convergents van acusar l'alcalde de drogar-se
TORTOSA

JOSEP M. ARASA
Els socialistes de les terres de l'Ebre van anunciar dijous que els
serveis jurídics del partit estudien la nota de premsa feta pública pel grup municipal de Convergència i Unió a Paüls per querellar-se contra el portaveu del
partit, Isidre Gracià, la resta del
grup municipal i també contra
l'alcalde de Tortosa, Vicent Beguer.
El primer secretari del PSC,
Jaume Antich, en companyia
d'altres membres de l'executiva
del partit a les terres de l'Ebre i
l'alcalde de Paüls, Josep Espinós,
van explicar que la querella es
presenta per l'acusació de consum de drogues que els convergents van fer pública contra l'alcalde de Paüls.
Segons va dir Josep Espinós, el
grup municipal socialista presentarà també una moció al proper ple per demanar responsabilitats de tota la polèmica que ha
afectat el poble de Paüls. En
aquesta sessió es podria produir
una situació estranya perquè
Convergència i Unió també presentarà una altra moció per
aconseguir la dimissió de l'alcalde.
En l'acte de dijous al vespre,
els socialistes de les terres de l'Ebre van donar suport al responsable de Govern de Paüls, reafir-

Jaume Antich, primer secretari de l'agrupació socialista de les terres
de l'Ebre, dóna suport a l'alcalde de Paüls
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mant-se que les acusacions que
li imputa CiU són falses i calumnioses.
Consum de drogues
El grup convergent va fer pública aquesta setmana una nota
en la qual denunciava que l'alcalde de Paüls havia estat expulsat d'una coneguda discoteca
per consumir drogues.
Per aquest motiu, li han demanat la dimissió del càrrec del
qual l'acusaven d'ostentar durant l'enfrontament que, segons
CiU, va mantenir amb els guàr-

dies de seguretat del local nocturn.
Segons la versió de l'alcalde de
la població del Baix Ebre, van
ser els encarregats de la seguretat de la discoteca els que des
d'un principi van reaccionar de
manera violenta i van donar un
cop a la porta dels labavos on
Espinós atenia un company seu
que havia pres unes copes de
més.
El responsable municipal de
Paüls ha explicat que va dir que
era l'alcalde per identificar-se,
apaivagar la situació i aclarir la
confusió.
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Valls aprova el
polèmic projecte per
la urbanització del
bosc de Peixets
^ ^ n z n u T z z

valls
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L'Ajuntament de Valls, amb
els vots del PSC i els independents de la CUP, va aprovar
dijous a la nit, en una maratoniana sessió plenària, el pla
parcial del bosc de Peixets de
Valls, que comporta la construcció d'una àrea residencial en aquesta zona, on es
preveuen edificar 627 cases
unifamiliars.
Finalment, el consistori ha
considerat el recurs de reposició que la Societat Miramar
va presentar a un acord municipal de l'any passat en què
es va rebutjar aquest pla parcial. Al juliol de 1992, el projecte es va rebutjar amb els
vots contraris de la CUP i els
favorables del PSC. La CUP
va raonar el seu canvi de posicionament d'ara dient que
"no ens queda cap altre remei que apostar pel pla que
nosaltres considerem millor,
especialment pel que fa a la
menor destrucció de la zona i
també arbitrar les disposicions i les condicions de control necessàries per vigilar
l'estricte compliment de les
determinacions del pla".

Tarragona crea una
campanya per
atreure turisme
dels voltants
TARRAGONA
N O U DIARI

Uns 5.000 atletes
participaran en una
cursa popular a Reus
REUS
CORI SEBASTIÀ

Uns 5.000 atíetes particparan
a la primera cursa popular de
Reus, que ha organitzat el
centre comercial Pryca, amb
l'objectiu de promoure l'esport no competitiu. L'organització preveu que atletes
de primera fila hi participin.
La prova, dirigida per l'exatleta i medalla olímpica José
Manuel Abascal, es farà el 30
de maig a partir de les onze
del matí i s'han dissenyat dos
recorreguts urbans de 4 i 9
quilòmetres amb la finalitat
que els participants triïn el
que sigui més adient a les seves condicions físiques.
La sortida serà de davant
del centre comercial i l'arribada, al mateix punt. Tots els
participants començaran alhora i un quilòmetre després
cadascún escollirà el recorregut que vulgui.

El conseller de Sanitat inaugura
a Reus l'últim equip de TAC
que s'instal·la a a provincia
REUS
CORI SEBASTIÀ

L'hospital Sant Joan de Reus ja
disposa d'un equip de tomografia axial computada (TAC), aparell que ofereix un sistema
avançat de radiografies. El conseller de Sanitat, Xavier Trias, va
inaugurar el servei ahir i la unitat de proves especials.
Amb la posada en marxa del
TAC a Reus, la Generalitat ha
tancat les concessions d'aquests
aparells a Catalunya. Fins ara, ja
n'hi havia a la demarcació a l'hospital Joan XXIII de Tarragona
i Verge de la Cinta de Tortosa. Es
preveu que el TAC de Reus realitzi anualment 4.600 exploracions, de les quals 3.800 serien
programades i lés 800 restants
urgents. L'equip ha costat uns
141 milions de pessetes, entre
l'aparell i les obres per instalar-
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lo.
La zona inaugurada està instal·lada dins el conjunt de l'hospital que està emplaçat a la cantonada dels carrers President
Companys i Jacint Barrau, i forma part d'una reforma efectuada sobre instal·lacions anteriors.
L'àrea reformada està en planta
baixa i té una superfície total reformada de 790 metres quadrats. Xavier Trias va ressaltar el
progrés qualitatiu de l'hospital
Sant Joan durant els últims anys.
A la vegada, va afirmar que ara
l'interès principal de la seva
conselleria és potenciar a partir,
sobretot, de l'any vinent l'assistència primària de Reus. Trias
també va afegir que des d'aquest
departament també preocupa la
col·laboració entre els hospitals
Sant Joan i Joan XXIII de Tarragona, que s'haurà d'incrementar

Xavier Trias
en el futur.
El conseller abans d'anar a l'hospital va inaugurar la nova
unitat d'atenció a la dona al CAP
Sant Pere de la ciutat i al vespre,
les consultes externes de l'Institut Pere Mata. A la tarda es va
desplaçar a l'Hospital de Móra
d'Ebre, on va inaugurar una unitat d'atenció sòcio-sanitària. El
centre de la Ribera d'Ebre fa enguany el cinquè aniversari.

El Patronat Municipal de Turisme de la Tarragona va presentar ahir una nova campanya per captar visitants, en
aquest cas per a estades d'una jomada a la ciutat. El lema
de la iniciativa, Tarragona a
un pas, reflecteix la seva destinació: el públic de la província, que pot arribar fàcilment a la ciutat perquè és "a
un pas", segons va dir en la
presentació el regidor municipal de Turisme, Pere Gibert.
La campanya consistirà en
dues accions. D'una banda
un autobús condicionat recorrerà diversos municipis
de les comarques de Tarragona. El vehicle, que és el
mateix que va ser a Barcelona durant l'exposició Roma a
Catalunya, difondrà la imatge de la ciutat, distribuirà informació i atendrà consultes.
De l'altra, s'han creat dos itineraris per conèixer el conjunt monumental de la ciutat.
El primer podrà fer-se entre el 9 de maig i el 27 de juny
i entre el 5 de setembre i el 10
d'octubre i el segon, del 4 de
juliol al 29 d'agost.
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El Govern dóna una nova via
de defensa als consumidors
El consell de ministres aprova el reglament del Sistema Arbitral
BARCELONA

CARME FERNANDEZ
El consell de ministres va aprovar ahir, a proposta de les carteres de Sanitat i Consum i de Justícia, un reial decret que regula
el Sistema Arbitral de Consum,
per desenvolupar la Llei per la
Defensa dels Consumidors i
Usuaris.
"El Sistema Arbitral de Consum té com a finalitat atendre i
resoldre amb caràcter vinculant i
executiu per les dues parts, les
queixes o r e c l a m a c i o n s dels
consumidors i usuaris, en relació amb els seus drets legalment
reconeguts. Tot això sense perjudici de la protecció administrativa i de la judicial", segons
s'assenyala al text.
Fer valer els drets
Això vol dir que els consumidors espanyols podran fer valer
els seus drets davant les empreses subministradores de productes i serveis d'una manera més
barata i en menys ds temps que
si ho fan per la via judicial o administrativa. Només caldrà que
les dues parts en conflicte se sotmetin voluntàriament al judici
d'una junta arbitral.
Arran d'aquest reial decret
s'ha constituït la Junta d'Arbitratge de Consum d'àmbit nacional, adscrita a l'Institut Nacional del Consum, i també es
preveu l'establiment dels acords
necessaris amb les diferents administracions públiques per la
constitució de juntes arbitrals de
consum d'àmbit territorial inferior (municipal, comarcal, provincial i autonòmic).
Precisament dijous que ve, el
conseller de Comerç, Consum i

Uns consumidors, a la porta d'un establiment de venda d'electrodomèstics i objectes per la llar

Turisme de la Generalitat, Lluís
Alegre, constituirà la Junta Arbitral de Consum de Catalunya;
quan la junta de la ciutat de Barcelona està en procés de constitució i les de Vilafranca del Penedès i Badalona ja funcionen experimentalment.
El nou reial decret d'àmbit estatal preveu que totes les juntes
estaran compostes per un president i un secretari, que hauran
de ser empleats públics designats per l'Administració competent -per exemple per l'ajuntament, si es tracta d'una junta

municipal o pel Govern autonòmic, si és d'àmbit regional. D'altra banda, s'ha establert que per
formalitzar l'arbitratge en consum es requerirà la prèvia sol·licitud de l'arbitratge, davant la
junta arbitral coresponent, del
consumidor o usuari afectat o de
les associacions de consumidors
i usuaris i del comerciant o empresari, bé aïlladament pel cas
concret o bé mitjançant oferta
pública. El procediment s'iniciarà amb la designació del
col·legi arbitral, que estarà compost per tres àrbitres: un presi-

dent designat per la junta arbitral entre empleats públics llicenciats en Dret i dos àrbitres en
representació de cadascuna de
les parts. Aquests seran designats bé per les parts afectades o
bé d'ofici, triats entre els inscrits
per les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials que s'hagin adherit.
D'altra banda, un informe de
l'oficina pressupostària del Ministeri de Sanitat i Consum assegura que, "l'aplicació d'aquest
sistema no suposa un augment
de la despesa pública".

Espanya és el
primer país de la
CE que regularà
BARCELONA

C.F"

Espanya és el primer país
de la CE amb una reglam e n t a c i ó definitiva en
l'arbitratge de consum,
després de l'aprovació
ahir del reial decret que
regularà el Sistema Arbitrà de Consum.
Es tracta de "un avenç
important en la protecció
dels consumidors", segons va assenyalar la
Unió de Consumidors
d'Espanya - Unió de Consumidors de Catalunya
(UCE-UCC) en un comunicat.
Amb la i m p l a n t a c i ó
d'aquest sistema es podran satisfer i defensar els
drets i interessos econòmics dels consumidors
mitjançant un mecanisme extrajudicial que es
caracteritza per la seva
senzillesa, eficàcia, gratuïtat i voluntarietat, segons
la UCE-UCC.
A més, la implantació
actuarà com un mecanisme regulador del mercat,
"donarà més transparència al mercat, ja que les
empreses que s'adhereixin a aquest sistema podran col·locar en un lloc
visible un anagrama, que
podrà ser identificat pels
consumidors", va afegir la
UCE.
A partir d'ara -s'afirma
també a la nota- quan el
consumidor es trobi amb
algun problema en adquirir un bé, producte o servei, haurà d'anar a les associacions de consumidors perquè tramitin la
r e c l a m a c i ó fins que
aquesta estigui resolta; i
fins i tot poden delegar a
aquestes la representació
per no haver-hi d'anar
personalment quan se celebri l'arbitratge.

IÀFIC

Més de mil dos-cents petits traficants de droga,
detinguts en una 'redada' d'àmbit nacional
MADRID
EFE

La policia i la Guàrdia Civil han
detingut i posat a disposició judicial 1.261 persones en una
operació desenvolupada a tot
Espanya contra el tràfic de droga
a petita escala, segons van informar fonts de la Secretaria d'Estat
per la Seguretat.
En l'operació, desenvolupada
ahir, les forces de seguretat han
efectuat 1.329 registres i han intervingut 4.890 grams d'heroïna,
3.269 de cocaïna, 830.055 de hai-

xix i 2.167 d'altres substàncies
estupefaents.
La redada, coordinada per la
Secretaria d'Estat per la Seguretat, les delegacions del Govern i
els Governs Civils de tot Espanya, és un dels dispositius que
periòdicament es posen en marxa contra el petit tràfic de drogues. A més dels estupefaents,
han estat decomisades 53 armes
de foc, 568 armes blanques i
41.434.974 pessetes, segons van
indicar les mateixes fonts. També han estat intervinguts nom-
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brosos objectes que havien estat
robats o de procedència il·lícita,
com 160 automòbils, 349 motos,
1.313 joies, 60 càmeres fotogràfiques, 126 radiocassettes, 34 vídeos i 22 telèfons.
A Catalunya, el nombre de detinguts d'aquesta operació a nivell nacional puja a dos-cents,
segons va informar el Govern Civil de Barcelona. Les mateixes
fonts van explicar que 162 d'ells
van ser arrestats a la demarcació
barcelonina i la resta a les altres
tres demarcacions.

Alguns dels components del clan de l'alemany, desmanteUat ahir
per la policia de Santander en una redada
N O U DIARI

SOCIETAT
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Operació del SVA per
acabar amb les rifes
il·legals a Espanya
MADRID
SERVIMEDIA

El Servei de Vigilància Duanera (SVA) ha llançat a tot
Espanya una "macrooperació", que es prolongarà fins
als primers dies de la setmana vinent, per eradicar les loteries il·legals, segons van informar fonts d'aquest organisme, dependent del Ministeri d'Economia.
L'operació pretén desarticular tant les loteries que organitzen el negoci aprofitant
els sortejos legals com ara el
cupó de l'ONCE com les que
utilitzen diferents sistemes
per captar els clients. En el
dispositiu, hi participen només efectius del SVA, l'organisme encarregat de la repressió d'aquestes activitats
il·legals, i no hi col·laboren ni
la policia ni la Guàrdia Civil.

El Suprem ratifica la
pena de 400 anys per
un assassí d'àvies
MADRID
AGÈNCIES

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 432 anys de
presó que l'Audiència provincial de Santander va imposar a José Antonio Rodríguez Vega, un paleta que entre els anys 1987 i 1988 va
asssassinar i va abusar sexualment de 16 ancianes
amb edats compreses entre
els 61 i els 93 anys.
En una sentència que es va
fer pública ahir, el Suprem
desestima tots els recursos
interposats per l'advocat de
Rodríguez Vega contra la
sentència de l'Audiència, en
què també se'l va condemnar
per nou delictes d'abusos
deshonestos, sis de furt i
dues faltes també de furt.
L'Audiència de Santander va
considerar provat que Rodríguez va assassinar 16 àvies.

VMmmMmsturmmmmmiHm

L'Estat va adjudicar 'a dit' el
77% dels contractes del 1990
La despesa en obres licitades sense concurs es va acostar al mig bilió
MADRID

SERVIMEDIA

L'Estat va adjudicar l'any 1990,
sense concurs ni subhasta previs, un total de 7.150 contractes,
el 77,6% del total, segons l'última memòria aprovada per la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa. L'import
d'aquests contractes d'obres,
serveis o assistència tècnica adjudicats a dit va arribar a 443.043
milions de pessetes, xifra que
equival al 40,8% de la quantitat
contractada l'any 90, que va superar el bilió de pessetes.
El sistema d'adjudicació directa va ser molt usual en els contractes de subministraments, en
què es van tramitar a dit compres per 196.880 milions de pessetes, i s'en van deixar només
49.368 per concursos i 60 per
subhastes. En la contractació
d'obres, les adjudicacions a dit
van arribar a 203.726 milions de
pessetes, menys dels 403.268 milions assignats a través de concurs, però més dels 146.494 milions canalitzats mitjançant subhastes. En els contractes d'assistència també van predominar
les adjudicacions directes.
Ministeris
Els ministeris que van recórrer
més a la contractació directa van
ser el d'Obres Públiques i Transports, amb una despesa de
161.000 milions de pessetes per
aquest procediment, i el de Defensa, amb 131.000 milions. La
contractació a dit no està restringida a obres i serveis de poc
valor econòmic, ja que es van
adjudicar 99 projectes amb un
pressupost de més de 500 milions de pessetes per aquesta via.
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El jutge d'Alzira, que instrueix
el sumari per l'assassinat de les
tres nenes d'Alcàsser, ha desestimat el recurs contra el processament de l'únic detingut
fins ara, Miguel Ricart, motiu
pel qual el seu advocat, Joaquín Comins, ha anunciat que
apel·larà a l'Audiència de
València.
Ricart, que ha formulat declaracions contradictòries als
últims tres mesos, va com-

parèixer novament davant del
jutjat de Manzanares (Ciudad
Real), al distrecte del qual es
troba la presó d'Herrera de la
Mancha on està internat, i va
manifestar que és innocent del
triple assassinat i violació.
Ricart va assegurar que té
testimonis, entre ells la seva
antiga companya, de qui té un
fill, que poden assegurar que la
nit dels fets ell era en un restaurant de Benetússer. El recurs contra el procés es va basar en aquesta afirmació.

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 1/5/1993. Page 20

»

£ * ">*

f» 8
j « 1 ft,
i i** ^
% %
0

m
?* 3& 4
h
s
*3
£ «'é H
*44 l t

km
412
píÉik

*

1

1

1

t

a

9
n

Imatge d'un tram de l'autovia Murcia-Cartagena, una de les obres que el MOPU, predecessor del
MOPT, va licitar durant l'any 1990
F. TORRES / EFE

No obstant, l'Estat va aconseguir reduccions de pressupost
per un valor de 166.750 milions,
amb abaratiments que van oscil·lar entre el 7,73% en els contractes d'obres i el 36% en els de
subministraments.
Les dades de l'última memòria de la Junta Consultiva revelen
que l'adjudicació a dit no té
tendència a reduir-se, ja que
l'any 1989 va ser del 35%, és a
dir, cinc punts menys. Aquestes
dades contrasten amb les restriccions establertes en el reglament de contractació de l'Estat

en vigor, que delimita detalladament els supòsits en què, excepcionalment, l'Administració pot
utilitzar el sistema.
Fonts del Ministeri d'Economia van assenyalar ahir que la
contractació directa, "quan es
produeix per alguna de les causes justificades per la llei, és tan
legal com les altres, de manera
que s'haurien d'analitzar els
contractes un per un".
Tot i això, les mateixes fonts
van reconèixer que aquesta feina
la fa rigorosament el Tribunal de
Comptes, que en el seu últim in-

forme, presentat al Congrés dels
Diputats uns dies abans de
la convocatòria d'eleccions
generals, va cridar l'atenció sobre l'excés de contractacions a
dit.
D'acord amb l'informe del
Tribunal de Comptes, "s'ha de
recomanar un ús molt restringit
d'aquesta causa, que s'ha de reputar com a anòmala, en principi, per la contractació directa, ja
que la forma d'adjudicació no
guarda una relació excessiva
amb la realització ràpida de l'objectiu del contracte".

El MOPT preveu invertir 58.000
milions per millorar la via fèrria

L'advocat del detingut pel cas
d'Alcàsser apel·la a l'Audiència
ALZIRA
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MADRID
N O U DIARI

Josep Borrell

El consell de ministres va aprovar ahir a proposta del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports
(MOPT) una inversió de 58.150
milions de pessetes en obres
destinades a millorar 744 quilòmetres de via fèrria i a suprimir
82 passos a nivell. Segons va informar el departament de què és
titular Josep Borrell, aquestes
actuacions pretenen millorar la
comoditat de l'usuari i augmentar la seguretat del trànsit.

Entre els trams de via que es
renovaran hi ha la línia Montcada-Terrassa, de 46 quilòmetres i
amb unes obres pressupostades
en 4.000 milions de pessetes, i el
trajecte Olot-Granollers, de 52
quilòmetres i amb la mateixa
despesa prevista. Pel que fa a la
supressió dels passos a nivell,
se'n clausuraran tres a la línia
fèrria
Barcelona-Maçanet.
Aquests tres punts estan situats
al terme municipal de Badalona
i les obres estan valorades en
1.800 milions de pessetes.

SOCIETAT
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Durant el 1992,
trenta periodistes
van morir en
territori de Pex-URSS
MOSCOU
FRANCE PRESSE

Durant l'any 1992, una trentena de periodistes van trobar la mort en l'exercici de la
seva professió en territori de
l'ex-Unió Soviètica, segons
va informar ahir a Moscou
Vladímir Sukhomlinov, responsable de la Confederació
Internacional de la Unió de
Periodistes (CIUP).
Segons aquesta organització professional, una vintena
de treballadors de la informació van morir al Tadjikistan, país de l'Àsia central que
durant el segon semestre del
1992 va estar immers en una
guerra civil entre pro-comunistes i islamistes i on també
han desaparegut m é s de
quaranta informadors. La
CIUP no va indicar, però, en
quin altre escenari de l'exUnió Soviètica poden haver
mort els altres deu periodistes, encara que Sukhomlinov
va citar la república autònoma separatista de l'Abkhàzia,
a l'oest de Geòrgia, com una
de les zones de l'ex-URSS on
ha sigut més perillós cobrir la
informació després del Tadjikistan.

NOU DIARI •

El missioner captiu no
vol la intervenció militar
Blanco espera que els raptors el deixin en llibertat
MANILA
ïFE

Bernardo Blanco, el sacerdot espanyol de 65 anys d'edat segrestat des del 18 de març per guerrilers musulmans filipins, ha demanat a les autoritats de l'arxipèlag que no emprenguin cap
operació per rescatar-lo. En una
entrevista feta el dia 28 passat a
la cadena privada de televisió filipina ABC-5, Blanco va manifestar que "serà molt millor que els
meus segrestadors m'alliberin
voluntàriament".
El missioner claretià, natural
de la localitat zamorana de Ceadea de Aliste, va afirmar que estava preocupat per les vides dels
seus captors i de les seves famílies, que viuen en un poblet
muntanyós, on està segrestat.
"No desitjo una operació de rescat perquè no en sortirà res de
bo, no és una bona solució", va
afegir el religiós.
En l'entrevista, durant la qual

Bernardo Blanco en una fotografia obtinguda de les imatges televisives de l'entrevista de la cadena ABC-5

REUTER

el sacerdot va estar envoltat
d'uns 30 homes armats, Blanco
va dir que ha pogut saber que ha
estat segrestat perquè és espanyol i catòlic, i que ha explicat

als seus segrestadors que està
"disposat a seguir en el seu poder si amb això compleixen algun propòsit", però, si no, no hi
veu "el sentit de seguir".

Les poblacions amb més de 800 habitants
hauran de depurar les aigües residuals
MADRID
EUROPA PRESS

Abans del mes de gener de l'any
2.006, totes les poblacions que
comptin amb més de 800 habitants estaran obligades a instal·lar sistemes de col·lectors i de
depuració secundària de les aigües residuals, segons estimacions que recull la memòria de
la Llei del Pla Hidrològic Nacional.
Aquesta norma, que està realitzada de conformitat amb el

manament de la directriu de la
Comunitat Europea que obliga a
la depuració d'aigües residuals,
estableix el concepte d'habitantequivalent, que permet quantificar la contaminació de la població d'una ciutat, unida a la produïda per les seves indústries.
Amb aquesta unitat, l'any 2000
les necessitats de depuració a
Espanya hauran de quedar satisfetes per quasi 37 milions d'habitants-equivalents i l'any 2.005,
per uns altres 12 milions més.
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Amable Liñán rep
el Príncep d'Astúries
d'investigació
científica 1993
OVIEDO
AGENCIES

L'enginyer aeronàutic Amable Liñán Martínez va ser
guardonat ahir amb el premi
Príncep d'Astúries d'investigació c i e n t í f i c a i t è c n i c a
1993, per les seves fonamentals contribucions en termoquímica de fluids, decisives
per entendre els processos de
combustió, segons consta en
l ' a c t a del jurat del premi,
presidit per Francisco Grande Covian.
Amable Liñan, nascut a la
localitat lleonesa de Noceda
ara fa 58 anys, està considerat el més important expert
mundial en l'aplicació de les
matemàtiques als problemes
de la combustió. Liñán, la
candidatura del qual va ser
presentada pel rector de la
Politècnica de Madrid, Rafael
Portaencasa, és doctor en
Enginyeria Aeronàutica, catedràtic de M e c à n i c a de
Fluids a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Aeronàutics de Madrid i ha realitzat
tasques docents a les universitats de Califòrnia, Michigan
i Princetown, als Estats Units,
i de Marsella, a França.

L'incendi de Waco pot haver
causat un total de 72 morts

En aquests termes, i segons publica en el seu número de maig
la revista Ecologia i Societat, tots
els municipis de més de 800 habitants estaran obligats a depurar les aigües, en contra del que
es pensava fins ara, que només
incloïa els municipis amb més
de 2.000 habitants. Dels 38.852
municipis censats, 21.669 són
els que compten amb algun sistema de depuració d'aigües residuals, xifra que suposa el 56 per
cent.

WACO
FRANCE PRESSE

Dijous passat els investigadors
van acabar la recerca de cossos
humans entre les deixalles calcinades de la granja fortalesa
de la secta dels davidians, a la
localitat texana de Waco, després d'haver rescatat un total
de 72 cadàvers, en lloc dels 86
que s'esperava trobar.
Cap al migdia de dijous mateix, els responsables del rescat
van retirar les que, segons la

seva opinió, podrien ser les últimes víctimes del tràgic incendi i que sembla que són
cinc infants i dues persones
adultes. Amb tot, un representant del departament de Justícia dels EUA va dir que és impossible assegurar si les últimes restes mortals pertanyen a
sis, vuit o set persones, ja que
es van trobar barrejades les
unes amb les altres. Si es tractés de set cossos, el balanç del
sinistre arribaria als 72 morts.

servicio « m c i o n

Distribuidores • Almacenistas • Importadores • Fabricantes
REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, LAMPISTERÍA, GRIFERÍA, SANITARIOS,
FERRETERÍA, ENVASES, FORJA, COLCHONERIA, MATERIALES, ARPILLERAS, TAPICERÍA,
PLÁSTICOS, LONAS, CONFECCIÓN, DECORACIÓN, ADHESIVOS, BRICOLAGE, FIBRAS,
PERFILES, PINTURAS, AUTOMÓVIL, SUELOS, TUBOS, ETC.
CORTAMOS A LA MEDIDA • VENTA MAYOR Y AL DETALL

LLEVAMOS
MÁS DE
P. en el propio edificio

ADQUIRIENDO LOS
PRODUCTOS MÁS NECESARIOS
LOS MÁS DIFICILES
CON UN SOLO PROPÓSITO
SERVIR AL CLIENTE
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BARCELONA
Aragó, 270-272
Tel. 216 02 12

GIRONA
Sèquia, 20
Tel. 20 40 62

LLEIDA
Blondell, 72
Tel. 26 93 83

L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT
Casanovas, 7-11
Tel. 337 33 04

SANT ADRIÀ
DE BESÒS
Rafael de Casanova, 1
Tel. 381 28 91

TARRAGONA
Jaume 1,12
Tel. 24 46 74

UN STOCK PERMANENTE DE MAS DE 50.000 ARTICULOSPARA EL BRICOLAGE Y LA INDUSTRIA
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Encara que protocol·lari, és un petó
PER PRIMER COP DES DE FA MESOS, ELS PRÍNCEPS DE GAL·LES SE SALUDEN AMISTOSAMENT EN PÚBLIC
NOU DIARI
ls prínceps de
Gal·les, Carles i
Diana, que estan oficialment
separats des del
mes de desembre passat, es
van saludar, dijous a la nit, amb
un petó protocol·lari a la galta.
Carles i Diana van haver de
sotmetre's a les rígides normes
del protocol a causa de la seva
presència durant un banquet
d'honor del president portuguès, Mario Soares.
La premsa popular de Londres
va recollir àmpliament ahir
aquest fet, ja que és la primera
vegada que, des de la seva separació, els prínceps de Gal.les se
saluden en públic d'aquesta manera amistosa.
Aquesta demostració d'afecte
es va produir durant un banquet
a l'Ambaixada de Portugal a
Londres, amb motiu de la visita
que efectua al Regne Unit el president Soares. El Prínceps van
arribar al lloc de la reunió en automòbils separats.
El diari The Sun assegurava
que quan lady Diana, de 31 anys,
es preparava per entrar a l'Ambaixada, el príncep Carles, hereu
de la Corona britànica, li va somriure i es va inclinar per fer-li un
petó protocol·lari a la galta.
Diana fa esperar Carles
La princesa Diana havia arribat més tard que el príncep Carles, a qui va fer esperar al seu automòbil durant cinc minuts. Segons el protocol, lady Diana ha
d'arribar primer, perquè el seu
marit és més important, com a
membre de la reialesa.
Aquest petit incident no va
enterbolir l'amistosa nit dels
Prínceps, segons ratifiquen tots
els diaris. "Els dos semblaven
molt relaxats i feliços de ser allí, i
no semblaven sentir-se pressionats", va comentar un invitat al
banquet.
La notícia coincideix amb una

Carles i Diana, els prínceps de Gal·les, durant una visita oficial a Seül el mes de novembre del 1992
altra bona notícia, fet no gaire
freqüent a la Casa Reial Britànica
en els últims mesos. L'altra novetat és la decisió de la reina Isabel d'Anglaterra d'obrir per primer cop al públic el Palau de
Buckingham, un fet que transformarà aquesta residència reial
en una de les majors atraccions
turístiques del Regne Unit.
Amb l'obertura de la residèn-

cia, anunciada ahir al Parlament
pel ministre britànic pel Patrimoni Nacional, Peter Brookem,
es pretén recaptar fons per sufragar les despeses de reparació
del castell de Windsor, que va
quedar molt deteriorat arran de
l'incendi del novembre passat.
Segons els càlculs oficials,
aquesta iniciativa permetrà recaptar el setanta per cent dels

gairebé quaranta milions de lliures que es necessiten per reconstruir els salons de Windsor.
El palau de Buckingham, la
construcció del qual va començar el 1703, és la residència
oficial de la reialesa des del 1837,
època de l'inici del regnat de la
reina Victòria, i es pot convertir
aquest estiu en el lloc més visitat
pels turistes que arriben al país.

va abolir la Monarquia, el 2 de
juny del mateix any- els hauria
dipositat en monestirs d'Itàlia i
de l'estranger.
Ahir, però, Salvatore Mastruzzi, director general dels Béns de
l'Arxiu de l'Estat, escèptic sobre
aquesta eventualitat, va declarar
que ha tramès a l'Advocacia General de l'Estat tot el material relacionat amb aquest "misteri".
Es tracta de la fotocòpia del
testament de l'últim rei i de la
carta de l'ex-sobirana Maria Josep en què declara que el man-
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dat testamentari és vàlid.
L'encarregada d'entregar tots
aquests documents a l'Estat italià va ser la princesa Maria Gabriela de Saboia.
El rei Víctor Manuel III, després d'abdicar del tron, el 1946,
es va endur a Egipte els documents d'arxiu de la Casa de Saboia, i a Alexandria, on es va instal·lar, els va seleccionar minuciosament, els va classificar i els
va guardar. Eren en total 217 paquets. La polèmica pels documents que falten està servida.

Es calcula que entre agost i setembre, quan s'obri, uns 400.000
turistes podran contemplar
aquest any les sales de la residència reial.
Ha estat decisió pròpia de la
reina Elisabet II l'obertura al públic del palau, que fins ara només podia ser contemplat des de
l'exterior de les reixes de ferro
que protegeixen l'edifici.

FRIVOLITATS

L'Estat italià estudia dur als tribunals la família reial
de Saboia per la desaparició d'uns documents
L'Estat italià estudia la possibilitat de dur als tribunals la família
reial de Saboia pels 129 paquets
de documents sobre el període
1900-1946 que falten del llegat
total del rei Humbert II, compost
per 217 paquets, dels quals la
seva filla Maria Gabriela només
en va entregar 88.
Sergio Boschiero, de l'Aliança
Nacional Monàrquica, ha afirmat que el successor de Víctor
Manuel III, Humbert II, que va
ocupar el tron des del 9 de maig
de 1946 fins al referèndum que

N O U DIARI
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Tatiana de
Liechtenstein

Les revistes del cor segueixen entusiasmades a
buscar nòvia al príncep
Felip, hereu de la Corona
espanyola, i la revista
Diez Minutos assegura
que, com que s'han "refredat" les relacions entre
Isabel Sartorius i el Príncep, Tatiana de Liechtenstein, que viu a Madrid, és la futura reina
d'Espanya. Paral·lelament, el marquès de
Mondéjar, Nicolás de Cotoner, diu que Felip "no
té cap ganes de boda".
El rei d'Itàlia Víctor Manuel III
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1PSOE va presentar ahir el seu manifest electoral al Palau de Congressos de Madrid,
on es van concentrar al voltant de 3.000 persones. Felipe González va demanar a
ciutadans i sindicats que no es quedin "neutrals", que li atorguin la confiança per
"poder canviar al canvi" i donin així el seu impuls "a una democràcia jove".

González insta ciutadans
i sindicats a no ser "neutrals"
El president demana, davant de 3.000 persones, confiança per poder "canviar el canvi"
MADRID

BERTA FERNANDEZ(FAX PRESS)
En un acte multitudinari al Palau
de Congressos de Madrid, Felipe
González va presentar ahir el
manifest electoral del PSOE i va
fer una crida a sindicats i ciutadans perquè no es quedin "neutrals" a les pròximes eleccions.
Segons va dir, el dia 6 de juny és
una "cruïlla" en què s'enfronten
dos camins, "el que avança i el
que no sap on va", que va identificar amb el PSOE i el PP, respectivament.
El president del Govern i líder
del PSOE va començar el seu
discurs parlant de les llistes electorals que presenta el seu partit.
Unes candidatures que va qualificar d'àmplies, fetes amb la voluntat de no representar el partit, sinó els ciutadans. Referintse a la inclusió d'independents
en la candidatura, i molt especialment al jutge Baltasar Garzón, va assenyalar que aquestes
persones "no són tan neutrals
perquè es desentenguin del destí
d'Espanya".
Sense citar-lo, González es va
referir al fitxatge de Garzón, a
qui va aconsellar, com a la resta
dels independents, "que no es
molesti a discutir amb aquells
que ahir el lloaven", i va assegurar a continuació que ningú davant el repte que "ens espera" el
dia 6 de juny vinent pot ser neutral. Respecte als independents,
va insistir que són persones que
no volen veure un retorn de la
dreta.
"S'han comès errors"
González es va referir després
al programa electoral que presentaran els socialistes, que s'ha
de sostenir, segons va dir, en la
la responsabilitat, perquè "deu
anys d'experiència de Govern no
ens pot permetre presentar un
programa que no es fonamenti
en una cosa que no sigui real.
González va destacar els canvis
històrics registrats a Espanya als
últims anys, tot i que va admetent que "s'han comès errors".
Per aquest motiu, va animar els
seus companys de partit a admetre les crítiques "amb humilitat".
També els va encoratjar a "fer
un especial esforç" per recupe-

Unes llistes que representin els ciutadans i no el partit
El comitè federal del PSOE va ratificar ahir totes les candidatures socialistes a les pròximes eleccions. Unes llistes que Felipe González va
qualificar de "àmplies" i que representen els ciutadans i no el partit. González es va referir d'aquesta manera a la inclusió d'independents i
va qualificar de "fustigació" les critiques rebudes pel fitxatge del jutge Baltasar Garzón, que va ser el gran absent de l'acte celebrat al Palau
de Congressos perquè no havia obtingut encara l'excedència de la carrera judicial.
KOTE/EFE

rar "aquests cinc o sis punts"
que suposen entre un i dos milions de vots, els quals, segons
González, corresponen als electors que han retirat la seva confiança al PSOE. Dirigint-se a les
3.000 persones que omplien el
Palau de Congressos de Madrid,
González va demanar la confiança dels ciutadans per poder
"canviar el canvi" i poder continuar amb el projecte iniciat des
del Govern socialista.
La crisi econòmica
La crisi econòmica va ser un
altre dels temes que va tractar
González. Una crisi que, segons va
dir, "és seriosa, però serà curta".
"D'aquí a un any no se sentirà a
parlar de crisi un altre cop", va dir.
Per sortir de la recessió és neces-
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sari, segons González, un diàleg
fructífer amb els sindicats i la patronal. Un pacte que si no es vol
anomenar social es pot anomenar
d'ocupació, i que ha d'anar acompanyat de la revisió del mercat laboral i d'altres mesures.
D'altra banda, González va tornar a destacar la necessitat d'un
Govern fort per poder representar els interessos generals del país
i per abordar les noves polítiques
necessàries de cara al futur. El
president es va referir al PP com a
la dreta en tot moment, i va posar
en relleu les contradiccions que
en la seva opinió hi ha en el si
dels populars. Es va referir a la inclusió d'un membre del Consell
General del Poder Judicial a les
llistes del PP, i va criticar que des
del Partit Popular s'hagi carregat
durament contra Garzón.

Dos trens electorals amb
sala d'exposicions inclosa
MADRID
EUROPA PRESS

EL PSOE està estudiant la
idea de llogar durant la precampanya i campanya electoral dos trens especials que
recorreran tot l'Estat. Un dels
vagons dels trens es convertiria en sala d'exposicions,
amb pannells i vídeos en què
s'explicarien els èxits del Govern socialista durant l'última dècada.
Fonts del partit han assegurat que, si finalment

aquesta idea és aprovada, els
trens marxaran el dia 6 de
maig que ve de la madrilenya
estació d'Atocha, un cap al
nord i Paltre cap al sud. En
aquesta data, Alfonso Guerra
té previst presentar la precampanya socialista.
Els vagons estarien pintats
amb els eslògans, primer el
de pre-campanya i posteriorment el de campanya. Als
trens hi hauria un vagó-oficina, un vagó-sala de premsa i
altres, destinats a dormitoris.
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González obliga Corcuera
a encapçalar la llista de Burgos
Eguiagaray i Morán queden fora de les candidatures
MADRID

SUSANA GALLEGO

Mario Onaindia i Jon Larrinaga, actuals dirigents dels socialistes
bascos (PSE-EE), al comitè federal del PSOE
KOTE RODRIGO / EFE

NO PIERDA SU DINERO NI SU TIEMPO

El ministre de l'Interior, José
Luis Corcuera, es presentarà finalment a les eleccions encapçalant la llista del PSOE per Burgos. El titular d'Administracions
Públiques, Juan Manuel Eguiagaray, i l'eurodiputat Fernando
Morán, en canvi, s'han quedat
fora de les llistes, que el comitè
federal del partit va ratificar ahir.
Tot i que més del 50% dels
candidats socialistes s'inclouen
per primera vegada en les llistes,
els llocs amb possibilitats de sortir elegits segueixen una línia
continuista. Destaquen, però, el
retorn de Corcuera i la incorporació dels independents Baltasar
Garzón, Ventura Pérez Mariño i
Victoria Camps. També el corrent Izquierda Socialista ha
aconseguit col·locar el seu líder,
Manuel de la Rocha, a les llistes
de Madrid.
El comitè federal només va introduir canvis a les llistes de Galícia i a les de Castella i Lleó, en
les quals el cartell electoral serà
José Luis Corcuera, després de la
intervenció directa de Felipe
González.

El president tenia un interès
personal que el ministre de l'Interior encapçalés una llista, malgrat el desig de Corcuera d'abandonar la política activa.
Fonts socialistes havien especulat que Corcuera seria al capdavant de la candidatura de Biscaia i que desplaçaria Txiki Benegas, però es va rebutjar aquesta possibilitat per entendre que
"està encapçalada com cal".
González va haver de convèncer Corcuera perquè, en la mateixa reunió del comitè federal
d'ahir, anunciés públicament la
seva disposició a obrir la llista
per Burgos, ciutat on va néixer el
ministre.
Poder de convicció
Corcuera va assegurar que "el
president del Govern té molt poder de convicció", i va reconèixer que és difícil negar-se a les
peticions dels companys. A més,
va apel·lar a la seva vocació política i a la responsabilitat dels
que, "segons el parer dels ciutadans, podem aportar alguna
cosa a la dignificació de la vida
política a Espanya", per explicar
el seu canvi de postura.

Corcuera va desmentir que
tingués ofertes d'empreses privades per abandonar la política
i, en concret, va assegurar que
no té cap projecte comú amb el
seu amic Fernando Abril Martorell per treballar al Banc Central
Hispano.
També va desmentir els comentaris sobre suposats frecs
amb el jutge Garzón i va insistir
que "és una satisfacció comptar
amb ciutadans respectables i
respectats per la societat a les
llistes del partit". Va insistir que
tant en el cas d'Eguiagaray com
en el de Carlos Romero, que
tampoc serà a les llistes, s'ha
tractat d'una decisió personal.
Morán desitjava ser en un bon
lloc a les llistes de Madrid, però,
davant la impossibilitat d'incloure'l, va rebutjar l'oferta de
Teruel i Osca. Aquestes ofertes
no es van fer públicament al comitè federal, sinó "sota corda" a
la reunió d'ahir.
El comitè federal va aprovar
lleugeres modificacions del manifest electoral, en què no s'han
inclòs referències a la llei de vaga
ni a la cessió de l'IRPF a les comunitats, tot i que s'inclouen en
el programa del PSOE.

ESTA TARJETA REDUCIRA
SUS GASTOS DE HOTEL
HASTA EN
Conde acusa el Partit Popular i alguns diaris
de rebutjar les regles del joc democràtic
MADRID
FERNANDO LUSSON - FAX PRESS/ N D

EN SUS VIAJES DE NEGOCIOS Y VACACIONES
LE OFRECEMOS: DESCUENTOS EN MÁS DE 170 HOTELES EN
TODA ESPAÑA, VIAJES INTERNACIONALES Y COCHES DE
ALQUILER. PRECIOS DE CRISIS, POSIBILIDAD DE RESERVAR
DESDE SU DOMICILIO EN MÁS DE 320 HOTELES, GANAR UN
COCHE Y UN GRAN VIAJE EN NUESTRO SORTEO SEMANAL.
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La portaveu del Govern, la ministra Rosa Conde, va expressar ahir
la "preocupació" de l'Executiu de
Felipe González per les crítiques
d'alguns mitjans de comunicació
i forces polítiques, sobretot del
Partit Popular (PP), sobre les irregularitats del cens electoral amb
la intenció de "deslegitimar" els
comicis.
"És preocupant que es comencin a veure aquests indicis. Espanya és una democràcia jove,
però les regles del joc són molt
clares i netes, i és molt perillós començar a jugar amb la solidesa
d'un sistema democràtic", va recriminar Rosa Conde, que va assenyalar que durant els períodes
electorals sempre surten campanyes contra el cens.
Rosa Conde va acusar aquests
mitjans de comunicació i el PP,
que va definir irònicament com
"paladins de la llibertat", de mostrar una "intolerància que frega la
inacceptació de les regles del joc
democràtic" quan els rivals polítics fan accions que no encaixen
amb els seus objectius.
Amb aquestes declaracions, la
portaveu del Govern feia referència a les crítiques tant per la in-

La ministra portaveu del Govern, Rosa Conde, en una de les seves
habituals rodes de premsa dels divendres

EFE

clusió del jutge Baltasar Garzón a
les llistes socialistes com per l'entrevista de González amb monseyor Luis Yanes o les irregularitats
del cens electoral.
Respecte a la reunió de dijous
passat entre el president del Govern i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Rosa
Conde va negar que tingués
caràcter electoralista. "Hi ha líders d'opinió que, quan la realitat

no s'adapta als seus interessos
acusen d'intencions torçades
nyerros i cadells".
Conde va dir que el principal
partit de l'oposició està oferint,
amb les seves intervencions, un
espectacle vergonyós. La portaveu del Govern va precisar que les
relacions Església-Estat són correctes i que estan presidides pel
"respecte i el diàleg", tot i que de
vegades no ho han aconseguit.
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El PP vol un pacte d'Estat per
les competències municipals
Aznar acusa TVE d'insultar-lo, difamar-lo i perseguir-lo cada dia
BARCELONA
J.M. CASAS

El Partit Popular (PP) defensarà,
després de les pròximes eleccions, la firma d'un pacte d'Estat
per transferir competències de
les comunitats autònomes als
ajuntaments, a partir del model
d'administració única formulat
per Manuel Fraga, segons va
anunciar ahir la secretària de
política municipal dels populars,
Mercedes de la Merced.
Aquesta reforma només seria
possible a través d'un pacte
d'Estat, segons la dirigent conservadora, perquè amb un decretàs el Govern no podria obligar "Jordi Pujol o qualsevol altre
president" a executar les transferències.
El PP proposa que les comunitats cedeixin als ajuntaments les
competències de serveis socials,
joventut, esports, cultura i urbanisme, en la mesura que les corporacions municipals les puguin
gestionar.
Menys ministeris

Dels elogis dels empresaris a l'esbronc dels minusvàlids

De la Merced considera que la
firma d'aquest "gran pacte d'Estat" també permetria la desaparició dels ministeris d'Afers Socials i Cultura, que serien substituïts, de tota manera, per una
oficina tècnica de coordinació,
al capdavant de la qual hi hauria
un fúncionari amb rang inferior
al de secretari d'Estat.
La responsable de política
municipal va descartar la proposta de l'alcalde de Barcelona,
el socialista Pasqual Maragall, de
cedir un tram de l'IRPF als ajuntaments, perquè, segons la seva
opinió, hi ha solucions millors.
En aquest sentit, va advocar per

José Maria Aznar va rebre ahir el suport de gairebé 500 empresaris d'Àvila, que li van exposar durant
una trobada (a la fotografia) les seves crítiques contra la política econòmica del Govern i els interessos
bancaris. Només unes hores després, però, uns 200 manifestants de diverses agrupacions de minpsvàlids de Cantàbria el van xiular i escridassar perquè no feia fora Hormaechea.

A CACHO / EFE

un repartiment pressupostari
millor i va dir que els municipis
han de rebre fons d'altres administracions, sobretot de les autonòmiques.
Respecte als pactes postelectorals, De la Merced creu que
Felipe González té un pacte amb
Miquel Roca per garantir que
continuarà al Govern, perquè,
en cas contrari, no s'explica que
hagi pogut convèncer el jutge

Duran recorda que Pilar Rahola
ha avalat la política de CiU
BARCELONA
J.M.C.

El líder d'Unió D e m o c r à t i c a
(UDC), Josep Antoni Duran Lleida, va recordar ahir que la cap
de llista d'Esquerra Republicana
(ERC), la independent Pilar Rahola, "ha avalat"amb els seus articles periodístics la política de
Convergència i Unió (CiU).
Duran va sortir al pas, així, de
les crítiques de Rahola sobre el
suport que ha donat Miquel
Roca i el seu grup parlamentari a
la política del Govern socialista.

Duran va dir que li podia enviar
una fotocòpia dels seus articles
d'opinió en què, "dia sí i dia
també", avalava la gestió de CiU.
El dirigent democristià va reiterar que, si hi ha hagut algun
grup capaç de modificar els
plantejaments del PSOE, aquest
ha estat CiU, gràcies a la seva
"oposició constructiva".
Del PSOE, Duran va subratllar
que no pot dir ara que tot serà
diferent després de les eleccions,
perquè han tingut "prou temps
per donar exemple".
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Baltasar Garzón "perquè deixi el
prestigi de jutge per anar a les
clavegueres" de l'oposició.
La dirigent del PP considera
que el PSOE està abocat a pactar
amb CiU i va recordar el suport
parlamentari que li ha donat el
grup de Miquel Roca al Congrés.
El cap de llista dels populars per
Barcelona, Jordi Fernández
Díaz, va reiterar que "votar CiU
és votar el PSOE".

BP^^lill

M

D'altra banda, el líder i candidat a la presidència del Govern
pel PP, José María Aznar, va acusar ahir Televisió Espanyola
d'insultar-lo, difamar-lo i sotmetre'l a una "persecució diària", i
va afegir després que, si arriba a
la Moncloa, privatitzarà un dels
dos canals de televisió. Aznar va
fer aquestes declaracions en un
míting amb els empresaris
d'Àvila.

AGÈNCIES

à' i

-

^

Josep Antoni Duran Lleida

BARCELONA
N O U DIARI

El PSC, amb el 29% dels vots,
passaria a ser la segona força
política de Catalunya i obtindria entre 15 i 16 escons,
mentre que CiU en tindria
entre 17 i 18, en cas que les
eleccions se celebressin ara,
segons un sondeig realitzat
per Sigma-Dos i difós ahir
per Telecinco. A nivell estatal, aquest sondeig situa el
PSOE en tres
dècimes
d'avantatge sobre el PP.
CiU obtindria a Catalunya
el 32% dels sufragis, convertint-se en la primera força. El
PP aconseguirira el 17%, fet
que li donaria entre 9 i 10 escons, IC tindria entre 3 i 4 escons i ERC n'aconseguiria
un.
A nivell estatal, el PSOE i el
PP es troben pràcticament
igualats en expectatives de
vot encara que els socialistes,
amb un 34'9% dels sufragis,
avantatgen en tres dècimes
els populars, que compten
amb el suport del 34'6% de
l'electorat. Aquesta enquesta
va ser realitzada entre els
dies 25 i 28 d'abril i revela
que el PSOE ha pujat una dècima respecte a les dades publicades ara fa una setmana
per la mateixa empresa,
mentre que el PP ha baixat
quatre dècimes.
El sondeig es va fer entre
diumenge i dimecres passat,
i mostra que l'anunci sobre la
incorporació del jutge Baltasar Garzón a la llista del
PSOE, coneguda dimarts,
gairebé no ha tingut influència en la recuperació dels socialistes. IU ha experimentat
una baixada de tres dècimes
davant les seves expectatives
de la setmana passada, fet
que demostra que el conflicte intern generat per la retirada de Nicolás Sartorius, Cristina Almeida i Pablo Castellano quasi no ha influït. El PNB
ha tingut un lleuger ascens
des de l'última enquesta.

Ardanza es mostra disposat
a revisar el concert econòmic
VITÒRIA / BARCELONA

X

CiU avantatja el PSC
en tres punts, segons
una última enquesta
pre-electoral

El lehendakari del Govern
basc, José Antonio Ardanza, va
dir ahir que el Partit Nacionalista Basc sempre ha estat disposat a revisar el c o n c e r t
econòmic. Ardanza va precisar, però, pel que fa a les declaracions del secretari d'Estat
d'Hisenda, Antoni Zabalza, en
què es va mostrar disposat a
revisar el sistema de finançament autonòmic del País Basc,
que qualsevol canvi ha de

comptar amb el suport de les
dues parts.
Per la seva banda, Josep Antoni Duran Lleida, líder d'Unió
Democràtica, va subratllar ahir
que tenen el "dret legítim de
recordar tant com calgui" l'incompliment del Govern i del
partit socialista sobre els
acords de f i n a n ç a m e n t .
D'aquesta manera, Duran va
rebutjar la proposta del primer
secretari del PSC, Raimon
Obiols, de no treure aquesta
qüestió en campanya electoral.
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Pujol demana als candidats que es
pronunciïn sobre la unió europea

1993

Roca i Cavaco
Silva analitzen
la crisi econòmica
europea
LISBOA
EFE

El president lamenta que Europa estigui absent en la pre-campanya
BUDAPEST

MAYKA NAVARRO,
ENVIADA ESPECIAL
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, va demanar ahir als
diferents candidats a la presidència del Govern que manifestin públicament la seva posició sobre el procés de construcció europea. El mandatari català,
que va finalitzar una visita de
dos dies a Budapest per presidir
la reunió del buró de l'Assemblea de les Regions d'Europa
(ARE), va posar de manifest la
paralització que en aquests moments viu el procés d'unificació
d'Europa.
Pujol es va referir a la precampanya electoral espanyola i
va assegurar que "ningú" ha parlat encara d'Europa, "ni bé ni
malament", simplement no es
menciona. El president va afegir
que aquest mutisme seria imp e n s a b l e en països com
Anglaterra o França.
Malgrat que va ser molt breu,
aquesta va ser l'única referència
que Jordi Pujol va dedicar a la
pre-campanya electoral espanyola, ja que el president només
es va referir a qüestions vinculades al regionalisme o a l'entrevista que a primera hora del matí
va mantenir amb el president de
la República d'Hongria, Arpad
Goncz.

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, saluda el president hongarès , Arpad Gòncz

AHILA KISBENEDE / EFE

Durant la trobada, el president hongarès va lloar públicament el paper "destacat que el
president de la Generalitat va tenir en el procés de la transició
democràtica espanyola", i va posar de manifest que Pujol tindrà
un protagonisme igualment destacat en el procés de construcció
europea.
Relacions bilaterals
A l'acabar la reunió, el president va posar en evidència la relació creixent, des del punt de
vista econòmic, i especialment

cultural, que Hongria i Catalunya mantenen en aquests moments. Les autoritats hongareses, va afegir Pujol, estan especialment interessades a conèixer
de prop tot el procés de regionalització de l'Europa occidental,
ja que aquestes estructures són
una garantia de riquesa d'iniciatives. El president va aprofitar la
seva estada a Budapest per entrevistar-se també amb el ministre de l'Interior, Peter Boross,
amb el d'Afers Estrangers, Géza
Jeeszensky, i amb el president de
l'agència de propietat estatal,
Lajos Csepi.

A 80 quilòmetres de Budapest,
a la ciutat hongaresa de Székessehérvér, Pujol va presidir la reunió del buró de l'ARE, a la qual
també va assistir el president del
Govern basc, el lehendakari José
Antonio Ardanza. Els assistents a
l'acte van estudiar diferents propostes de treball que han elaborat les sis comissions de l'ARE en
relació amb el procés de regionalització de les noves democràcies de l'Europa central i de l'Est,
la representació de les regions al
si del Consell d'Europa, les relacions entre l'ARE i el Parlament
Europeu, i la política de les regions en matèria de cultura,
educació, formació i joventut.
El buró de l'ARE va aprovar
també la creació d'un intergrup
al Parlament Europeu. Els diputats regionalistes podran formar
grup, que funcionarà com una
mena de comissió per tractar de
temes regionals en relació amb
Europa.
El president no va voler marxar de Budapest sense posar de
manifest que, encara ara, les estructures polítiques europees estan molt més sensibilitzades
amb el tema regional que els Estats. Aquesta vegada no va voler
ser dur amb el Govem de Felipe
González, i Pujol va reconèixer
que hi ha altres Estats molt més
centralistes i antiregionalistes,
com el britànic o el grec.

El secretari general de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i
candidat de CiU a les
eleccions, Miquel Roca, es
va entrevistar ahir a Lisboa amb el primer ministre portuguès, Aníbal Cavaco Silva, amb qui va
analitzar la situació
e c o n ò m i c a europea. A
l'acabar la reunió, Roca va
destacar l'afinitat entre
CiU i el Partit Socialdemòcrata de Cavaco.
El candidat de CiU va
assegurar que el programa electoral de la coalició
conté algunes de les mesures econòmiques aplicades amb èxit pel Govern portuguès, que, segons va dir, li han permès
atreure inversions estrangeres que havien estudiat
instal.lar-se a Espanya.
Roca, que va qualificar
l'entrevista de "molt cordial", va dir també que
Cavaco Silva s'havia mostrat "molt interessat" en
les pròximes eleccions legislatives espanyoles. El
dirigent de CDC va afegir
que el primer ministre
portuguès "no ha volgut
ocultar la seva simpatia
pel nostre projecte polític" perquè, va continuar,
"està molt interessat que
els comicis siguin una garantia d'estabilitat.

NOTÍCIES BREUS

squerra
epublicana de
atalunya
Felicita Nou Diari.
Perquè adequar els canals
d'informació a les exigències
del temps contribueix a la
modernització del país.

• Els reis acaben el seu viatge als Estats Units
amb un sopar privat amb Butros Gali
NOVA YORK. - Els reis tanquen avui el seu viatge oficial als Estats
Units amb un sopar a la residència privada del secretari general de
l'ONU, Butros Gali. Durant la seva visita als EUA, els monarques han
mantingut diversos contactes amb representants del món econòmic,
cultural i polític. A Washington, els reis van ser rebuts pel president
Bill Clinton, que va acceptar una invitació de Joan Carles I per visitar
Espanya en una data no determinada. Aquest ha estat el primer contacte del Rei amb l'administració demòcrata nord-americana. -Efe

TARRAGONA. - L'arquebisbe de
Tarragona, Ramon Torrella, va
qualificar ahir de "positiva" l'entrevista que van mantenir dijous
el president el Govern, Felipe
González, i el de la conferència
episcopal, Elias Yanes. Per Torruella, "s'ha trencat el gel que ja
existia", però no es va voler pronunciar sobre la conveniència
de celebrar aquesta trobada en
període electoral. - E.P.

• L'Estat, condemnat
a pagar un deute del
Movimiento Nacional

El Rei puja unes escales de la Casa Blanca acompanyat per Bill Clinton, al costat d'un retrat de Ronald Reagan

EFE/REUTER
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• Ramon Torrella troba
"positiva" l'entrevista
entre González i Yanes

SANTA CRUZ DE TENERIFE. L'Audiència Provincial de Santa
Cruz de Tenerife ha emès una
sentència que condemna l'Administració de l'Estat a l'abonament de 15.599.592 pessetes a la
Caixa General d'Estalvis de les
Canàries, per l ' i m p a g a m e n t
d'un crèdit de 9.000 milions de
pessetes facilitat al 1975 al Movimiento Nacional. -Efe
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1 president del Govern italià, Cario Azeglio Ciampi, manté la intenció de presentar el
seu programa davant el Parlament la setmana que ve, tot i la crisi que viu el país
després que aquesta cambra només aprovés un aixecament parcial de la immunitat
parlamentària de l'ex-president de FExecutiu i ex-líder socialista, Bettino Craxi.

Ciampi tirarà endavant el seu
Govern tot i lacris] ministerial
Els jutges de Milà portaran a la cort constitucional la denegació del suplicatori a Craxi
ROMA

NOU DIARI

al carrer, insults
i desplegament
policial a Roma

El president de la República Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, va
animar el president del nou Govern, Cario Azeglio Ciampi, perquè presenti el seu programa davant el Parlament malgrat la dimissió de quatre dels seus ministres. "En aquests moments de
desconcert de l'opinió pública,
és necessari que prevalgui el respecte a la Constitució, inclosa la
investidura parlamentària del
Govern", va dir Scalfaro després
de reunir-se amb els presidents
del Parlament, Giorgio Napolitano, i del Senat, Giovanni Spadolini, per analitzar la crisi política
derivada de l'aixecament només
parcial de la immunitat de l'expresident del Govern i ex-secretari general del Partit Socialista
Italià (PSI), Bettino Craxi.
Ciampi està disposat a tirar
endavant el seu projecte i a presentar-lo davant un Parlament
que abans-d'ahir va viure una de
les sessions més escandaloses
del seu llarg historial. El nou primer ministre entén que la crisi i
les acusacions creuades entre els
representants dels diferents partits no afecten el seu Govern i
ahir es va reunir amb diferents
dirigents polítics per estudiar el
programa que presentarà al Parlament.
"El Govern és totalment aliè a
la votació de la Cambra dels Diputats i es referma clarament,
davant l'imminent debat sobre

ROMA
N.D.

Un moment dels enfrontaments entre diputats de diferents grups polítics durant la sessió parlamentària que va aturar la persecució judicial de Bettino Craxi

REUTER

la seva confiança, en el compromís en la qüestió moral", s'afirmava en un comunicat de la
Presidència del Govern en el
qual també es deia que "es pendran mesures en aquest sentit,
sobretot pel que fa a la revisió de
la Constitució".
La Magistratura de Milà es va
negar a acceptar la decisió dels

diputats, que els impedeix de
processar Craxi. El procurador
en cap milanès, Francesco Saverio Borrelli, va anunciar que presentarà un recurs al Tribunal
Constitucional contra els acords
aprovats per la cambra legislativa.
El magistrat va interpretar l'aixecament parcial de la immuni-

tat de Craxi pel que fa a la violació de la llei de finançament dels
partits i a les acusacions de corrupció a Roma com un intent
d'evitar el processament de l'expresident del Govern. "Que no
es facin il·lusions, perquè encara
que ara sigui més difícil provar
les seves responsabilitats ho farem igual", va dir.

Milers de persones es van
manifestar ahir a diverses
poblacions italianes per
protestar contra el rebuig
del Parlament als suplicatoris pels delictes més
greus de què s'acusa Bettino Craxi. Un extraordinari dispositiu policia! es
va desplegar al centre
històric de Roma, escenari de les diferents manifestacions convocades.
La coincidència de manifestants d'extrema esquerra i extrema dreta a
les manifestacions feia
preveure xocs violents. El
radical Marco Panella va
ser aturat per joves ultres
del Moviment Social Italià
quan es dirigia a entrevistar-se amb el president de
la República. El to d'algunes declaracions polítiques tampoc contribuïa a
calmar els ànims. El líder
de la Lliga del Nord, Umberto Bossi, per exemple,
va qualificar de "porcs"
els membres de la DC.

Quatre de cada cinc italians són partidaris
de celebrar eleccions avançades abans d'un any
ROMA
N.D.

Quatre de cada cinc italians són
partidaris de celebrar eleccions
en el termini d'un any, segons
un sondeig elaborat per l'empresa Doxa. Un 79% dels ciutadans enquestats creu que el Parlament actual és improrrogable,
mentre que a un 10% ja li està bé
esperar quatre anys fins que
arribi la nova convocatòria electoral, segons el calendari normal. Un 11% de la gent enquestada no es va definir.

La voluntat dels electors coincideix així amb l'actitud dels
partits i grups polítics que ara
formen part de l'oposició parlamentària. Els líders de la Lliga
del Nord, la Rete i el Moviment
Social Italià (MSI) han insistit els
últims temps en la necessitat de
convocar eleccions avançades.
L'escàndol viscut abans-d'ahir al
Parlament va afegir el Partit Democràtic de l'Esquerra (PDS) a
aquests grups. El mateix Achille
Occhetto, secretari general del
partit, que dies enrera encara
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defensava la necessitat de modificar el sistema electoral al Parlament abans de convocar nous
comicis, va afirmar ahir que "no
queda cap altra sortida que les
eleccions".
El Partit Republicà, que havia
acceptat una vice-presidència
en el nou Govern Ciampi, també
s'ha mostrat partidari de la convocatòria immediata d'eleccions
per sortir de l'atzucac. Mentrestant, els Verds encara creuen
prioritari canviar el sistema electoral abans dels nous comicis.

Centenars d'estudiants es manifesten davant el palau Chigi, seu de
la presidència del Govern
R.FAVA / EPA
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Mario Soares opina
que el tractat
de Maastricht pot
ser avaluat de nou
LONDRES
EFE

El president de Portugal, Mano Soares, que ahir va acabar
una visita oficial al Regne
Unit, va opinar que el tractat
de Maastricht no significa
"que no puguem tornar a
avaluar-lo més endavant".
Soares, en una roda de
premsa celebrada a Londres,
va dir que aquesta apreciació
sobre la possibilitat de reexaminar els continguts del tractat que regula la Unió Europea i que entrarà en vigor
després que la Gran Bretanya
i Dinamarca el ratifiquin "és
molt personal".
"És evident que l'hem firmat [referint-se al tractat] i
que el complirem, però això
no vol dir que no puguem reavaluar-lo més endavant", va
recalcar el cap d'Estat lusità,
que també va expressar les
seves reserves sobre si es
compliran els terminis previstos per la ratificació.
L'opinió de Mario Soares
va motivar la intervenció del
ministre portuguès d'Afers
Estrangers, José Duran Barroso, que, tot i el somriure
del president, va voler aclarir
que les paraules només eren
"el parer del president".
Duran Barroso va afegir
que "Portugal va firmar
l'acord segons la línia del seu
Govern i el que s'ha comentat ara és l'opinió personal
del president".
El tractat de Maastricht
passarà la gran prova el dia
18 vinent amb el referèndum
danès.

Un sondeig prediu
el'sf dels danesos al
referèndum europeu
COPENHAGUEN
FRANCE PRESSE

El 53% dels danesos votarà a
favor que el seu país ratifiqui
el tractat de Maastricht en el
referèndum previst pel dia
18, segons un sondeig de
l'Institut AIM publicat ahir
pel diari liberal Politiken.
Segons l'enquesta, que es
va fer a l'abril entre 897 electors, el 34% s'oposa al tractat
i 1*11% està indecís. Pel diari,
la ratificació de Maastricht és
gairebé segura, ja que només
el 68% dels que l'havien rebutjat a la consulta anterior
mantindrien el no, mentre
que un 90% dels que van votar sí tornarien a fer-ho.
D'altra banda, un sondeig
va revelar ahir que el 45%
dels suecs és contrari a l'entrada de Suècia a la CE, qüestió que negocia aquest any,
mentre que un 31% hi és favorable.
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La cimera d'Atenes, últim
intent per aconseguir la pau
Els serbis de Bòsnia volen "garanties" per firmar el pla Vance-Owen
BELGRAD/ATENES
NOU DIARI

La cimera que comença avui a
Atenes i que reuneix totes les
parts enfrontades en el conflicte
de Bòsnia és l'últim esforç per
obtenir un acord de pau sobre la
base del pla Vance-Owen. Els
serbis de Bòsnia, pressionats per
Belgrad i per les noves sancions,
van acceptar ahir reconsiderar la
seva posició respecte al pla de
pau reclamant "garanties" suplementàries com a condició per
firmar-lo.
Es tracta de crear una via de
pas desmilitaritzada de 10 quilòmetres al nord-est del país que
permetria unir les províncies de
majoria sèrbia de Banja Luka a la
de Bijaljina, va explicar Fred
Eckhard, portaveu de la conferència de pau sobre l'ex-Iugoslàvia. Pel líder dels serbis de
Bòsnia, Radovan Karadzic, es
tracta d'aconseguir tres coses en
la reunió: "Garanties de trànsit
entre les províncies sèrbies de
Bòsnia, protecció pels serbis que
s'hagin de quedar a viure en regions musulmanes o croates i
una solució negociada al contenciós". Karadzic va dir ahir
que volia negociar un "intercanvi de territoris" amb croats i musulmans, i va precisar que no
creu que el pla de pau es firmi
aquest cap de setmana. La cimera reunirà els principals protagonistes del contenciós a Bòsnia, el
president musulmà, Alija Izetbegovic, el croat, Mate Boban, i Karadzic. També hi serà present el
president serbi, Slobodan Milosevic, i el croat, Franjo Tudjman.
"Tractem d'avaluar quins
aclariments suplementaris i quines garanties podrien contribuir
a fer-nos acceptar les solucions

Un soldat serbi ajuda el seu company ferit pels atacs musulmans prop de la localitat de Lopare, a uns
50 quilòmetres de la ciutat de Tuzla

REUTER

del pla Vance-Owen", va declarar ahir Karadzic. El mitjancer
David Owen, que es va mostrar
optimista sobre la cimera, va dir
que "les pressions polítiques als
serbis són cada cop més fortes",
i va manifestar que esperava que
fos "un èxit".
Posar en perill els serbis
"El president Milosevic va decidir que aquest pla és el millor
acord que es pot obtenir, i els va
dir clarament que no vol que
l'economia, la forma de vida i
sobretot la seguretat de l'ex-Iu-

goslàvia es posi en perill pels serbis de Bòsnia", va afegir.
El ministre d'Afers Estrangers
bosnià, Haris Silajdzic, va declarar ahir a Londres que el seu país
tem que els serbis busquin simplement guanyar temps acceptant participar en la cimera
d'Atenes. "Espero que aquesta
vegada la comunitat internacional posi fi als patiments del poble bosnià i que les conferències
com aquesta no siguin manipulades". El secretari del Foreign
Office, Douglas Hurd, per la seva
banda, va fer una crida a Milosevic perquè obtingui l'acord dels

serbis de Bòsnia sobre el pla de
pau abans de la cimera d'avui.
Mentrestant, els croats i els
musulmans, que han protagonitzat forts enfrontaments en els
últims dies, es van comprometre
a fer un intercanvi de presoners
de guerra que havien de ser alliberats ahir al migdia, segons un
acord d'alto el focal a què van
arribar.
D'altra banda, els serbis de
l'autoproclamada República de
Krajina van afirmar ahir que lluitaran per la seva independència
de Croàcia, "amb o sense el suport de Belgrad".

Solana afirma que els EUA
no actuaran al marge de la CE
•

El titular d'Afers Estrangers espanyol, Javier Solana, amb el secretari d'Estat dels EUA, Warren Christopher
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El ministre d'Afers Estrangers
espanyol, Javier Solana, va afirmar ahir a Nova York, on es va
entrevistar amb el secretari
d'Estat nord-americà, Warren
Christopher, que els Estats
Units no pendran cap decisió
sobre el conflicte a l'ex-Iugoslàvia sense consultar la Comunitat Europea. Segons Solana,
Christopher viatjarà la setmana
vinent a Europa per analitzar
quin serà el pròxim pas que es

farà en la guerra a Bòsnia. El
ministre espanyol va destacar
la importància de la cimera
d'Atenes i el moment crític pel
qual passa el conflicte a l'exIugoslàvia. El titular d'Afers Estrangers va considerar que és
una "mala" solució l'aixecament de l'embargament d'armes a Bòsnia. D'altra banda, 56
espanyols residents a Iugoslàvia van rebre dijous una trucada d'advertència de l'Ambaixada, que forma part d'un pla per
una possible evacuació.
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El Parlament rus provoca la
guerra de les constitucions
Khasbulàtov anuncia que la Llei Fonamental de Ieltsin "no passarà"
MOSCOU

NOU DIARI

La guerra de les constitucions ha
esclatat a Rússia entre l'Executiu
i el Legislatiu quan encara no fa
una setmana que s'ha celebrat el
referèndum. Cadascun dels poders ha anunciat el seu projecte
de Carta Magna que s'ha de sotmetre a votació a les 88 regions i
repúbliques de la federació. Per
la seva banda, el president del
Parlament, Ruslan Khasbulàtov,
va anunciar que el "numeret" de
la Constitució de Borís Ieltsin
"que conduirà a una dictadura
feixista, no passarà".
El Parlament, de majoria conservadora, va replicar dijous mateix el projecte que va presentar
oficialment el president Ieltsin.
Aquesta proposta reforça els poders del ftitur cap de l'Estat i preveu la substitució de l'actual
Congrés i Parlament per un sistema de dues cambres. El projecte
també suprimeix el càrrec de president del Parlament, actualment
ocupat pel principal opositor de
Ieltsin, Ruslan Khasbulàtov.
Terminifinsal 10 de juny
El Soviet Suprem va convocar
els 88 components de la federació perquè examinin el text "en
primer lloc", i els va donar de termini fins al 10 de juny perquè facin propostes a la comissió constitucional. El termini que concedeix el Legislatiu a la comissió ha
de servir per acabar el projecte de
Llei Fonamental, que preveu uns
poders presidencials limitats.
D'altra banda, l'aparell presidencial, reforçat per la seva
victòria al referèndum, va fer públic un text que s'allunya definitivament de l'actual Carta Mag-

El president del Parlament, Ruslan Khasbulàtov, està entestat a tallar el pas, sigui com sigui, al líder rus
Borís Ieltsin, que se sent reforçat després del referèndum

ASSOCIATED PRESS

na russa sorgida de la vella
Constitució de Brèjnev del 1977,
i esmenada més de 300 vegades.
En un ampli article publicat al
diari Rossikaia Gazeta, òrgan del
Parlament, Ruslan Khasbulàtov
analitza els resultats del referèndum on es va donar la confiança
al president i considera que Ieltsin l'ha guanyat amb una "majoria insignificant". Segons Khasbulàtov, el resultat "inapreciable" de la consulta popular va
impedir als membres pròxims a
Ieltsin adoptar "a pressió" la
Constitució presidencial, que

condemnaria el país a una llarga
"dictadura a l'estil llatinoamericà". "La història no ens perdonarà si repetim els errors polítics
que al 1933 van provocar a
Alemanya una tregèdia", va afegirMentrestant, el president Ieltsin va col·locar ahir en un lloc
clau del seu Govern un representant de la indústria pesant,
Oleg Soskovets, i va mantenir
així el reajustament del seu Executiu amb un gabinet de "professionals". Soskovets ha estat
nomenat vice-primer ministre

de la Indústria. Totes aquestes
tensions han fet que Ieltsin es
trobi "realment fatigat", tal com
va anunciar ahir el conseller presidencial Mikhaïl Poltarine, però
no agafarà vacances perquè ara
ha de pendre mesures decisives.
A l'ONU, el delegat de Ieltsin
pels afers balcànics, Vitali Txurkin, va manifestar ahir que el vot
de Rússia al Consell de Seguretat
sobre una intervenció militar a
Iugoslàvia el decidirà el president i no el Parlament, que havia
adoptat una resolució dijous en
aquest sentit.

2 9

El president de
Veneçuela pot ser
processat per
malversació de fons
CARACAS
EFE

El president de Veneçuela,
Carlos Andrés Pérez, ha estat
acusat de malversació de fons
públics en un informe de la
comissió de control de la
Cambra de Diputats fet públic ahir a Caracas. Segons
aquest informe, la comissió
va investigar l'afer de 250 milions de bolívars de la partida
secreta del Ministeri de Relacions Interiors canviats en
dòlars nord-americans sota la
taxa preferencial (14,50 bolívars per dòlar)i posteriorment venuts al mercat lliure
de divises (43,50 bolívars per
dòlar), cosa que, segons el fiscal, pot ser un delicte de "especulació". L'informe ha de
ser sotmès a discussió a la
Cambra de Diputats i, si
s'aprova, pot representar el
processament del president i
de tres ex-ministres: Reinaldo
Figueredo, de la Secretaria de
la Presidència; Alejandro Izaguirre, de Relacions Interiors,
i Egle Iturbe, d'Hisenda, que
van exercir els seus càrrecs
durant els dos primers anys
del Govern de Pérez.
El cas dels 250 milions de
bolívars va ser denunciat pel
periodista José Vicente Rangel, i el fiscal general va sol·licitar al Tribunal Suprem
l'obertura d'un judici contra
el president. Pérez i els ex-ministres van admetre que havien comprat dòlars preferencials, però s'han negat a revelar la utilització que es va donar a aquests diners pel
"caràcter secret" dels fons. La
Constitució veneçolana estableix que aquests fons del Ministeri de Relacions Interiors
només s'han d'utilitzar en
despeses de seguretat i defensa del país. Els acusadors asseguren que la conversió en
dòlars i després en bolívars de
l'alta quantitat es va fer per
cancel·lar despeses de la fastuosa presa de possessió de
Pérez al febrer del 1989.

François Mitterrand ratifica, com a copríncep,
el text de la Carta Magna d'Andorra
ANDORRA
AGÈNCIES

El president francès, François
Mitterrand, en la seva qualitat de
copríncep d'Andorra, va firmar
ahir la ratifiació de la nova Constitució d'aquest Principat. El text
havia estat ratificat dijous per
l'altre copríncep, el bisbe de la
Seu d'Urgell, Joan Martí Alanis.
La Carta Magna andorrana,
aprovada en referèndum per la
població del Principat el 14 de
març passat, manté una suprema autoritat de l'Estat bicèfala.

Mitterrand va destacar durant la
cerimònia de ratificació a l'Elisi
la transcendència "històrica"
d'aquesta Constitució que modernitza les institucions del país,
i es va referir als "problemes polítics i jurídics internacionals
que s'han hagut de superar", segons l'AFP.
Visita al Principat
Mitterrand va acceptar la invitació feta per les autoritats andorranes de visitar aquest Estat i
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probablement ho farà el dia 8 de
setembre, festivitat nacional
d'Andorra.
La Constitució retalla els poders feudals dels coprínceps i
institueix la divisió de poders,
amb un Parlament elegit per sufragi universal, i reconeix els
drets sindicals, de vaga i d'associació política. El cap del Govern
andorrà, Óscar Ribas Reig, vol
obrir ambaixades a Madrid, París i Brussel·les i negociar l'adhesió a alguns organismes internacionals, segons informa Efe.

François Mitterrand amb el president del Parlament andorrà, Jordi
Farràs, durant la ratificació de la Constitució

EFE
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PRÒXIM ORIENT

AFRICA

Elfinaldel mandat
de l'ONU no afecta
les negociacions
de pau a Angola
ABIJAN
EFE

Les negociacions de pau entre el Govern d'Angola i el
grup rebel Unió Nacional per
la Independència Total d'Angola (UNITA) continuaran a
Abijan, malgrat que ahir va
vèncer el mandat dels observadors de les Nacions Unides. La representant del secretari general de les Nacions
Unides a Angola, Margaret
Anstee, que presideix les negociacions, va declarar que
els debats continuaran fins
que el Consell de Seguretat
de l'ONU decideixi si prorroga o no el seu m a n d a t en
aquest país africà.
En principi, el Consell de
Seguretat de l'ONU va donar
als bel·ligerants un termini
per arribar a un acord i reactivar el procés de pau derivat
de la firma dels acords de Bicesse, a Portugal, el maig del
1991. Aquests acords van
acabar amb 16 anys de guerra civil, però, després d'un
parèntesi de pau de 17 mesos, UNITA va tornar als
combats perquè el seu líder,
Jonas Sawimbi, va perdre les
eleccions davant l'actual president Dos Santos.
Paralel.lament, quinze
persones van resultar ferides
quan, dimecres passat a la
nit, un h o m e vestit amb
l ' u n i f o r m e de l'exèrcit va
llançar una granada contra
un grup de venedors ambulants. Els testimonis van afirmar que l'agressor, que va
fugir, era un desertor de
l'exèrcit.

Elnkatha i el Partit
Conservador, contra
el pacte sud-africà
JOHANNESBURG
AFP

El partit Inkatha, de majoria
zulu, i el Partit Conservador,
defensor de l'apartheid, van
posar entrebancs ahir a les
negociacions que es mantenen a l'Àfrica del Sud per fer
un repartiment democràtic
del poder al país. L'Inkatha i
el Partit Conservador, que
van rebre el suport d'una organització d'extrema dreta
b l a n c a , la Unió del Poble
Afrikaner, i del homeland de
Bophutatswana, es van declarar contraris al consens
que, segons ell, ja existeix entre el Govern de Frederik de
Klerk i el Congrés Nacional
Africà. Les negociacions entre 26 partits, que representen pràcticament la totalitat
d'opcions polítiques del país,
es van rependre ahir després
d'una interrupció de quatre
dies.

La implicació dels EUA
no fa avançar el diàleg
entre àrabs i israelians
Síria rebutja l'última proposta feta per l'Estat jueu
WASHINGTON

ESTHER BORELL / EFE
Malgrat els esforços dels Estats
Units perquè avanci el procés de
pau al Pròxim Orient, la primera
setmana de negociacions a Washington entre àrabs i israelians
va concloure amb tímides concessions i pocs progressos. El clima a la seu del Departament
d'Estat, on es reuneixen els negociadors, va tenir un nou refredament dijous quan els siris van
rebutjar una última proposta israeliana i van declarar que estaven disposats a donar per acabada la nova ronda a finals de la
setmana vinent, si no s'avança.
El Govern dels EUA, que va fer
una crida a les parts dimarts
passat, el primer dia de diàleg
després de quatre mesos de suspensió, no ha fixat data pel final
d'aquesta ronda. De fet, va proposar que les converses fossin
una mena de negociació contínua, proposta que va ser acceptada per les dues parts sempre
que s'avanci en les qüestions de
fons.
Prioritat per Clinton
Segons els analistes, el procés
de pau al Pròxim Orient s'ha
convertit en una prioritat pel
president Bill Clinton, així com
pel seu secretari d'Estat, Warrem
Christopher, que va assegurar
als delegats àrabs i israelians que
els EUA estan disposats a ser un
"soci actiu" en les negociacions.
Aquesta determinació, segons
els analistes, pot ser el factor que
doni l'impuls definitiu al difícil
diàleg. Malgrat això, al final de la
primera setmana de converses
seguia vigent l'ombra de l'estancament. Els mateixos obstacles
de sempre han tornat a bloquejar les converses.
Dijous, els negociadors siris i
israelians semblaven ben encaminats quan, després de quatre
hores de diàleg, els primers van
anunciar haver rebutjat una proposta que, segons els israelians,
donava "una versió més elaborada" de la seva posició sobre la
devolució del Golan. Pel cap de
la delegació siria, però, no no-

El retorn dels deportats, una porta per la pau
L'anul.lació de les ordres de deportació contra 30 dels 1.600 palestins desterrats per Israel en els últims 25 anys pot obrir una porta
per la pau a la zona. Ahir van arribar a Jericó els primers 15 deportats que van ser rebuts per unes 4.000 persones
?MÍ.R.
més no aportava res de nou sinó
que fins i tot tenia punts "més
objectables" que les propostes
anteriors. És clar que l'objectiu
de la negociació sírio-israeliana
és la devolució del Golan a canvi
de garanties de pau "total", però
els uns i els altres tenen punts de
vista diferents sobre el procés
per assolir-lo.
Cautela a Tunis
D'altra banda, l'OLP va considerar ahir a Tunis que el "clima"
que ha envoltat els primers tres
dies de la novena ronda de converses "no ens permet encara
considerar que Israel respecti els
seus c o m p r o m i s o s " . Segons

Washington està fent el paper de"soci
actiu" en la negociació
L'OLP diu que no ha rebut encara
les respostes que està esperant
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l'agència palestina Wafa, "malgrat la confiança expressada per
la delegació palestina i les promeses de les potències copatrocinadores (els EUA i Rússia), Israel no ens ha donat encara les
respostes que estem esperant".
Per Tunis circulen dues versions sobre com veuen els palestins el desenvolupament del
procés de pau. Per Basam Abu
Sharif, conseller polític del líder
de l'OLP, Iàsser Arafat, hi han esperances que les converses desemboquin en resultats positius
pels palestins, com a mínim en
dues qüestions, en el concepte
de l'autonomia dels territoris
ocupats i en el dels drets humans. Pel cap del Departament
d'Informació de l'OLP, Iàsser
Abdu Rabbo s'ha d'esperar alguns dies per veure "més clarament" tot el que Israel pot posar
sobre la taula, tot i que va reconèixer que són "esperançadores" les decisions de permetre el
retorn de 30 deportats històrics i
el possible de 5.000 més, la majoria dones i nens.

El partit presidencial
iemenita, virtual
guanyador de les
eleccions legislatives
SANAA
FRANCE PRESSE

El partit presidencial del
Congrés Popular General
(CPG) del president Ali Abdal.lah Saleh es presenta com
el virtual guanyador de les
eleccions legislatives iemenites, ja que ha accentuat el
seu avantatge en les últimes
hores d'escrutini. D'altra
banda, 25 persones van resultar mortes i unes 50 ferides en un violent atac amb
granades llançat contra la
seu del Partit Socialista Iemenita (PSI) per part d'un grup
tribal al nord de Sanaan. Es
tracta d'un grup de partidaris
del fill del cap del moviment
islamista Al-Islah, el xeic Abdal.lah Hussein Al Ahmar.
Segons les últimes informacions, donades quan se
sabia el resultat de 280 circumscripcions sobre un total
de 301, el Congrés Popular
General havia aconseguit 120
escons en el futur Parlament
del Iemen unificat. El CPG
sobrepassa àmpliament el
moviment islàmic Al-Islah i
el Partit Socialista, que tenen
58 i 50 e s c o n s respectivament. Si es confirmen les dades, aquesta diferència entre
el CPG i el PSI pot representar un element de desequilibri al capdavant de l'Estat,
segons els observadors. El
CPG i el PSI, que dirigien respectivament el Iemen del
nord i del sud abans de la
unificació dels dos països,
encara cohabiten difícilment
i mantenen divergències del
passat.

Pànic a Romania per
la forta pujada
prevista dels preus
BUCAREST
AGENCIES

Una onada de pànic ha envaït Romania per les fortes
pujades dels preus lligades a
la supressió de les subvencions a la majoria dels productes i serveis de base (pa,
llet, mantega, energia i transports urbans), que entren en
vigor avui, segons informa
France Presse.
Mentrestant, els líders dels
sis sindicats romanesos i el
primer ministre, Nicolae Vocaroiu, van fracassar dijous a
la nit en el seu intent d'evitar
la primera vaga general del
país, prevista pel 5 de maig, i
pensen recórrer a la mediació del president, Ion Iliescu.
El diàleg de sords entre els
sindicats i el cap del Govern,
que va durar nou hores i va
finalitzar a la mitjanit, va ser
transmès en directe per la ràdio nacional, segons Efe.
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1 Banc Santander va començar ahir la guerra de l actiu -la competència de les entitats
financeres per oferir crèdits en millors condicions als seus clients- oferint un nou
producte anomenat la superhipoteca, un préstec hipotecari a l'I 1,5%, quan la mitjana
en aquests productes financers a Espanya es troba al voltant del 14,5%.

El Santander inicia la 'guerra de
l'actiu' abaixant les hipoteques
Les caixes seran les entitats més perjudicades per l'agressivitat del banc dels Botin
BARCELONA

"La Caixa" estava
preparant un
model de préstec
molt similar

MARCOS LAMELAS
El Banc Santander va anunciar
ahir a Madrid que, a partir de dilluns que ve, abaixarà entre un
0,25% i un 1,50% els tipus d'interès de totes les seves operacions de crèdit, com a complement del nou producte de la superhipoteca. Aquest producte financer tindrà un tipus nominal
de l'I 1,5%, tres punts per sota
dels tipus d'interès hipotecari
que manté la resta de la banca.
Amb aquest nou llançament,
el Santander començarà una
guerra de l'actiu, de la mateixa
manera que va començar l'anomenada guerra del passiu quan
va llançar la superllibreta, oferint
altes remuneracions per l'estalvi.
A Catalunya, les caixes seran les
entitats més afectades, perquè
concentren la seva activitat crediticia en el segment del mercat
hipotecari.
El conseller delegat del Santander, Rodrigo Echenique, va
reconèixer ahir que el banc
"perdrà diners a curt termini".
Oferint aquest tipus d'interès,
per sota del preu de mercat, el
Banc Santander veurà com es retalla el seu marge financer, que
és la diferència entre els ingressos per l'operativa bancària i el
costos financers que suporta
l'entitat bancària.
El Santander, que va obtenir
un benefici net consolidat de
22.379 milions de pessetes en el
primer trimestre del 1993, va te-

BARCELONA
"

E1 president del Santander, Emilio Botín, ha tornat a avançar-se a tota la banca, oferint un nou producte que obligarà la resta d'entitats a competir rebaixant els tipus d'interès

ROBERTO RUIZ/EFEI

nir un marge de 56.670 milions
de pessetes. Aquesta xifra suposa un marge financer sobre actius totals mitjans del 3,30%.
Robar quota del mercat
Malgrat el prejudici que hi pugui haver, fonts del Santander
van explicar que el principal ob-

El nou crèdit permetrà reduir
el deutefinancerde les famílies
BARCELONA
N O U DIARI

El Santander defensa que el seu
nou crèdit permetrà reduir els
elevats càrrecs financers que ara
han de suportar les famílies espanyoles.
Un exemple: un particular
que va comprar la seva vivenda
fa uns cinc anys i que paga cada
més 70.000 pessetes per una hipoteca al 14,5% es pot beneficiar
de l'oferta del Santader i
cancel·lar aquest crèdit per un
altre pel qual només pagarà

60.000 pessetes mensuals amb
un interès de l'I 1,5% fix, independentment que el Banc d'Espanya apugi els tipus d'interès.
El Santader, però, reconeix
que amb l'interès fix el client ha
de córrer el risc que el Bundesbank rebaixi en el futur els seus
tipus. Per tant, les persones que
optin pels crèdits del banc continuaran pagant el seu préstec a
l'I 1,5% encara que després el
preu del diner sigui inferior. La
solució: refinançar de nou el
préstec.
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jetiu, com en el cas del supercompte, és incrementar la seva
quota de mercat robant préstecs
hipotecaris a les altres entitats.
La dinàmica del nou producte
és oferir als clients del Santander
que cancel·lin el seu préstec hipotecari amb l'entitat que sigui i
facin una nova hipoteca sobre
una vivenda revaloritzada per la

puja que ha experimentat el
mercat immobiliari. La superhipoteca permet al client destinar
els diners a béns de consum no
relacionats amb la vivenda.
El risc que té és l'augment de
la seva morositat. El Santander
té ara una taxa de morositat del
4,5%, per sota del 6,8% que té el
sector.

Tipus preferencials d'hipoteques
a bancs i caixes
Banc Popular

15,0%

"La Caixa"

14,5%

BCH
Banesto
BBV

14,5%
14,0%
14,0%

Caja Madrid

13,3%

'Superhipoteca' Santander

11,5%

Dades del Banc d'Espanya sobre tipus nominals

~

M I

"La Caixa" estava preparant un tipus de préstec
hipotecari molt semblant
al que avui ha llançat el
Santander. L'entitat d'estalvi volia llançar la nova
hipoteca a baix preu la
setmana que ve.
La nova hipoteca de "la
Caixa" tenia un tipus d'interès rebaixat, però per
sobre del que ara oferix el
Santander! També permetia cancel·lar préstecs
hipotecaris que els clients
tinguessin amb altres entitats i, com la superhipoteca, també es podia utilitzar per adquirir béns de
consum no vinculats amb
la vivenda. Portaveus de
"la Caixa" han declarat
que, en un principi, no
pensen respondre l'oferta
del Santander, però no
van aclarir el futur del
nou producte.
Per altra banda, la consultora bancària Lorente i
Asociados considera que,
si els cincs grans bancs i
Caja Madrid i "la Caixa"
comencen a competir per
millorar l'oferta d'actiu, la
conseqüència serà que els
ingressos per productes
financers es retallaran de
forma global un 15%.
Segons aquesta consultora, la guerra de l'actiu es
produirà en un moment
en què totes les entitats,
tant bancs com caixes, registren un fort increment
dels costos financers per
la millora que s'ha produït en la remuneració
dels dipòsits.
La sortida de les entitats financeres serà, per
un costat, augmentar les
comissions i, per l'altre,
reduir els costos de transformació del sector.
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Política econòmica i empreses en
crisi centraran el Primer de Maig
Josep Maria Álvarez: "No vull que Solchaga continuï sent ministre"
BARCELONA/MADRID

del ministre d'Economia, Carlos
Solchaga, efectuades dijous passat a Washington, en què assegurava que continuarà la línia
actual de política econòmica,
que es concreta en el manteniment dels tipus d'interès. Segons
l'opinió dels líders d'UGT i
CCOO, "el Govern s'atrinxera en
el seu error" i aposta per la
"inestabilitat social".

NOU DIARI

Els treballadors d'empreses en
crisi encapçalaran avui la manifestació que els sindicats CCOO i
UGT han convocat conjuntament a Barcelona per commemorar el Primer de Maig i que se
celebrarà sota el lema Sense ocupació no hi ha futur. Coincidint
amb aquest esdeveniment, el
PSOE farà públic un manifest en
què es mostra a favor d'un acord
social per abordar els problemes
laborals.
Els delegats sindicals d'empreses en dificultats com Potasses del Llobregat, Tagra, Domar
New-Pol, Iveco-Pegaso, així com
el grup tèxtil Coats, acompanyaran els principals dirigents dels
dos sindicats darrera de la pancarta que encapçalarà la manifestació a Barcelona.
Els secretaris generals de
CCOO i UGT de Catalunya, Josep Lluís López Bulla i Josep Maria Álvarez, respectivament,
també estaran acompanyats per
representants de sindicats d'altres països, com els de la Central
de Treballadors de Guatemala i
els dels tres sindicats italians.
La marxa a Barcelona començarà a les 11.30 a la plaça
Catalunya i anirà fins a la Catedral, on López Bulla i Álvarez faran els seus discursos. UGT i
CCOO es manifestaran aquest

Crítiques a Solchaga

Antonio Gutiérrez, secretari general de CCOO, va lamentar el manteniment de la política econòmica anunciat

ANTONIO MORENO

any unitàriament a tot Catalunya, i especialment a Barcelona,
Tarragona, Girona i Balaguer.
Els sindicats han escollit
aquesta localitat perquè sigui
l'escenari de la manifestació lleidatana, com a demostració de
solidaritat amb els treballadors
de la paperera Eppic (Inpacsa),
la supervivència de la qual es
veu amenaçada per un possible
tancament empresarial.
Els dos sindicats majoritaris

volen demostrar amb les seves
protestes la seva preocupació
pel fort increment de la desocupació - m é s de tres milions
d'aturats- i per la precarietat del
mercat laboral. La manifestació
de Madrid comptarà amb la participació dels secretaris generals
de CCOO, Antonio Gutiérrez, i
d'UGT, Nicolás Redondo.
Precisament ahir, els màxims
responsables sindicals van criticar amb duresa les declaracions

Per la seva banda, Josep Maria
Álvarez, secretari general de la
UGT a Catalunya, va afirmar
que, personalment, "no vull que
Solchaga continuï sent ministre"
i va criticar les declaracions efectuades ahir pel ministre d'Economia sobre la negativa a abaixar els tipus d'interès i les fosques perspectives per l'economia. Álvarez va participar en la
tertúlia radiofònica Catalunya
punt de mira, que organitzen
conjuntament Ràdio 4 i El Periódico, en què va ser convidat un
representant del Nou Diari.
El sindicalista va reconèixer
una "quota de responsabilitat
sindical en la crisi" per la seva
negativa a subscriure un pacte
social amb la política econòmica
actual i va dir: "No negociarem
mai introduir més flexibilitat al
mercat de treball". També va assegurar que no farà campanya
electoral.

EFE

El consell de ministres va aprovar en la seva reunió d'ahir un
reial decret pel qual es modifica
el Pla Nacional de Formació i Inserció Professional, que constitueix l'element central de l'acció
del Govern en matèria de formació professional ocupacional dirigida als desocupats. Segons el
Govern, la modificació d'aquest
pla ha estat imposada per la
subscripció recent dels acords
sobre formació contínua al si de
les empreses i per l'aprovació al
febrer del Programa Nacional de
Formació Professional.
La variació de referència s'explica igualment per l'avanç dels
traspassos de gestió de la formació professional ocupacional a
les comunitats autònomes. El
programa concentrarà a partir

MADRID

Reinserció d'aturats
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AGÈNCIES

Els països industrials s'han
mostrat decidits aquesta setmana a mantenir els seus esforços coordinats per aconseguir una reactivació econòmica i superar la crisi que
viuen. Amb tot, a les reunions del G-7 (el grup dels set
països més industrialitzats),
com les del Grup dels Deu,
els ministres de Finances i els
governadors dels bancs centrals europeus no van plantejar noves solucions que no
fossin compromisos de coordinar les seves polítiques
econòmiques.
Per la seva banda, el director general del Fons Monetari Internacional (FMI), Michel Camdessus, va destacar
"el canvi d'ambient" registrat
en aquesta última reunió.
Camdessus va afirmar que,
a diferència de la reunió del
G-7 del setembre passat,
"que es va registrar enmig
d'una terrible crisi financera
als mercats i en què la tendència era culpar-se els uns
als altres de la situació", en
aquesta última trobada tots
els països han informat de les
accions que estan adoptant
per aconseguir l'objectiu
comú de la reactivació.
No obstant, tots els assistents a les reunions celebrades a la capital nord-americana van destacar la necessitat de restablir el creixement
mundial sense inflació com a
mesura imprescindible per
afrontar el principal repte
econòmic: reduir l'atur.

N O U DIARI

d'ara tots els seus recursos a afavorir la població desocupada i a
atorgar una importància creixent a les accions dirigides als
aturats perceptors de prestacions per desocupació.

L'objectiu primordial del pla
és el de la reinserció dels desocupats, per la qual cosa es potenciaran els instruments per
detectar les necessitats del mercat de treball i per avaluar els nivells dels coneixements professionals dels mateixos treballadors en atur. La nova regulació
del pla inclou la distribució de
competències de gestió entre
l'Inem i les comunitats autònomes que fins al moment han assumit els traspassos corresponents, com Catalunya, Galícia,

WASHINGTON

L'Executiu aprova
ajuts per les zones
desfavorides

El Govern modifica el Pla
Nacional de Formació
i Inserció Professional
MADRID

El grup de països
industrialitzats es
mostren decidits a
reactivar l'economia

Els desocupats disposaran d'un programa que fomenti la seva reinserció al mercat de treball

ORIOL TARRIDAS

València i Andalusia.
La normativa també conté,
per primera vegada, una fase de
planificació que, amb caràcter
triennal, haurà de realitzar el
Ministeri de Treball i Seguretat
Social amb la participació de les
comunitats autònomes amb responsabilitats de gestió, i amb els
interlocutors socials.
D'acord amb la referència del

consell, les dotacions pressupostàries per atendre la formació professional ocupacional durant el període 1993-96 estan
previstes en el programa de formació professional, recentment
aprovat pel Govern, i arriben als
650.000 milions de pessetes,
inclòs el programa d'escoles taller i la formació contínua dels
treballadors ocupats.

El consell de ministres va donar llum verda a l'aplicació
d'indemnitzacions per zones
desafavorides, per un total de
12.000 milions de pessetes,
dels quals es beneficiaran
més de 200.000 pagesos.
Aquests ajuts compensatoris,
que s'incrementen en un
20% respecte al 1992, tracten
de pal·liar circumstàncies naturals que limiten Ta productivitat de les exportacions,
com l'altitud, el clima, els
pendents del terreny o l'escassa pluviometria. L'augment, superior a la inflació,
és conseqüència de l'acord
marc a què van arribar les organitzacions agràries i el Ministeri d'Agricultura. L'import total previst per Catalunya representa 497 milions
de pessetes i afecta 8.600 pagesos.
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COMERÇ EXTERIOR

La Generalitat
negocia adquirir
el 100% del capital
deTaurus
OLIANA
EFE

La Generalitat està negociant
adquirir el 100% del capital
de l'empresa de petits electrodomèstics Taurus per gesionar el procés de reflotació
d'aquesta societat.
Fonts del Govern català
van confirmar que mantenen
negociacions amb la direcció
de la companyia. El principal
accionista de Taurus és la família Betriu.
Per la seva banda, la direcció de la companyia -que té
factories a les localitats
d'Oliana, Organyà i Solsonava afirmar que l'acord de
venda és ferm i que es podria
subscriure als dies vinents.
Aquestes negociacions, per
la consecució de les quals la
Generalitat entraria al capital
de Taurus a través de la societat instrumental Eplicsa,
es van intensificar després de
l ' a c c e p t a c i ó pel c o m i t è
d'empresa de Taurus del pla
de viabilitat de la companyia.
El pla ha estat impulsat per
la Generalitat i preveu l'acomiadament de 342 treballadors dels 650 que integren la
plantilla total de la indústria,
així com una sèrie de compensacions econòmiques.
L'acceptació del pla i el
canvi en la gestió de la companyia eren les condicions
que imposava la Generalitat
per concedir a l'empresa un
aval de 500 milions de pessetes que permetés la reflotació
de la societat. El comitè també ha sol·licitat que Francesc
Betriu deixi la gestió.

El jutge ajorna la
declaració de l'antic
president de La Seda
BARCELONA
N O U DIARI

El titular del jutjat número
15 de Barcelona ha ajornat la
declaració de l'ex-president
de La Seda, Lorenzo Gascón,
que va comparèixer ahir al
jutjat per la querella promoguda per Jacint Soler Padró
contra aquest i contra el president de la multinacional
holandesa Akzo, antic soci
majoritari de l'empresa tèxtil.
El jutge ha pres aquesta
decisió perquè al text de la
querella sortien domicilis socials no freqüentats actualment pels querellats.
Fonts de la defensa de Soler Padró van indicar que
tant Gascón com Loudon
van ser citats primer com a
testimonis, tot i que després
van demanar que compareguessin com a querellats, en
una ampliació del text legal.

El dèficit comercial es redueix un
39,1% al primer trimestre de l'any
»

La diferència entre exportacions i importacions cau de nou al març
BARCELONA

XAVIER SALVADOR
El dèficit comercial espanyol (la
diferència entre exportacions i
importacions) va tornar a millorar al mes de març, i va registrar
una reducció del 42,1% respecte
al mateix mes de l'any anterior,
segons les dades de la Direcció
General de Duanes publicades
ahir pel ministeri d'Economia.
Les exportacions de l'últim
mes van ser de 923.500 milions
de pessetes i les importacions de
709.700 milions. Aquesta xifra
representa un increment del
23,6% en el cas de l'exportació i
una caiguda del 2,1% en les importacions.
Aquest és el tercer mes consecutiu en què es registra una correció del dèficit comercial. Els
factors que expliquen aquest
comportament són, en primer
lloc, la caiguda de la demanda
interna, que s'ha accentuat als
primers mesos del 1993, i en segon lloc la depreciació de la pesseta, que d'una banda ha augmentat la competitivitat de les
exportacions, i de l'altra ha fet
més elevats els preus de les importacions.
A més d'aquests dos factors de
caràcter intern que destaca el
Ministeri d'Economia, hi ha un
tercer factor que contribueix a
millorar aquest indicador i que
consisteix en el dinamisme que

Evolució del comerç exterior
2.560,3 (12,3)

1.633,9
(7,3)

2.664,1 (5,1)

(milers de milions ptes.)

2.643,4 (-0,1)

2.405,9
(-6,0)

2,337,2
(5,7)

1.673,3
(3,6)

Exportacions
1.897,8
(6,8)

1.841,8
(12,7)

Importacions
Comportament
del saldo comercial
(milers de milions ptes.)

1.400,6
(6,8)

1992

1 r trim.

2n trim.

estan experimentant determinats mercats de països en vies de
desenvolupament i que absorbeixen un volum important de
les exportacions espanyoles.
Baixa del 39,1% en tres mesos
El dèficit comercial corresponent al primer trimestre de l'any
va ser de 564.100 milions de pessetes, el 39,1% menys que el que
es va registrar al mateix període
del 1992.
En termes macroeconòmics,
la diferència entre exportacions i
importacions dels últims sis me-

3r trim.

4t trim.

1 r trim.

sos suposa un 4,6% del producte
interior brut (PIB). Aquest percentage és un 1,5% inferior al registrat l'any passat.
La Comunitat Europea va ser,
en c o r r e s p o n d è n c i a amb La
tendència dels últims mesos, ei
mercat que més va comprar productes espanyols. En concret,
Espanya va exportar al març per
valor de 1.302,4 milions de pessetes als països de la Comunitat,
amb un augment del 70,7%.
Les vendes dirigides a la resta
del món van arribar a ser de
539.300 milions de pessetes,
amb un creixement del 24% en

NOTÍCIES breus

• S'atura la caiguda de
les vendes i es manté
la pèrdua d'ocupació

• Les comandes
a les fàbriques
cauen un 1,5% als EUA

Les expectatives de vendes i de
noves comandes pel segon trimestre de l'any reflecteixen una
caiguda menor que l'experimentada als tres primers mesos de
l'any, malgrat que l'ocupació
continuarà el seu deteriorament,
segons una enquesta de la consultora Dun & Bradstreet entre
520 directius d'empreses espanyoles. La meitat (el 48%) preveu
una disminució dels seus volums
de vendes a l'abril i el juny. Un
31% pensa que augmentaran. El
40% de les empreses considera
que s'han de reduir plantilles.

Les comandes a les fàbriques als
Estats Units van baixar un 1,5%
al mes de març, i van arribar als
254.533 milions de dòlars, xifra
que suposa el descens més gran
des del mes d'agost, segons va
anunciar ahir el Departament de
Comerç nord-americà. Sense
comptar Defensa, les comandes
a fàbriques van babear un 1,7% al
març, davant d'un augment del
2,4% en xifres revisades al febrer.
Les comandes de béns duradors
van caure al març un 3,4%, el
descens més importatn des del
mes de desembre de 1991.

• La CE aprova una joint-venture' entre
les multinacionals Philips, Thomson i Sagem
La Comissió Europea va anunciar ahir que havia donat llum verda a
la creació d'una joint-venture (una empresa mixta de risc compartit)
entre les companyies multinacionals Philips, Thomson i Sagem per
la fabricació de pantalles de cristall líquid. L'executiu comunitari va
adoptar la decisió fa quinze dies, tot i que la va anunciar ahir tenint
en compte que aquesta inversió "representa un element estratègic
per la CE en la competència mundial dins del sector".
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-745,6

1993
1r trimestre

-564,1

termes nominals. Pel que fa a les
importacions, les procedents de
la CE van ser d'1,48 bilions de
pessetes, fet que va suposar el
61,9% del total i una disminució
interanual del 6,3%.
Les compres a països de la resta del món van caure un 5,7%, i
es van situar en 917.000 milions
de pessetes. Les previsions del
Ministeri d'Economia destaquen
que la intensa correcció que està
registrant el desequilibri exterior
als últims mesos fa preveure que
el dèficit per compte corrent pel
conjunt de l'any millorarà considerablement.

LAMINADOS DE
ALUMINIO
E S P E C I A L E S , S.A.
Es fa públic que en Junta
General Universal, celebrada el 13 d'abril de 1993, es
va adoptar per unanimitat
l'acord de reduir el capital
de la societat en la quantitat
de 13.364.000 pessetes, i
les reserves voluntàries en
15.168.529 pessetes.
En conseqüència es modifica l'article sisè dels estatuts
socials, el text del qual serà
el següent:
"El capital de la Societat és
de cent vuitanta-sis milions
s i s - c e n t e s t r e n t a - s i s mil
pessetes, representat per
cent v u i t a n t a - s i s mil siscentes trenta-sis (186.636)
accions nominatives, de mil
pessetes nominals cada
una, n u m e r a d e s de l'1 al
42.000 i del 55.365 al
200.000 tots dos inclosos,
totalment subscrites i desemborsades. La transferibilitat d ' a c c i o n s a estrangers es regularà per les disposicions vigents".
L'Administrador
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El pla de vivenda
inclourà 33.000
actuacions més de
les previstes al 1993
MADRID
SERVIMEDIA

El Govern va aprovar ahir en
consell de ministres avançar
l'aplicació del pla de vivenda
1992-95 i va donar llum verda a 33.835 actuacions més
de les que estaven previstes
pel 1993, de manera que seran 175.998 les que es podran acollir al programa
d'ajuda a la vivenda elaborat
pel ministeri d'Obres Públiques i Transports (MOPT)
abans de finals d'any.
El ministeri que dirigeix
Josep Borrell justifica la mesura en la bona evolució que
ha seguit el pla durant els
tres primers mesos de l'any.
En aquest període, les comunitats autònomes van qualificar operacions equivalents
a 178.755 vivendes, cosa que
representa el 70% dels objectius previstos per l'Executiu
-pel període 1992-93.
Resposta favorable
Aquesta evolució, segons
indica el ministeri, posa de
relleu la favorable resposta
que han donat tant els promotors com les entitats financeres a la política d'habitatge del Govern, i mostra
una activitat, quant a projectes de vivendes protegides,
que contrasta amb la prolongada recessió viscuda pel
'mercat immobiliari lliure.
L'avançament dels objectius del pla de vivenda al
1993 suposarà, segons el
MOPT, la possibilitat d'augmentar les actuacions als
llocs on s'està detectant més
demanda, mitjançant la revisió dels convenis subscrits
per l'Administració i les entitats financeres per accedir al
sistema de crèdits subvencionats que comporta. En
aquest any s'han firmat
acords per 580.000 milions
de pessetes, que podrien
arribar a 740.000 milions
amb la decisió presa ahir.

El G-10 demana prudència
en el suport dels bancs
centrals a les divises
La pesseta va registrar ahir una jornada tranquil·la
WASHINGTON
NOU DIARI

Els països industrialitzats que
formen part del Grup dels Deu
(G-10) es van pronunciar ahir a
favor de la prudència a l'hora
d'intervenir per estabilitzar el
mercat internacional de divises.
La conclusió de la reunió celebrada ahir a Washington és que
una coordinació estreta entre les
polítiques econòmiques en
matèria fiscal i monetària és la
condició essencial per estabilitzar els tipus de canvi en el si del
SME. Les intervencions coordinades dels bancs centrals per
sostenir una divisa amb problemes és considerada útil, però
poc recomanable.
Després d'examinar l'informe
sobre Els moviments internacionals de capitals i mercats de canvi, els ministres i els governadors
dels bancs centrals del G-10 -és
a dir, els països dels G-7 juntament amb Bèlgica, Holanda,
Suècia i Suïssa- han destacat
l'alt risc que ha suposat el moviment de capitals per aconseguir
l'estabilitat monetària durant la
tempesta que es va desencadenar al SME, dues vegades, a la
tardor passada.
L'anàlisi d'aquesta crisi per
part dels països presents intentava reconciliar dos punts de vista oposats. D'una banda, la tradició més intervencionista dels
països de l'Europa continental i
la política oposada duta a terme
pels països anglosaxons. "Els intents de limitar les fluctuacions
de les monedes treuen credibilitat a les cotitzacions, ja que
aquestes no es corresponen amb

Els països del G-10 coincideixen amb el Bundesbank en la necessitat de limitar les intervencions al SME

AP

els fonaments macroeconomies", assegura l'estudi.
La pesseta és una de les últimes monedes que ha necessitat
la intervenció coordinada dels
principals bancs nacionals europeus per poder fer front a l'onada d'especulació contra la posició de la pesseta al SME.
Problemes d'estabilitat
L'anunci de l'avanç dels comicis electorals, igual que va passar
a França, ha fet que els últims
dies els inversors s'hagin dedicat
a despendre's de pessetes fins a
nivells perillosos per la seva estabilitat.
El Bundesbank ja es va pronunciar aquesta setmana sobre
la necessitat de revisar el fet que
es pugui intervenir sense límits
sobre el mercat de divises per

frenar la caiguda d'una moneda.
Ara els governadors dels bancs
centrals del G-10 donen suport a
la proposta alemanya.
Els mercats financers van donar ahir un altre respir a la pesseta, ja que va poder fluctuar
amb tranquil·litat als nivells de la
sessió anterior. En concret, la
pesseta va fer operacions amb el
marc entre les 73,05 i les 73,25
pessetes per marc, preu al qual
va tancar.
Els operadors en divises consideren si més no que aquest bon
comportament de la divisa espanyola pot ser degut, possiblement, a les intervencions dels
bancs centrals, que es van alternant en la seva missió de mantenir la cotització de la pesseta. El
tipus d'interès interbancari es va
mantenir al mateix percentatge
del dia anterior, el 15%.

COMBUSTIBLES

La demanda de carburants cau un 0,9% en el
primer trimestre d'aquest any, segons la CLH
MADRID
EUROPA PRESS

L'evolució de la demanda de gasolines i gas-oils durant els tres
primers mesos d'aquest any va
caure un 0,9% respecte a la demanda registrada al mateix període del 1992, segons les dades
de la Companyia Logística d'Hidrocarburs (CLH).
El descens trimestral en la demanda de gasolina va ser del
0,4%, mentre que la caiguda de
gas-oils d'automoció va arribar a
l'I,8% en relació amb les xifres

del 1992. Segons el president de
la CLH, José Luis Díaz Fernández, la demanda va anar millorant al llarg del trimestre, ja que,
mentre que al gener va caure a
un nivell del 3,7%, al febrer només ho va fer un 0,4% i al mes de
març va augmentar un 1,4%.
El president de la CLH (antiga
CAMPSA) també va assenyalar
que les previsions del preu del
barril de petroli brent se situen
per sota dels 18 dòlars, davant
dels 18,7 dòlars, que va ser el
cost mitjà durant l'any passat.
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Al 1992 la producció mundial
de petroli va arribar als 65 milions de barrils diaris, quantitat
similar a la de l'any anterior. El
40% d'aquesta producció va correspondre als països de l'OPEP.
D'altra banda, el Consell de
Govern de les Canàries ha aprovat un decret pel qual rebaixa
l'impost de les gasolines i el gasoil a l'arxipèlag en cinc pessetes.
Així, modifica el gravamen de les
gasolines i del gas-oil inclòs a
l'impost especial de la comunitat autònoma.

José Luis Díaz Fernández

Els EUA amenacen
amb noves sancions
a Europa, el Japó,
el Brasil i TÍndia
WASHINGTON
AGÈNCIES

El representant nord-americà pel Comerç, Mickey Kantor, va anunciar ahir que
pensen imposar sancions comercials a diversos països de
la Comunitat Europea (CE),
el Japó, el Brasil, Tailàndia i
l'índia. Kantor va posar un
èmfasi especial en les mesures de força que estudien
adoptar contra les empreses
japoneses per evitar les discriminacions que les companyies nord-americanes tenen en aquest país.
De fet, tenen previst obrir
de manera immediata negociacions amb els representants del Japó per aconseguir
alguna millora en el tractament de les seves empreses.
Si no s'arriba a un acord
abans de 60 dies, els Estats
Units amenacen amb aplicar
les sancions previstes.
Pel que fa al Brasil, l'índia i
Tailàndia, Kantor va assegurar que l'actuació serà semblant a la del cas japonès, ja
que no s'hi protegeix la propietat intel·lectual de les societats nord-americanes. A
més, els ordinadors dels EUA
tenen molts problemes per
accedir a aquests mercats.
Kantor va llegir també una
llista de països sota vigilància
pel que fa a les seves pràctiques comercials. Es tracta
d'Egipte, Corea del Sud,
Polònia, Turquia i l'Argentina. A més, el Govern nordamericà disposa d'una llista
no prioritària en què figura
Espanya.

Cotització rècord
dels últims 13 mesos
alaBorsadeTòquio
TÒQUIO
EFE

El Nikkei, l'indicador general
de la Borsa de Tòquio, va registrar ahir una important recuperació fins a arribar a la
cotització més alta dels últims 13 mesos. L'índex japonès va tancar a 20.919,18
iens, cotització que suposava
un increment de 464,61
punts respecte a la sessió anterior i mantenia la trajectòria alcista.
Els operadors van treballar
activament davant una certa
estabilització de la cotització
del ien respecte al dòlar, malgrat el retrocés d'ahir de la
divisa nord-americana. El
Nikkei podria superar els
21.000 iens quan es reobri el
mercat després de les vacances de cinc dies que comencen avui. Les realitzacions de
beneficis, però, podrien aturar la tendència alcista.
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NOM

OBERTURA

DIF.

TANC,

AGUA Y GAS
420
430
52,50 48
NAVIERAS
BANCA CATALANA
270
269
CIMSA
86
85
DEMOSA
101
100
JASOCA
103
108
44
UNISA
43
FAINSA
62
61
FONTIMOSA
67
65
SOCARVE
159
160
ESPANYOLA INVERSIONES 135
130
INVERSION CONDAL
106
105
IMESA
92
90
SAMMAR
82
81
DALTAR
57
56
57
55
VOLGA
66
65
INVERLENO
COMERCIAL LAMINADOS 1 0 5
103
107
105
ARMANDO ALVAREZ
TI PEL
38
37

OBERTURA

TANC.

30/03/93

+10
-4,50

1 9 3 , 8 9 (+1,38)

30/04/93

r r

H

0

-1
-1
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t
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1s

+5
-1
-1
-2
+1

1

-5
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30/03/93

200.01
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-1

30/04/93
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195.01

190.CM

185.CX

180.01
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30/04/93
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-1
-2
-1
-2
-2
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La setmana
acaba amb un
signe positiu
T a publicació dels resultats tri-Lnnestrals de Telefònica i la rebaixa per part del Banc de Santander dels tipus d'interès en les
operacions de crèdit van permetre ahir als mercats nacionals
donar un tomb i tancar amb els
índexs en positiu. La reducció
dels crèdits comercials podria
forçar els altres bancs a adoptar
mesures similars que impulsarien el consum intern, segons els
operadors borsaris consultats.
Els bons resultats de Telefònica
al primer trimestre van fer que la
societat guanyés 30 pessetes
(2,5%) en el valor de les seves accions, tot i que els títols bescanviats (700.000) són més aviat escassos pels volums que acostuma
a fer aquesta companyia. L'obertura de la Borsa de Nova York a
l'alça, amb guanys superiors a deu
punts al seu índex Dow Jones, va
permetre també a les borses espanyoles remuntar els signes negatius de l'inici de la sessió. Als
mercats europeus, només Londres va acompanyar els guanys,
amb una alça de 26,3 punts.
La renda variable espanyola
va començar el matí amb baixes
generalitzades, com a conseqüència de les declaracions que
dijous passat va fer el ministre
d'Economia, Carlos Solchaga, a
Washington, on va afirmar que
els tipus d'interès oficials no podran baixar fins que no se superin completament les tensions
sobre la pesseta als mercats canviaris.
La Borsa de Madrid va pujar
1,39 punts, que van situar l'índex
als 244,37, i a Barcelona l'indicador va guanyar 1,38 punts i va
acabar la setmana als 193,89. El
mercat de Bilbao va tancar amb
un increment de 3,82 punts al
seu índex general, que va quedar
fixat en 366,66, i el de València
va experimentar una alça de 0,43
enters i va tancar a 194,08.
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VALOR
OBERT.
ACESA
1315
ACERINOX
7440
915
EL AGUILA
AGROMAN
700
AGUAS DE BARCELONA
3205
ALTOS HORNOS
39
ALBA
4350
ALICANTE B.
4885
161
AMPER
11510
ANDALUCIA B.
ALGODONERA SAN ANTONIO 470
ASLAND
1575
ATLANTICO B.
2505
AUMAR
1330
ASTURIANA DE ZINC
1430
AZUCARERA
2350
BAMI
380
19110
BAYER
2920
BANC BILBAO VIZCAYA
3290
BANCO HISPANO
BANKINTER
7320
BANESTO
2380
VALENCIA B.
1165
COMP. AUX. FERROCARRILES455Q
HIDROCANTABRICO
2215
3950
CARBUROS METALICOS
CASTILLA B.
36740
CREDITO BALEAR
2600
CEPSA
2250
COFIR
353
GENERAL DE INVERSIONES
750
CAMPOFRIO
7250
CRISTALERIA
4100
CATALANA DE GAS
6710
6600
CUBIERTAS
1780
DRAGADOS
1290
EBRO AGRICOLAS
ENDESA
4310
668
ENCE
ENHER
1560
ELECTRICAS ZARAGOZA
1610
EUROPISTAS
1710
3720
EXTERIOR B.
F.C.Y.C.S.A
9590
700
FECSA
FOSFORERA
901
1190
FILO
700
FINANZAUTO
1855
FOMENTO B.
GALICIA B.
7200
GESA
4500
120
HISPANO SUIZA

MAX.
1355
7600
960
705
3235
39
4430
4905
165
11510
471
1595
2510
1340
1440
2400
385
20400
2970
3305
7440
2425
1165
4600
2215
4020
36740
2600
2300
366
750
7350
4125
6840
6730
1800
1290
4370
690
1645
1640
1720
3730
9800
705
915
1195
700
1855
7200
4500
121

MIN.
1315
7410
915
690
3200
38
4350
4885
160
11500
470
1575
2505
1310
1400
2350
361
19110
2920
3285
7320
2380
1150
4550
2205
3950
36740
2600
2250
353
750
7250
4100
6710
6600
1770
1265
4310
660
1555
1605
1710
3705
9560
700
901
1180
700
1830
7200
4410
120

TANC.
1355
7600
960
701
3235
39
4430
4905
165
11500
470
1595
2510
1330
1440
2400
362
19110
2970
3305
7440
2425
1150
4600
2205
4020
36740
2600
2300
363
750
7300
4125
6800
6720
1785
1275
4310
690
1645
1605
1720
3730
9800
704
915
1195
700
1845
7200
4420
120

VOL.
462177
12311
12225
166189
2488
0
8421
4073
23378
1000
0
231133
800
0
3075
4202
116931
0
303420
111522
18358
66922
23270
189
45529
7300
0
0
5120
270276
0
6153
4300
46890
19097
220065
93150
0
4914
85494
8002
1700
26497
15964
83639
7977
3100
0
5258
0
5120
0

• ÍNDEXS SECTORIALS

H

30/04/93

jTnVsi:
i

N

s

1

—itadfc^-jr

9

1
188

H í r f f l 11II ll 11 M 1185

VALOR
OBERT.
BANCO GUIPUZCOANO
4740
HIDRU§A
375
HUARTE
1040
HERRERO B.
3520
HISALBA
806
IBERDUERO
705
KOIPE
4900
LAIN
160
CORP. BANESTO
1820
MAPFRE
4950
DURO FELGUERA
625
NISSAN
337
METROVACESA
3470
NANSA
5150
NICOLAS CORREA
460
NUEVA MONTANA QUIJANO
140
OCISA
2900
PAPELERA ESPAÑOLA
124
PASTOR B.
4975
PRIMA INMOBILIARIA
239
BANCO POPULAR
14450
PRYCA
1500
PROSEGUR
1640
RADIOTRONICA, S.A.
800
REPSOL
2895
SANTANDER B.
5040
SARRIO
335
SEVILLANA
409
SIMEON
3575
SNIACE
55
SOTOGRANDE
231
TABACALERA
3635
TELEFONICA
1280
TAFISA
575
TUBACEX
101
TUDOR
561
URBAS
238
LA UNION Y EL FENIX
3100
UNION FENOSA
414
UNIASA
959
UNIPAPEL
2880
URALITA
870
URBIS
590
1480
VALLEHERMOSO
VASCONIA B.
3785
VALDERRIVAS
7940
VIESGO
1600
VIDRALA
1110
VISCOFAN
1280
VITORIA B.
2750
ZARDOYA OTIS
9900

MÀX.
4775
375
1060
3520
822
710
4900
164
1830
5060
625
352
3495
5150
460
142
2960
127
5050
245
14700
1510
1720
810
2930
5090
338
410
3600
55
243
3685
1300
610
101
614
238
3100
416
990
2900
875
592
1545
3785
8050
1655
1120
1300
2750
10200

MIN.
4740
375
1015
3520
806
704
4900
158
1805
4950
600
335
3420
5150
450
139
2810
121
4975
230
14450
1500
1640
788
2895
5040
331
407
3575
49
231
3635
1275
575
95
561
233
2900
411
952
2825
851
590
1465
3785
7900
1600
1110
1280
2740
9900

TANC.
VOL.
4775
250
375
0
1025 189400
3520
0
822
4900
704 1744552
4900
0
158
73200
1805
15522
19967
5060
600
5061
347 157359
36462
3480
5150
0
411
450
142
22000
2960
720
124
0
5050
1224
245
12660
14700
51528
1500
0
1700
6500
810
3100
2925 390207
5080 138779
338
30652
85541
407
3600
8805
49
52020
23000
235
3680
48875
1300 707532
610
7350
25164
100
614 121692
233
5341
2900
7560
414
0
990
19750
10117
2900
851 119199
88129
591
1545 182449
3785
0
8040
14690
1645
900
1120
1052
1295
50753
2750
0
10200
14385

> FIXING

BARCELONA
ELECTRIQUES

M . I . T : I f f i F f c H

H

Nil IIWI1111111 M 11340 I

• MERCAT CONTINU

SECTORS

r356

•

MADRID
ACTUAL

DIF.

ACTUAL

DIF.

MERCAT

COMP.

VEND.

FIX.

DRACMA

0,538

0,539

0,538

164,78

-0,79

ELECTRIQUES

129,85

+0,91

DOLAR

115,509

115,741

115,625

FRANC S.

81,059

81,221

81,140

ECU

143,024

143,310

143,167

IEN

1,042

1,044

1,043

73,177

73,323

73,250

1 FR.B.

3,558

3,565

3,561

SECTORS

BANCS

365,32

+1,95

BANCS

317,41

+0,79

QUÍMIQUES

265586

+1,86

QUÍMIQUES

222,50

-0,64

CIMENTS

301,16

+1,18

ELECTRIQUES

239,84

-0,66

73,74

+0,63

CONSTRUCCIÓ

372,99

+0,66

ALIMENTACIÓ

152,27

+0,07

ALIMENTACIÓ

162,61

+0497

TÈXTILS

103,19

-0,71

INVERSIÓ

195,71

-0,56

METAL·LÚRGICA

132,83

+2,20

214,74

+2,13

SIDERÚRGIQUES

MONOPOLIS

-

_

COMERÇ

267,83

-1,92

COMUNICACIÓ

SERVEIS

377,70

+7,96

SERVEIS

-

-

INVER. IMMOB.

ALTRES INDUSTRIES

-

65,46

-

+0,64

MARCALE.
FRANCS FRA.
LUURA

21,708

21,752

21,730

DOLAR C.

90,881

91,063

90,972

181,927

182,291

182,109

LUURA IR.

178,231

178,587

178,409
15,893

7,812

7,828

7,820

CORONAS.

15,877

15,909

FLORÍ

65,127

65,257

65,192

CORONAN.

17,304

17,338

17,321

CORONAD.

19,022

19,060

19,041

MARC F.

21,312

21,354

21,333

0,789

0,791

0,790

DOLARA.

81,954

82,118

82,036

URA

ESCUT
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• FONS D ' I N V E R S I Ó
FONS
A B AHORRO
A B BOLSA
A B D1NERPLUS

ATTW

A"B" FONDO
A B RENTA
A l FONDO FIM
ÀBA FONDO
ACUMULACION"

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA
1603.66
1603.88
!• 72.28
1163794"
147516.87
147566.90
" 1522.25
158146"
"'198116
155723
~ 1597.20
110265.19
110243.12
114376.14
'114442.45
1131785
111454"
115733"
"11573T
136442.45
53T

1032797^

106056"
3422.03

AHORRO CORPORACION RENTA FI1059.S2
AHORROFONDO
3418.47"
1268.08
ALCALA-UNO
T M
SLHAMBRA
I rao7.roALMAGRO " 7
15670170"
ALMAGRO VALORES
88065.21
AMPURIAS
8462.08
ARESFONDO
854757
ARGENTARIA DELTA FIM
105501
ARGENTARIA MEGA FIM
103578 "
ASTURFONDO RENTA RJARM
1084.32
ATLAS RENTA DTINVERSIONES 129663.05
AXAFONDO
1392.66
BAFIM
725.27
BANDESCO DINERO FIM
110334
BANESFONS CATALA
1135:66
BANMADRID PATRIMONIOS
1158.30
BANMADRID RENTA
1189.54
1646:66"
BANZAFONDO
1113.29
BBVAHORRO
1298.16 "
BBV BOLSA"
BBVDINER-RENT7T
ITSMMZ
BBV DINERO
15252538"
1572.44
BBVD1VISA
BBV DOLAR
1170.21
BBVECU
101775"
BBV FONDVALENCIA
"11399.41
1205.57
BBV INDICE
^10438
BBV INTERES
1107.58
BBVMARCO"
1220.12
BBVRENTA
BESTINFONDFIM
BETA-DINERO
BETA-EMERGINCíGROWTH
BETA-EUROPA
BETA-RENTA
BEXBOLSA
BEXDINER
BEXRENTA
BKFONDO
BK FONDO FIJO
BK FONDO MONETARIO
BOLSA INTERNACIONAL
BOLSINDEX

1268.61

1145:80
1304.28
156760.35
88107.64
1421.00
854.75
"1051.28
103374"
" 1084.60
1256987T5
1392.66
722.75
110478"
1133754
'"1158.56
1189.85
1645745
111375"
1293.57
11520140
"

15295238
156435"

1162.56
102037
11401.24
1206.35
10434
1107:86"
1219.94
114.79
"1145736
"116515"
147806.62
7558.50
866.30
1562.72
1666.96
129879.68
1624.71

115.75
9100

147748.09
7539.11
865.87
1654.90
129842.13
1624.74
1654.23
1920.13
175392.59
1015.62"
13515234;
112323.17
1391.14

BSN ACCIONES"
BSN DINERO FIAMM
BSN GLOBAL FIB
1203128
BSN RENTA FIJA
1651.69
CXI" RENTA Fira
1196-91
CAJA BURGOS RENTA
1097.11
CAJA MURCIA DINEROTTAMM 109560.44
CAJA MURCIA Fira
CAJA SEGÒVIA RENTA FIM
1117.90
CAJACANARIASÜINERORAMM 10432672
OAJAOANARIAS RENTA FUA FIM 1040.96
CANTABRIA DINEROTIM
989.21
1449.05
CAVALAHORRO FONDVALENCIA 1088752
CAVALDINER
162555.47
CAVALRENTA
1071.78
CENTRAL HISP ANA LEVANTE FON1122320
CENTRAL HISPANO MERRILL FIM10559.87
CENTROFONDO
3.00
CENTROFONDO DOS
1210793
CHEMICAL AHORRO"
1176.31
CHEraiüAL BOLSA
1719765
CHEMICAL DIVISA
114535
CHEMICAL RENTA FIJA
1677.55
CITIFONDO LIDER
1125.28
112272.50
CITIFONDO PREMIÜM

1646.70
151575"
" 175444.88
100776T
135086725
112446.58
1385155"
179797.97
~
1202.93
164156"
1197.21
" 105748"
10959533"
105030"
1118.44
104360.42
1041726
985:51
"1449.46
"

~

1D8822

162601.93
1074:56"
11226.58
1025750
1165703
" 1211.57
1176.69
171530
114830
1674.56
1123.49
112312.61
1341.10

FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA
CITIFONDO RENTA VARIABLE
1349.99
1343.05
CriMONEY
137945.70
"137991.54
CONSORFOND
541.65
941.82
COOPINVEST FIM
"105007.49
109061.83
CREDIPASmSA FIM
"11180.40
11145744
1218.96
CREDIPAS DEUDA
1218.70
171772:17
CUENTA FISCAL ORO FIAMW "121735.84
120586.36
CUENTA FISCAL ORO I FIAMM 120550.25
" 112243.72
CUENTA FISCAL ORO lli BANKri1221l87
" 165120.01
CUENTAFONDO
155075.38
CUENTAFONDO BOLSA
DB DINER"
"120638.71
12067817
DBINVEST
" 1205:34
1205.55"
DB MIXTA FIM
1168.22
1167.69
DINER Bra"
147559.59
147513.53
34402873
DINERACTIFDEL CRÈDIT AGRIC345915.23
155694.00
DINERACT1VO
155648.00
" 154071.16
DINERATLANTICO
" 154010.48
117458.31
DINERBURGOS FIAMM
117421.50
119053.75
DINERCOOP
•15010.10
211587.12"
211515.37
113666.28
DINERINVEST
113626.80
13415330
154124 97
132945.75
DINERNAVARRA
13290771
121566.96
DINERO GESTION
'21533.06
153087.65
DINEURO
155025.13
"1316015
DINEURO FONDTESORO
13160.96
11574.75
DINEURO FONDVALENCIA
11578.37
1113881.88
DINEURO ORO FIAMM
"1113478.07
112051.57

EURFONDO"
EUROAGENTES RENTA
EUROVALOR"
EUROVALOR I T
EUROVALOR III
FG ACCIONES FIM "
FG RENTA FIJA
FG TESORERIA FIM"
FIBANC CRECIMIENTO "
FIBANC RENTA
FIBANC-FONDINER
FIDEFONDO FIM
FINESVALTIM"
FOMODT
FON
FONALCALA
FONAMEV
FONBANCAYA
FONBANESTO FIM
F0NBANE5T0U FIM
FONBANIF

TI258.58
1253.51

"580.23

"160207.19
1127.67

2.00

"107634
839.92

"^33805 00
"T04483.08
1701.90
TÏ723434
"10456.34
"145122.48

2000.00
1092.16
1837.72
477.42
1566.01

1305.17
1292.87
11238.65
1253.88
207.19
"580.24
T5025S701
1125.25

1110.01

107731
831.45
1600.51
233875.00
10445755
1700.55
117272.13
10500.09
145154.79

"1177.®

108796
1836.29
475.58
1566.53
113335
"11325(1"
640.74
638.33
1723.22
1722.45
"114167.61
FONBARCLAYS DINERO RAMM" 114153.51
1358.77
FONBILBAO FONDTESORO
1355.28
11473:68
FONBOLSA
11453.37
12570.37
FONBUSA
12568.66
" 10318.25
FONCAFIX
~~~
10350.45
10000030
FONCAIXA
6.00
1650.08"
FONCATALANAI """
1649.80
877735
FONCATALAÑAII
"
876783
1081.72
FONDACOFAR
108133
"1428.06
FONDBARCLAYS
3.00
FONDCOMERCIO DINERO
"180181.56
130224.51
FONDCOMERCIO MONETARIO HAM530747.57
530531.86
FONDCOMERCIO RENTA
1128.21
" 1128.35
10735.17
FONDEGA RENTA
150155
11525.91
FONDESPA/A DOS FIAMM
T05551786
" 105625.55'
FONDEUDA AHORRO FONDTESDR014303.44
14318.27
FONDEUDAEFECTIVO FONDTESOR145Ú84.78 14513531"
FONDHIPOTECARIO FIAMM
142464.13
142450.36
FONDHÍSPANO
"1052:80
105102
FONDIBAS " "
"1155.65
115537"
FONDICAJA
2205.22
2205.57
FONDIFISA" "
11895.55
11897.97
FONDIMO
180996.17
FONDIRECTO"
134587.50
"135014.14
FONDMADRID
162552.02
163028.68
FONDMAFFREBOLSA
—1228.2T
1223.51
239
137908.52
1386.02"
138634
FONDNATWEST
1271.33
1271.52"
FONDO
15700""
1325.10

• • • c&d& d>ici
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FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA
FONDO ACTIVO LUSO ESPAIOL F121232.14
121263.54
FONDO DE VITORIA
1112.85
1113.23
FONDO EXTRA
1387.23
1387.48
FONDO RIVAI GARCIA FIM
108721.27
108704.13
FONDOACTIVO FIM
1146.70
1146.99
FONDOATLANTICO
1735.01 "
1735.45
FONDOHMAN
907.06
910.25"
FONDOMIX
58979.94
58999.50
FONDOMIX DOS
1098.95
1098.69
FONDONORTE
204.63
204.60
FONDONORTEDOS
1833.39
1855.20
FONDOSUR CAJA SAN FERNAND01126433
1124625
FONDPAMPLONA FIM
1096.75
1097.12
FONDPLANA
"1310.99 ""
1311.45
FONDPOSTAL
2005.12
2004.62
FONDPOSTAL DIVISAS
188636
1876.87"
FONDPOSTAL MONETARIO
186518.37
186574.58
FONDPOSTAL RENTA VARIABLE 102515
1055.51
FONDPREMIER
1171.47
1171.51
FONDSANDER
1492.19
" 1493.46
FONDUERO DINERO FIAMM " 107019.17
107052.87
FONDUERO RENTA FIM
106726 "
1067.58"
FONDVITALICIO
1158710"
1160.24
FONGESTION
207075.93
207138.06
FONGRUM FIM
1063.34
1063.65
FONJALON
1193.23
1193.57
FONLEON
1405.85
1406.22"
FONLYONNAIS
2.00
951.49
FONLYONNAIS DINERO"
12577922
123821.59
FONMARCH
2289.87"
228528
FONMAXIM 1
113863.85
113898.56
FONMAX1MII
115194
1132.24
FONMEXICO
62989.50
62500.04
FONMUTUAL
1765.79
1766.55
FONNAVARRA
1394.70
1391.14
FONPASTOR
1854.13"
1654.43
FONPATRIMONIO
11458.38
11445.86
FONPROFIT
11651832
"11649574
FONPROGRESO
1497.14"
1497.10
FONQUMR
1156.82
1156.91
FONRENTAFIJA FIM
11011.24
11015.55"
FONSABADELL
1764.59
1765.05
FONSABADELLII
1635.70
165615
FONSEGUR
1570.35
1569.90"
FONSERVA
14202.81
14207.24
FONSGIRONA FIM
232.11
232.09
FONSGIRONAII FIM
1084.39
1084.71
FONSNOSTRO
1626.40
1626.75"
FONTARRACO
1619.57
1619.73
FONTARRACO DINERO
125857.11
125896.12
FONT1BREFONDO
1058.52
1059.71
FONT1SA
5969.18"
5954.31
FONVALCEM
125857.51
123898.01
FONVALOR
1280.76 " "
1281.13"
FONVENTURE
1277.87
1269.43
G D S SERVIFONDO
246.75
246.81
G D S SERVIFONDO III
1547.82
" " 1542777"
GDS-SERVIFONDOII
193044.44
"153115.51
GESEGUR RENTA
11325.35
11325.15"
GESTI-GLOBAL
1114.51
1114.43
GESTICUENTA ALMAGRO FIAMM10277532"
102814.78
GLOBAL VARIABLE
1174.22
" 1175.21"
GM INTERNATIONAL FUND
1066.75
1058.05"
GREEN FUND
" 1100.47 ""
1095.61
HERRERO CRECIMIENTO"
1089.55
1085.46
HERRERO MONETARIO
124606.41"
124644.78
HERRERO RENTA FIJA RM
7841.47
7852.05
HISPADINER
1922.50
1522.60
HISPAFONDO
2715.40
2709.67
HISPANO HOLANDESA DE1NVERS11230531
112542.45
HISPANO RENDIMIENTO F0NDTES6672098"
66731.23
HISPANO TESORO FONDTESORO26714055
267216.20"
HISPANORTE
11660.20
11652.40"
IBERAGENTE AHORRO
139063.41
138864.13
IBERAGENTES DINERO RAMM F0120452.28
120493.85
IBERAGENTES RM FONDTESORO 1338.47
1555.11
IBERCAJA AHORRO
1608.30"
1608.10
IBERCAJA CAPITAL
1178.26
1179.39
IBERCAJA DINERO
164568.73"
164615.61
IBERCAJA DINERO II
121992.65
122027.81"
IBERCAJA RENTA
1308.75
1305.71"
IBERCUENTA
164154.54
164209.80
INCREFONDO
1673.00
1673.58
INDEXBOLSA
"1352.67
1545.45
INDUSTRIALES DE B&M
73108.66
75040.34
INGESAFF
1199.19
1199.85
INTEGRAL VARIABLE
1145.20
"1146.02
INTERAHORRO FIM
10414.01
10417.88

FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA
INTERCASH FIAMM
10414.79
10418.65
INVER-RIOJA FONDO FIM
1090.58
1051.25
INVERBANSER
"1508.01
1509.35
INVERBANSERII
1697.88
1698.32
INVERBANSER III
1789.93
1790.53
INVERCATALANA
177683.61
177714.01
INVERDINER
206535.05
206597.38
INVERFONDO FIM
2176.06
2176.68
INVERMADRID FONDTESORO
153132
1332.28
INVERMONTE
1712.23
1713.02
1452.20
JP MORGANPONDO DE DINER0185402.32
185411721
KUTXARENT "
155523743
155481.01
LAREDO FONDO
1220.87
"112236
LLOYDS MONEYMAR ET
14670238
146655.65
LLOYDS-FONDO-1
1246.15
124613""
LUSO RENTA HM
1045.96
" 1046.05
MADRID PREM1ERE FIM
105597"
~ 1055.65
MAPFRE FONDTESORO
1330.82
1330 52
11351.59
MAXIFONDO CAJA SAN FERNAND011391.32
10452755
METAVALOR
10452.59
" 12535.26
MONTIZON
12536.65
"28552.22
WLTIFONDOBANÜOPASTOR 28582.75
111257.07
187228
MUTUAFONDO
1871.34
1173.15
MUTUTAFONDO DIVISAS FIM
1174.67
1086.03
NAVARRA ACCIONES
1087.97
6603530
NIPPON-PUND
66267.25
1555.51
NOVOCAJAS
NOVODINER
204613.09
204677.82
OPEN FUND
"" 1162.60
1162.74
1319.73
1315.01
1143.43
1140.74
PLUSMADRID
134215
"" 1342.64"
PREVICÜENTÏFIAMM
112614.58
112650.46
PREVISION SANITARIA NAC -PL 1915.96
1516.55"
PRIVANZA BOLSA"
1002.09
55573"
PRIVANZA DINERO
652474.64
652685.10
PRIVANZA RENTA
1175.54
"1175.57
PROFIT DINERO
125748.71
PROMOACTÏVOS
170623.50
170687.18
PROMOBOLSA
957.03
952.55
RENTA INTERNACIONAL
1646.08
1653.54
RENTA NAVARRA
1122.00
1122.33
RENTCAJAS
1939.54
1939.96
RENTFONDO
"2150.54
2175.98
RENTMADRID
1552.90
1553730
RS ACTIVO
1322.44
1522.90
RURAL GIJON DEUDA
10575.54
10974.22
RURALRENTAPONVALENCrA 235252.65
" 255394.73
SANTANDER
60700
1257.04

1059.83
1315.03
157454.80
10914.55
17540.06

SANTANDER TESORERIA
SBRENTATOA"
""

111905.50^

SEGURFONDO FIAMM"
SIAFRENTA
" "
SINDIRFNTA FIM
TARFONDO
TECNIFONDO

1160.75

12257,05

1216.55
1104.68
1145.65
1156.19
" 121325.67
125741.60
1591947.64
" 12155.80
TUR1NG1A
" 128327.07
ÜNIFOND DINERO"FIAMM
108575.92
UNIFOND"RENTA"FIM~ "
1083.52"
UNION Y GESTION FINANCIERA"
51135"
UNIVERFONDO
1118.15
UROXJIJO CAPITALFIM
25827
UROUIJO CRECIMIENTO FIM
UROUIJO DINERO RAMM
239630.56
UROUIJO GLOBAL FIM
120.41
UROUIJO INDICE FIM
"83037
UROUIJO RENTSTIM
" 2185.50
ZARAD1NER"
166569.21 "
ZARAGOZANO DINERO
113792.66
~

1733.78
"13271555
"106130
131513"
157503.97
12259.85
17524.75
1151520
11203.11

"1160.26

10917.91
1217738"

1102.06

1154.04
"""1160.70
121368.49
"125781.44
1551550.51
"" 12110.78
128370.35

" 1083.77
31155"
1118.52
258:05
239702.13
"113707"

826.12

2185.21
16662771"
113834.26
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• MERCAT DE FUTURS FINANCERS, SA (MEFFSA)

• La CNMV reclama als 'Albertos' que aclareixin
la seva presència al Banc Saragossà
La Comissió Nacional del Mercat de Valors va enviar ahir un requeriment a Alberto Alcocer i Alberto Cortina per aclarir la participació
real d'aquests accionistes al Banc Saragossà davant les diferències
entre les xifres declarades per ells mateixos i les atribuïdes per l'entitat. Segons aquest organisme, Alcocer i Cortina van declarar dijous a
la CNMV que compten amb una participació del 24,9% en el capital
del banc, mentre que fonts de l'entitat aragonesa van xifrar en un
34% la quota controlada directament i indirectament pels Albertos.

OBERT.

ALT

BAIX

TANC.

V. DIÀRIA

TOTAL

2.294,16

2^94,16

2^94,16

2.294,16

2320,30

+26,14

2J94.16

B O NOCIONAL A T R E S ANYS DE D E U T E PÚBLIC ANOTAT
COTITZACIONS
VENCIMENTS

OBERTURA

ALT

BAIX

JUNY 93

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

SETEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

MARÇ 94

N.E.

N.E.

VOLUM

TANC. V.DIÀRIA

C.NEGOCIATS

COBERTS

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.C.

N.C.

TOTAL
Volum totai negociat: 0 milions de pessetes

VENCIMENTS

Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

OBERTURA

ALT

BAIX

VOLUM

TANC. V.DIÀRIA

C.NEGOCIATS

C.OBERTS
34.706

JUNY 93

86,39

85,42

84,00

85,38

+0,06

9.617

SETEMBRE 93

86,64

86,05

85,05

86,64

+0,00

31

238

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

MARÇ 94

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

TOTAL
Volum totai negociat: 0 milions de pessetes

N.E.

N.E.

9.698

34.944

Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

BO NOCIONAL A NORANTA DIES D E D E U T E P Ú B L I C ANOTAT
COTITZACIONS
OBERTURA

ALT

BAIX

JUNY 93

80,92

86JÏ5

86,71

86,76

SETEMBRE 93

88,10

88,20

88,00

DESEMBRE 93

88,66

88,70

MARÇ 94

88,90

88,90

VENCIMENTS

VOLUM

TANC. V.DIÀRIA

C.NEGOCIATS

C.OBERTS

-0,16

4.370

23.926

88,00

-0,01

1.570

19.349

88,65

88,73

+0,07

600

11.004

88,90

88,98

+0,08

50

1.729

6.590

56.008

TOTAL
Volum total negociat: 0 milions de pesaetos

Volum total obert: 5.300 mitjons de pe.eetec

AVUI

FRANC BEL.
MARC ALEM.
FLORl HOL.
CORONA DAN.
FRANC FRAN.
LLIURA IRLAN.
ESCUT PORT.
LIRA ITAL.
LLIURA ESTERL

-0,96
-0,67
-0,95
0,18
-0,16
-1,67
-0,49

ANT.

DIF

-0,84
-0,56
-0,85
0,31
-0,05
-1,66
-0,42
NO DISP.
NO DISP.

-0,12
-0,11
-0,10
-0,13
-0,11
-0,01
-0,07

•COTITZACIÓ ECU
PESSETA
CORONA DANESA
MARC
DRACMA
FRANC FRANCÈS
LLIURA IRLANDESA
LLI RA
FLORÍ
ESCUTS
LLIURA
DOLAR
DOLAR CANADENC
IEN
FRANC SUlS
CORONA NORUEC

143,188
7,5171
1,9540
265,554
6,5868
0,8022
1.830,31
2,1955
181,055
0,7859
1,2379
1,5733
137,221
1,7640
8,2635

• BITLLETS DE BANC

F U T U R S S O B R E DIVISA - P E S S E T A / M A R C
COTITZACIONS
VENCIMENTS

_ OBERTURA

ALT

BAIX

73,95

73,90

73,90

73893

SETEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

MARÇ 94

N.E.

N.E.

N.E.

JUNY 93

Cándido Velázquez

Valca va comunicar dijous passat a la Comissió Nacional del Mercat
de Valors (CNMV) la possibilitat de liquidar i dissoldre la societat si
en el termini de dos mesos no resol els seus problemes financers. La
Societat Espanyola de Productes Fotogràfics Valca assegura que no
pot esperar el seu rellançament, sense la concessió d'un crèdit per
part de la Junta de Castella i Lleó per resoldre les seves dificultats financeres i de tresoreria. La direcció de Valca va comunicar als seus
200 treballadors la intenció d'iniciar pròximament un expedient
d'extinció de les relacions laborals amb la seva plantilla.

Argentaria va rebre fins ahir
210.836 ordres de compra d'accions al tram general dirigit al
petit inversor espanyol i als estrangers residents, segons va
anunciar el grup bancari. Per la
seva banda, Argentaria va anunciar que Arthur Andersen està
fent a petició del grup bancari
una auditoria dels inscrits de
l'Oficina d'Informació i Registre,
per verificar la correcció de les
dades dels sol·licitants.

25-11-92

DIVISA

ANT.

C0TTTZAC10NS

• Valca comunica la possiblitat de liquidar
i dissoldre l'empresa en el termini de dos mesos

• Argentaria ja ha rebut
210.838 ordres
de compra d'accions

DATA

BO NOCIONAL A DEU ANYS DE D E U T E PÚBLIC ANOTAT

• Telefònica guanya
un 15,9% més entre el
gener i el març del 1993
Telefònica va obtenir un benefici
net de 14.085 milions de pessetes al primer trimestre del 1993,
un 15,9% superior al del mateix
període del 1992, segons un comunicat de la companyia. El resultat abans d'impostos va ser
de 18.292 milions de pessetes,
cosa que va significar un 22,7%
de creixement interanual. La xifra d'ingressos es va situar a finals de març en 292.987 milions
de pessetes, amb un creixement
del 8,5% respecte al mateix període de l'any anterior. Els serveis
telefònics van representar un
78% dels ingressos.

• POSICIÓ PTA AL SME

T O T A L ÍNDEX B O R S A R I IBEX 35

• Catalana Occidente
millora en un 9,9%
els resultats
Catalana Occidente va obtenir
durant l'any passat uns beneficis
abans d'impostos de 5.781 milions de pessetes, cosa que suposa un increment del 9,9% respecte a l'exercici anterior, segons va informar la mateixa asseguradora. Segons les dades
aprovades dijous passat en junta
general d'accionistes, la facturació total va arribar a 68.247 milions de pessetes, un 17,3% més
que durant el 1991.

• El Govern completa la Llei del Mercat de Valors i
millora la transparència d'aquestes places
El consell de ministres va aprovar ahir un reial decret sobre normes
d'actuació en els mercats de valors i registres obligatoris, que completa el desenvolupament de la Llei del Mercat de Valors i millora la
transparència d'aquest i la protecció dels inversors. La norma és aplicable a les societats i agències de valors, entitats de crèdit pel que fa a
les seves activitats del mercat de valors i a aquelles entitats que fan
operacions relacionades amb els mercats, incloent-hi l'assessorament i informació. Les entitats hauran d'elaborar un reglament intern de conducta i facilitar una informació exhaustiva als clients.

VOLUM

TANC. V.DIÀRIA

C.OBERTS

-0,06

42

470

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

42

470

TOTAL
Volum total negociat: 0 milions de pessetes

Index IB EX/35
Base 3.000/(29/12/89)
2.320,30 (+26,14)

DIVISA

C.NEGOCIATS

Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

30/03/93

mmsmm^

El gràfic ha estat confeccionat
a m b les cotitzacions finals
dels índexs dels últims 3 0 dies

COMPRA

VENDA

113,97
70,90
20,93
172,23
0,0819
3,4
3,4
63,02
78,73
9,178
18,54

118,24
73,56
21,71
178,69
0,0850
3,5
3,5
65,38
81,68
9,522
19,24

DOLAR EUA
MARC ALEMANY
FRANC FRANCÈS
LLIU. ESTERLINA
LIRA ITALIANA
FRANC BELGA
FRANC LUX.
FLORl HOLANDES
FRANC SUlS
IEN JAPONÈS
CORONA SUECA

• FIXING METALLS
MERCAT

•MERCAT D'OPCIONS
Opcions de c o m p r a sobre bons
de l'Estat/Cupó 10%. Bons a tres anys
Preu
Últ.
Màx.
JUNY
93,50
0
0

Min.
0

Vol.
0

JUNY

94,00

0

0

0

0

JUNY

94,50

0

0

0

0

Opcions de venda
JUNY
95,50

0

0

0

0

JUNY

96,00

0

0

0

0

JUNY

96,50

0

0

0

0

Opcions de c o m p r a sobre bons
de l'Estat/Cupó 10%. Bons a tres anys
Preu
Últ.
Màx.
JUNY
79,50
0
0

Min.
0

Vol.
0

JUNY

80,00

0

0

0

0

JUNY

81,00

0

0

0

0

Opcions de venda
JUNY
92,50

0

0

0

0

JUNY

93,00

0

0

0

0

JUNY

93,50

0

0

0

0

JUNY

87,00

0

0

0

0

VAR.

OR
PLATA
COURE
PLOM
ZINC
ALUMINI
NÍQUEL
CAFÈ

FIX.

354,50
276,38
1.189,5
262,00
1,007,5
1.115,0
5.940,0
895,00

354,75
273,88
1.176,5
265,50
1.009,5
1.102,0
5.930,0
874,00

Mercat Londres
En dòlars EUA/unça.

•MERCAT INTERBANCARI
M e r c a t d e diner. Dipòsits
interbancaris no transferibles
TERMINIS

DIA A DIA
1 SETMANA
2 SETMANES
1 MES
2 MESOS
3 MESOS
6 MESOS
1 ANY
1 ANY
1 ANY

NEGOCIAT

INTERES

MITJÀ

MÀX.

15,50
15,60
15,75
15,50
14,75
14,50
13,60
12,95
12,95
12,95

17,50
16,00
16,00
16,00
15,50
15,00
14,00
13,25
13,25
13,25

MIN.

• DIVISES A TERMINIS
DIVISA

DÒLAR/USA
MARCALEM.
LLIUR. ESTERL.
FRANC FRAN.
FLORÍ HOL.
LIRA ITA.
IENJAP.
CORONA NOR.

1 MES

2 MES

3 MESOS

6 MESOS

116,90-05
73,71-83
183,25-57
21,85-89
65,60-72
7,68-70
104,95-14
17,43-46

118,05-25
74,19-35
184,61-01
21,98-03
66,02-17
7,70-73
106,01-26
17,54-58

119,00-20
74,52-68
185,65-06
22,07-12
66,35-51
7,72-74
106,96-21
17,62-66

121,55-80
75,42-61
188,32-83
22,31-37
67,22-42
7,73-77
109,24-54
17,82-87

• PREVISIONS
• 03/05/93.- Festiu al Japó
• 04/05/93.- Subhasta desenal de
certificats de dipòsit (cbes)
Index d'indicadors dels EUA
Festiu al Japó
• 05/05/93.- Lletres del Tresor
Emissió repòs (deute públic amb
pacte de recompra) del Bundesbank

Els telèfons del Nou Diari
NA
Te
Fax: 9.
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metres de la platja. 5.800.000 pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.

immobiliària

DIAGONAL-PADILLA magnífic local
de 650 metres quadrats, en 2 plantes,
20 metres quadrats, façana, sosters 4
metres, nou, qualsevol negoci. Telèfon (93) 439 92 08.

COMPRA/VENDA
GU

APARTAMENTS
BARCELONA

GRÀCIA 186 metres quadrats, rendeix 2.100.000 pessetes any.
21.000.000 pessetes. Telèfon (93) 202
14 88.

JUNT Cl. FONTANELLA a reformar,
45 metres quadrats. Telèfon (93) 323
5413.
JUNT PALAU després del Palau de la
Música, 40 metres quadrats, a reformar. Telèfon (93) 323 5413.

GRÀCIA JUNT MERCAT 143 a 401
metres quadrats, amb vado. Telèfon
(93) 202 14 88.

JUNT PLAÇA CATALUNYA 42 metres quadrats, 5.000.000 pessetes.
Telèfon (93) 323 54 13.

RAMBLA VOLART locals nova construcció. Ideal per despatxos, 68 i 104
metres quadrats. Tots els serveis.
Qualsevol negoci. Telèfon (93) 439 92

TARRAGONA

08.

GIRONA

APARTAMENTS amb vistes al mar,
zona de pi alt a Miami Platja, nous a
estrenar de dos dormitoris, saló, cuina, bany, terrassa i pàrquing. Preus de
vertadera oportunitat, sense entrada.
També admetem terrenys o finques
com a pagament acanvi, etc. Telèfons
(977)742513(977)81 0002(908)13
38 02.

100 METRES PLATJA Casa local
comercial superfície 80 metres quadrats. 8.000.000 pessetes. Telèfon(972) 77 04 07.
LLORET Comercial primera línia de
platja. 6.500.000 pessetes. Telèfon
(972) 77 04 07.

SALOU-CAMBRILS Apartament davant del mar, moblat, terrassa, 4 persones. Preu: 3.500.000 pessetes. Pagament a convenir, fins a 20 anys.
Interessats trucar al telèfon (977) 37
13 90.

GH

GRÀCIA 4 habitacions, bany i lavabo,
calefacció, impecable. 17.900.000
pessetes. Telèfon (93) 202 14 88.

APARTAMENT (zona privada) panorama platja i muntanya, 2 habitacions,
menjador, cuina, bany complet, tot
moblat, amb piscina particular, zona
d'esbarjo, aCap Salou. De particulara
particular. Telèfon (977) 60 63 76.

ÀTIC GRÀCIA 3 habitacions, bany i
lavabo, terrassa 30 metres quadrats,
assolellat, ascensor, 21.500.000 pessetes. Telèfon (93) 202 14 88.

GIRONA

ÀTIC SANTS Melcior de Palau, 2 habitacions, terrassa, 30 metres quadrats, assolellat, pis tercer, sense ascensor. 11.800.000 pessetes. Telèfon
(93) 202 14 88.

APARTAMENTS 2 habitacions amb
vista al mar. 100 metres quadrats,
platja, des de 9.500.000 pessetes.
Telèfon (972) 77 04 07.
ESTUDI Desde 2.900.000 pessetes.
Telèfon(972) 77 04 07.
ESTUDI MOBLAT 30 metres quadrats, vora el mar. 2.550.000 pessetes. Telèfon. (972) 15 05 09. Badia de
Roses.
LLORET Apartaments de 50 metres
quadrats en Fanals, 1 habitació moblat, com nou, 4.500.000 pessetes.
Telèfon (972) 36 22 64.
LLORET Gran oportunitat. Apartament
seminou, a 100 metres de la platja,
amueblat, 1 habitació, preu. 3.300.000
pessetes. Telèfon (972) 36 22 64.
LLORET Apartament 2 habitacions,
terrassa, saló menjador, cuina amb
safareig, bany, segona mà. Preu
6.000.000 pessetes. Telèfon (972) 36
22 64.
LLORET Apartaments al centre amb
2 habitacions, bany, cuina, saló menjador amb terrassa, nous a estrenar.
Preu 7.250.000 pessetes. Telèfon (972)
36 22 64.
PLATJA D'ARO Magnífic apartament
moblat, primera línia platja. Directament sobre la sorra. 4.000.000 pessetes. Trucar al telèfon (972) 82 59 10.
SANT ANTONI Apartament estudi
amb 1 habitació, nou, bany complet,
tot exterior, molt assolellat, comunitat
molt tranquil·la, vista al mar. A 50

PISOS
BARCELONA

/

ÀTIC VALL D'HEBRON Plaça Taixonera, 3 habitacions, impecable, terrassa. 22 metres quadrats.
13.500.000 pessetes. Telèfon (93) 202
14 88.

'

AV. MISTRAL 3 habitacions, menjador, cuina, bany i lavabo. Terrassa.
Exterior. 105 metres quadrats. Calefacció. Pàrquing opcional. 20.000.000
pessetes. Ref: 56294. Forcadell. Telèfon (93) 451 42 42.
AV. REPÚBLICA ARGENTINAAGRAMUNT. 90 metres quadrats, 5è pis, 4
habitacions. Finca 1968. Calefacció.
Ascensor. A reformar. 18.500.000 pessetes. Ref: 56718. Forcadell. Telèfon
(93) 451 42 42.
BALMES-LAFOR JA 110 metres quadrats, finca clàssica de l'Eixample.
Molt lluminós, assolellat. Ascensor.
Per reformar. 26.500.000 pessetes.
Ref. 56665. Forcadell. Telèfon (93) 451
42 42.
BRASIL. AV. MADRID 150 metres
quadrats. Tot exterior. Totalment reformat. Ideal vivenda i despatx. Plaça
pàrquing doble. 40.000.000. Ref.
56735. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
CABANES. VILÀ VILÀ 3 habitacions.
Lluminós. Sense ascensor. A reformar, moltes possibilitats. 7.000.000
pessetes. Ref: 56743. Forcadell. Telèfon (93) 451 42 42.
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Els telèfons dels Classificats
BARCELONA
Tel: 93/542 42 00 Fax: 93/542 42 01
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Motocicletes

Tel: 977/21 42 00 Fax: 977/21 46 33
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Tel: 973/70 05 00 Fax: 873/70 05 01
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Tel: 972/40 93 00 Fax: 972/22 65 50

Altres

Tel: 977/75 9 8 00 Fax: 977/75 98 01

GRAN VIA CENTRE L'Hospitalet.
100 metres quadrats, 4 habitacions, 2
banys. Perfecte estat. Amb plaça de
pàrquing. 15.000.000 pessetes. Ref:
56709. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
GRAN VIA. VILLARROEL Finca 1970.
Ideal per vivenda i/o despatx. 130
metres quadrats, 4 habitacions, bany
i lavabo. Exterior, 2 ascensors. Bon
estat. 24.000.000 pessetes. Ref.
56733. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
SAGRADA FAMÍLIA a extrenar, 117
metres quadrats, 3 habitacions, 2
banys, gran saló complert, alt exterior,
negociable. Telèfon (93) 419 51 83.
TENNIS LA SALUT 4 habitacions, 2
banys, 6.500 metres quadrats, jardi.
zona esportiva, piscina privada, pàrquing opcional. 26.500.000 pessetes.
Telèfon (93) 202 14 88.
TRAV. DALT. ESCORIAL Finca any
1980, 90 metres quadrats, 4 habitacions, bany i lavabo. Perfecte estat.
Pàrquing. 18.000.000 pessetes. Ref.
56740. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
TRAV. DE LES CORTS Avinguda
Sarrià, 90 metres quadrats més 10
metres quadrats de terrassa, 3 habitacions, bany i lavabo, gran cuina, saló
25 metres quadrats, alt i assolellat.
Telèfon (93) 439 92 08.
VALÈNCIA-VILADOMAT4habitacions, menjador, cuina i lavabo, terrassa,
exterior. Assolellat. A reformar. Ben
comunicat. 14.100.000 pessetes. Ref:
56520. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
VALÈNCIA-VILLARROEL140 metres
quadrats, 5 habitacions (3 dobles),
bany, lavabo, calefacció. 30.000.000
pessetes. Telèfon (93) 487 51 51.
DÚPLEX Via Augusta, 16.000.000
pessetes, plaça pàrquing opcional. Telèfon (977) 22 79 71 d e 1 5 h a 1 6 h i d e
22 h a 24 h.
PISOS Pago comptat. Telèfon i fax
(93) 841 41 32.

GIRONA

LLEIDA

GIRONA
REUS

LLORET Parcel·les de terreny a 1 km.
del centre. Des d'1.000.000 pessetes.
Telèfon (972) 36 22 64.

BELLCAIRE Casa habitable, voltada
de jardí, 2 habitacions, bany complet,
garatge, bodega, gran terrassa assolellada, vista panoràmica. 8.500.000
pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.

MONTJUÏC Parcel·la de 800 metres
quadrats. Telèfon (972) 22 6610.

GIRONA

SANTA CRISTINA D'ARO Urbanització Sant Miquel d'Aro, constructor,
parcel·la de 700 metres quadrats amb
tots els serveis i un 30% de pendent,
zona habitada i molt tranquil·la. Ideal
per al seu xalet, de construcció fàcil i
econòmica. Facilitats, 1.500.000 pessetes. Construccions Carrillo. Telèfon
(972)42 24 41.
TERRENY de 510 metres quadrats
edificables a Xamfran a 16 km. de
Girona, urbanització amb tots els serveis. Preu a convenir. Telèfon (972) 16
83 23.

03

XALETS
BARCELONA

BADALONA-MAS RAM, magnífica
torre amb piscina, calefacció, 5 habitacions, perfecta, gran vista. Telèfon
(93) 487 51 51.
CARRETERA DE SANS venc casa
amb 2 locals i 4 pisos. Telèfon (93) 487
51 51.

BLANES Pis amb 3 habitacions, saló
menjador, terrassa coberta, bany, cuina, etc. Mol assolellat. En venda
7.500.000 pessetes. Telèfon (972) 33
69 78.
LLORET Pis de 85 metres quadrats, 3
habitacions, bany, cuina, safareig, saló
menjador amb terrassa. Preu
7.000.000 pessetes. Telèfon (972) 36
22 64.
PALAFRUGELL Àtic assolellat, tot
exterior, calefacció, terrassa de 90
metres quadrats, 4 habitacions i 2
banys. 8.500.000 pessetes. Telèfon
(972) 30 26 88.
PALAFRUGELL Pis molt cèntric, 3
habitacions, bany complet, molt assolellat. 5.300.000 pessetes. Telèfon
(972) 30 26 88.
PALAFRUGELL Pis ben situat per
estrenar, 3 habitacions, 2 banys, cuina tota equipada, menjador i terrassa.
8.100.000 pessetes. Telèfon (972) 30
26 88.
PALAFRUGELL Àtic assolellat, tot
exterior, calefacció, terrassa de 90
metres quadrats, 4 habitacions i 2
banys. 8.500.000 pessetes. Telèfon
(972) 30 26 88.
PALAFRUGELL Pis molt cèntric, 3
habitacions, bany complet, molt assolellat. 5.300.000 pessetes. Telèfon
(972) 30 26 88.

EQ

SOLARS
LLEIDA

PARCEL·LA 2.700 metres quadrats
urbanització partida Torres de Sanuí,
es pot edificar amb possibilitat de
compartir 2 propietats. Amb magatzem, llum opcional, pou, barbacoa,
tanca, fruiters i aigua. Telèfons (973)
27 36 09 - 27 58 68.

GIRONA
CALDES DE MALAVELLA Parcel·la
de 500 metres quadrats. Telèfon (972)

22 6610.
CASSÀ DE LA SELVA Atenció constructors. Parcel·la al costat del camp
de futbol. 200 metres quadrats. Preu a

CASA AMB JARDÍa Barcelona, nova,
160 metres quadrats, 2 pàrquings, 2
banys, lavabo, 4 habitacions, cuina
amb rebost, a 300 metres quadrats,
platja Vila Olímpica, 30.000.000 pessetes més hipoteca. Telèfon (93) 487
51 51.
CASTELLDEFELS torre amb petit jardí. 18.000.000 pessetes. Telèfon (93)
487 51 51.

SANT PERE PESCADOR 5 km. Casa
restaurada, 200 metres quadrats jardí, baixos amb voltes, 4 habitacions, 2
banys, sala de jocs, terrassa.
14.000.000 pessetes. Telèfon (972) 30

26 88.

SANTA CRISTINA D'ARO Xalet 3
plantes, 3 dormitoris, 1 saló, 1 estudi,
garatge i jardí acabat. Telèfon (972) 83
74 62.
ES VEN CASA unifamiliar de 170
metres quadrats més 60 metres quadrats de jardí, zona privilegiada de
Vilaseca (Tarragona). Preu 18.000.000
pessetees. Telèfon (977) 86 61 81.

ES

DIVERSOS
LLEIDA

INSTAL·LACIONS GRANJA PORCINA es venen. (Inseminació artificial.
Tanquesde: maternitat, cortiella, cebo,
vagoneta dossifícadora Sahivo. Automàtic pinso Farman. Cuba 8.500
litres de propà. Eslats de: formigo i
planxa perforada. Bebedors, etc.) Telèfon (973) 35 01 39.

GIRONA
GIRONA Últims pàrquing davant cinemes Catalunya. Preus: 1.550.000
pessetes, 1.650.000 pessetes i
3.100.000 pessetes (doble). Telèfon
(972) 21 49 26.
PÀRQUINGS C. RAJOLES Rda. Ferran Puig i Pere Compte. Telèfon (972)

COMPREM CASES i edificis de renda antiga, no importa zona ni preu.
Telèfon (93) 487 51 51. FINCAS BOU.

22 6610.

FONT FARGAS ganga, casa amb jardí. Telèfon (93) 487 51 51.

VENC FINCA a parcel·les a 125 metres quadrats, facilitats. Telèfon (977)
24 42 99 (nits).

GRÀCIA casa amb jardí, apta per dues
famílies, a restaurar, junt Lesseps.
Telèfon (93) 487 51 51.
SITGES magnífica torre junt passeig
Marítim, 300 metres quadrats. Telèfon
(93)487 51 51.
VENC CASA, de particular a particular, a 13 km de Manresa, carretera
Berga; baixos, sala i Hoc per dos cotxes, jardí, 1a planta, 4 habitacions
grans, saleta, menjador, cuina amb
llar de foc, bany i lavabo, terrat, assolellat, golfes, lloc ideal per família amb
nens o petita industria. 14.000.000
pessetes. Telèfon (93) 872 48 34.

TARRAGONA
ELS PALLARESOS Cases adossades a 100 metres de la piscina i de
l'església. Dúplex amb 4 habitacions,
menjador 24 metres quadrats, bany,
lavabo, cuina equipada amb mobles
fusta massissa de roure, garatge 2
places. Fusteria interior totalment massissa. Alicatats de primera qualitat.
Finestres i balcons d'alumini lacat
blanc. S'estudiaràacceptarl'habítatge
propi com a part del pagament. Venda
a l'obra: dissabtes i festius d'11 a
13.30 hores. O bé hores convingudes
telèfon (977) 52 0312 i (977) 24 42 44.
Promotor Joan Bofill.
VENDA CASA Carrer Sant Tomàs
(Reus). 9.000.000 pessetes. 70 metres quadrats, solar, baixos í dos pisos. Reformada. GOMIS.

REUS

VENC NAU de 300 metres quadrats a
la Secuita (Tarragona). Telèfon (977)
24 42 99 (nits).
VENC NAU de 300 metres quadrats a
la Secuita (Tarragona). Telèfon (977)
24 42 99 (nits).

LLOGUERS
03

APARTAMENTS
BARCELONA

BARCELONA-SITGES Llogo apartament tipus camerot per 2 o 3 persones. Equipats amb televisió color, de
3.500 a 4.000 pessetes diàries. Telèfons (977) 28 02 88 i 26 34 86.

TARRAGONA
CAMBRILS-COSTA DAURADA Llogo apartaments. Setmana Santa Estiu. Telèfon (977) 36 33 68.

ca

LOCALS COMERCIALS
BARCELONA

CARRETERA DE SANS 120 metres
local, 150 metres, instal·lat, 125.000
pessetes i traspàs. Telèfon (93) 487 51
51.

GIRONA
CASSÀ DE LA SELVA Local comercial en zona cèntrica. 70 metres quadrats construïts + 85 metres quadrats

•CLASSIFICATS*

DIMECRES
00 DE NOVEMBRE DE 1993

de pati. Preu a convenir. Telèfon (972)
46 36 30.
PERFUMERIA Amb vivenda en el
mateix edifici. Zona carrer Camprodon d'Arbúcies. Molt cèntrica. La vivenda consta d'1 magatzem, 1 traster, 1 terrassa, 3 habitacions, 1 bany.
Disposa de golfes. Preu de lloguers de
vivenda més la tenda 13.000 pessetes. Preu de traspàs 15.000.000 pessetes. Disposa de llum, aigua i telèfon.
Telèfon (972) 16 24 6 9 / 1 6 24 70.

REUS
ES LLOGA local en zona molt comercial de Salou (Tarragona) de 35 metres
quadrats més 152 metres quadrats de
terrassa. Telèfon (977) 31 71 48 (a
partir de les 9 del vespre).

CEI

PISOS
BARCELONA

AV. ICÀRIA Vila Olímpica. Poblenou.
Varis pisos, sense mobles. 110 metres quadrats, 4 habitacions, 1 suitte, 2
banys, cuina equipada. Calefacció.
Vistes al mar, 2 pàrquings. 125.000
pessetes més despesesd'escala. Ref.
5147. Forcadell. Telèfon (93) 451 14
72.
AV. MADRID. CARLES III Sense
mobles, 100 metres quadrats, 4 habitacions, bany i lavabo. Finca any 76.
7è pis. Exterior. 80.000 pessetes. Ref.
947. Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.
PEDRALBES150 metres quadrats, 4
habitacions, pàrquing, gran vista,
225.000 pessetes. Telèfon 414 09 09.
FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES Moblat, 3 habitacions,
2 banys, piscina, pàrquing. 180.000
pessetes. Telèfon (93) 414 09 09. FINCAS LLUÍS.
SEVERO OCHOA Esplugues. Sense
mobles. Àtic, 3 habitacions. Assolellat. 60.000 pessetes. Ref. 5197. Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.
TURÓ PARK 200 metres quadrats, 5
habitacions, 3 banys, pàrquings. Nou.
Telèfon (93) 414 09 09. FINCAS LLUÍS.
VILLARROEL Hospital Clínic. Moblat,
3 habitacions, menjador, bany. Exterior. Ascensor. 80.000 pessetes. Ref.
3234. Forcadell. Telèfon (93) 451 14
72.
VILLARROEL. GRAN VIA Moblat, 3
habitacions, menjador, cuina, bany i
lavabo. Terrassa. Telèfon. 80.000 pessetes. Ref. 3694. Forcadell. Telèfon
(93) 451 14 72.
VIRREI AMAT 3 habitacions, bany,
exterior. 30.000 pessetes. Telèfon
(93) 414 09 09. FINCAS LLUÍS.

TARRAGONA
LA SELVA DEL CAMP C/ Mayor. Gran
pis, 4 habitacions, bany, lavabo. Llogo. Telèfon (977) 487 51 51.
ES LLOGA pis moblat, 4 habitacions,
bany i aseo, rentavaixelles i TV en
color, carrer Gaudí (Reus). 60.000 pessetes mes. Telèfon (977) 32 02 56 / 89
05 71.

EE

XALETS
BARCELONA

PEDRALBES 350 metres quadrats,
luxe, 600.000 pessetes. Cabrils, 500
metres quadrats, a estrenar, 525.000
pessetes. Sant Just Can Mèlic, 250
metres quadrats, 275.000 pessetes.
Valldoreix, 300 metres quadrats, piscina, 300.000 pessetes. S.T. Cugat
275 metres quadrats, a estrenar.
250.000 pessetes. Telèfon (93) 414 09
09. FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES 350 metres, luxe,
600.000 pessetes. Cabrils, 500 metres, a estrenar, 525.000 pessetes.
Sant Just Can Mèlic, 250 metres quadrats, 275.000 pessetes. Valldoreix,
300 metres quadrats, piscina. 300.000
pessetes. S.T. Cugat, 275 metres a

estrenar. 250.000 pessetes. Telèfon
(93)414 09 09. FINCAS LLUÍS.

TARRAGONA

VALLS-ALCOVERCasadecampamb
hort, llogo tot l'any, 5 habitacions,
xemeneia a 3 km. Valls. 20.000 pessetes, llum, aigua. Telèfon (977) 487 51.
51.

GIRONA
ARBÚCIES Magnífica torre. Zona Parc
Monge. Dues plantes. Cuina equipada, cuarto traster, saleta-rebedoramb
xemeneia, un menjador, un saló amb
xemeneia, 1 bany complet, 3 habitacions amb armaris encastats, 1 habitació petita, 1 lavabo, 1 bany complet.
Terra de parquet. Piscina, bosc i jardí
comunitari. Telèfon (972) 16 24 69 / 1 6
24 70.
BLANES Caseta-xaletpertemporada
o mesos. De particular a particular.
Telèfon (972) 33 69 78.
PALAMÓS Xalet molt gran, 500 metres quadrats + 100 metres quadrats
de jardí. 8 habitacions dobles o triples,
2 cuines + 2 menjadors, bodega amb
llar de foc, garatge, etc. Ideal diverses
famílies. Lloguer 1.000.000 pessetes
a l'any o venda 35.000.000 pessetes.
Telèfon (972) 2414 83 / 24 1291.

motor

TURISMESMB300-E24 vàlvules ABS
aire súper preu. MB 300-CE 24 vàlvules. Aut. aire ABS full equip. MB 300E clima, piel, bona ocasió. Ford Probe
GT Coupe 2.2 Turbo a estrenar. Porsche 944 Turbo F. equipat estrenar.
Espanya. Toyota MR2 a estrenar únic,
últim model. VW Passat 16 vàlvules,
aire, seminou. VW Golf GTI i 16 vàlvules, aire seminous. VW Golf Cabrio
Quartte seminou. VW Golf automàtic,
d. asis, perfecte. VW Corrado 16 vàlvules, aire, seminou. Cadillac El Dorado V-8 4.5 Únic. BMW 525-I aire ABS
bon preu (90). BMW 535-I aire, ABS,
automàtic a Matric. BMW 525-I 24
vàlvules, ABS molt nou. Audi 90 2.2-E
i Coupe 2.2 aire, ABS. Maserati 222Iny. súper preu a estrenar. Maserati
Cabrio 250 cv, súper preu. Maserati
430 solament 5.500 metres, abans
9.480 metres. Innocenti Turbo de Tomaso pocs quilòmetres. Súper preu
Escarabajo 1303 perfecte. EXPOSICIÓ I VENDES. Balmes, 262. Telèfon
(93) 217 54 04. TALLERS PROPIS.
Alfonso XII, 43. Telèfon (93) 20142 78,
TRESSERRAS.
AUTO PARÍS. CONCESSIONARI OFICIAL. RONDA GENERAL MITRE, 29.
TELÈFON (93) 204 55 62 BMW 325Í/4
p. a.a„ B-KB, 1.850.000 pessetes.
BMW 735 I, B-HV, tots extres,
1.500.000 pessetes. BMW 535, full
equip, ASC, B-KV, 3.500.000 pessetes. BMW 325 iX TOURING, B-MX,
3.300.000 pessetes. BMW M-3 Cabrio (90), blau, pell, 4.300.000 pessetes. BMW 635-CSi B-DT. ALFA 75
America, a.a., d.a, B-IP 850.000 pessetes. MB 190-E 2.6 B-HY, a.a., ABS,
2.300.000 pessetes. PEUGEOT 405
Mi-16 v, B-KF, 1.700.000 pessetes.
SAAB 900-T, B-JC, a.a, pell, 1.600.000
pessetes. GARANTIA BMW D E 6 A 1 2
MESOS.
AUTOBARNA Provenga, 89. Telèfon
(93) 321 52 74. AUDI COUPE 2.2 E BKM (89) 2.200.000 pessetes. BMW
5351 (88) full equip 2.900.000 pessetes. RANGE ROVER T. DIESEL (88)
aire 2.150.000 pessetes. MERCEDES
300 TD familiar, automàtic 1.650.000
pessetes. LANCIA DELTA HF TURBO
(88), 875.000 pessetes. SUZUKI
SWIFT GTI B-IK aire, 700.000 pessetes. RENAULT11 TURBO(86),450.000
pessetes. OPEL ASCONA 1.8 I (86),
aire, 550.000 pessetes. RENAULT 18
GTS (85), 250.000 pessetes.
AUTOMÓVILES GRAN VIA. GRAN
VIA CORTS CATALANES, 307. TELÈFON (93) 325 12 42 AGENT OFI-
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CIAL CITROEN. VEHICLES USATS,
GARANTITZATS FINS A 2 ANYS DE
PECES I MÀ D'OBRA I FINANÇAMENT FINS A 60 MESOS. SENSE
ENTRADA. AX GT, a.a.e.e., c.c. Ilandes, B-MU, 26.378 mes. AX 14-TRD
e.e., c.c. (90), L-S, 16.327 mes. BX19GT, a.a., d.a., B-GX, 12.310 mes. C15 DIESEL, 5 portes, B-HD. 12.310
mes. FORD ESCORT1.3 Chia, B-FN,
8.165 mes. FORD ORION 1.6 Ghia, BGW, 13.190 mes. VW. POLO CLÀSSIC, Diesel, B-JG, 13.190 mes. SEAT
MALAGA 1 .,5 B-JV, 11.933 mes. OPEL
CORSA TR B-HJ, 10.678 mes. OPEL
ASCONA 1.8 i, a.a, B-HK, 13.892 mes.
OPEL CORSA 1.3-SR, B-GJ, 9.421
mes. PANDA B-EM, 125.000 pessetes. PEUGEOT 505-STi, a.a, d.a. BFJ, 250.000 pessetes.
CASA UBACH Borrell, 96. Telèfon
(93) 454 78 43. 600-E i 131-1.6 molt
econòmics. Ibiza 1.5, (87), i Marbella
GLX, 10.000 quilòmetres. MGB 1.8,
descapotable, any 78. Seat 1500, (65)
i Seat 1400, (58). Seat 850 Coupe i
Seat 600-L, col·lecció. MB 230-SL
Pagoda, 1964, 2 capotas. Golf GTi
1.8-16 vàlvules, (87), aire original. Mini
850-L molt econòmic. Peugeot 205GTX, (87) i 205-GR, (89). Lancia Y-10
Fire LX, full equip, (87). R-25 GTS aire
original, any 85. R-21 TXE Manager,
aire, ABS, (90). VW transporter Carevelle, (91), Diesel MB 190-E, (85), estrenat a Espanya, sostre. Opel Kadett
GSi 1.8 sostre, any 86. Opel Manta
GTE, (83) i Corsa 1.2, (84). BMW 635CSi, (84), full equip. R-19 TSE Chamade, (90). Mazda 626 2.0i GT 16 vàlvules, full equip, (91). CASA IBACH.
PLAÇA GARRIGÓ,25(Escòcia-Vèlia).
Telèfon (93) 349 50 80. JEEP WANGLER har-top, B-LN. ROCKY Turbo
diesel, aire, B-JV. LADA NIVA només
estrenat. RENAULT CLIO 1.4-TR, BNT. FIESTA1.4 gran ocasió, per matricular. GOLF GTi aire, sostre, B-JP.
CITROEN AX 1.4-GT, B-JU. MATURANA
RENAULT 21 TXE a.a., ABS (89).
1.200.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.
ROGER DE FLOR, 95-97. TELÈFon
(93) 231 44 74. AV. HOSPITAL MILITAR, 78-80. TELÈFON (93) 284 88 78.
P. GRÀCIA (PÀRQUING SABA). TELÈFON 908 793 911. GRAN ESTOC
VEHICLES NOUS. Entrega immediata. VEHICLES A CANVI. BMW 325 i
Kit-M. Tècnic, B-KB. BMW 325 i
TOURING, B-LW.
TRAMO-20, SA Camp, 86 (al cantó
Bisbe Sivilla). Telèfon (93) 212 80 08.
Finançament fins 60 mesos. Renault
25-GTX, B-GV, a.a., d. a., equip. Hi-Fi,
telèfon, llandes, Impecable. 50.000
quilòmetres. Ford Fiesta 1.3-S, B-CY,
75.000 quilòmetres.

LLEIDA
MITSUBISHIS Pajeros. Disposem de
llicència importació per curts i llargs i
Mítsubíshís GT3000 VR4. Trucar contestador automàtic. Eiebro, SA (976)
51 53 44. Fax. 52 51 81.

EH

MOTOCICLETES
BARCELONA

GILERA CRONO 125 B-NL. Com
nova. Últim model. Canvi de nom inclòs. 350.000 pessetes. Telèfon (93)
337 38 92. Preguntar per senyor Torrente.

:

SHERPA 350 cc nou. Interessats
truqueu al telèfon (977) 33 05 09
(migdies i vespres).
VENC MOTO model SWM 250 cc
(motor nou). Interessats trucar al telèfon (977) 77 01 93 (migdies i vespres).

negocis

EB

CRÈDITS/HIPOTEQUES
GIRONA

DINERS URGENTS Pel seu cotxe
sense interessos. Solament despeses. Telèfon (972) 23 42 93.

LLEIDA
HIPOTEQUES I PRÉSTECS Sense
límits, a partir d'un milió, 7%, també
per a constructors i compres de primera vivenda. Telèfon (973) 23 42 93.
I descompte de lletres.

EE

INVERSIONS
LLEIDA

PERMUTO solar per edificar. Telèfon
(973) 23 06 80 de 14 a 16 hores.

EE

TRASPASSOS
LLEIDA

GIMNÀS EN TRASPÀS Andorra la
Vella, vèntric 140 metres quadrats,
gimàstica passiva, solàrium, UVA, estètica, vestuaris, dutxes, sala buida de
95 metres quadrats adjacent. Telèfon
(973) 86 33 10.
BOTIGA DE VERDURES es traspassa amb cambra frigorífica. Per més
informació trucar al telèfon (973) 23 02
1 1 / 2 6 4633.

REUS
BOTIGA d'esports i armeria, ple rendiment, zona cèntrica de Vila-seca,
per jubilació. Preu raonable. Apartat
de correus 8. Telèfon (977) 3913 71.
Vila-seca (Tarragona).

fetal
ED

OFERTES
TARRAGONA

XÒFER de 45 anys I amb carnet de
primera C-2, amb experiència en camions i maquinàries s'ofereix per qualsevol tipu de treball. Possibilitat de
desplaçament. Telèfon (977) 88 72 51.

LLEIDA
AUTÒNOMES s'ofereixen per netejar
oficines, escales. Per més informació
trucar al telèfon (973) 20 32 83.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
s'ofereix amb experiència. Telèfon
(973)27 02 81.

GILERA RV 200 B-HL. En bon estat.
175.000 pessetes. Canvi de nom inclòs. Telèfon (93) 337 26 00. Senyor
Andreu.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA facilitat mecanogràfica, coneixaments
d'informàtica i comptabilitat. Telèfon
(973) 78 05 37.

VESPINO DELTA Color vermell. En
perfecte estat. Canvi de nom inclòs.
90.000 pessetes. Telèfon (93) 337 26
00. Senyor Andreu.

NOIA de 18 anys s'ofereix per donar
classes a senyores majors que vulguin aprendre. Per més informació
trucar al telèfon (973) 27 54 49.

GIRONA
KAWASAKIZXR 750 oficial. 116 CV.
Verd, blanca i blau. Gi-AL. 12.000 km.
Molt cuidada. Per problemes econòmics. Preu a convenir. Telèfon (972)
16 82 23.

REUS

T I T U L A R M E R C A N T I L Expert
comptabilitats, petita, mitjana empresa, societats, comptabilitats endarrerides, hores a convenir. Telèfon (973)
23 48 69. Trucar de 19 a 22 hores.

m

DEMANDES
BARCELONA

NOU DIARI •
LABORATORI FARMACÈUTIC precisa a Lleida o als voltants, per vendes
a farmàcies, visita mèdica i hospitalari
per tota la província. No importa experiència. Compatible amb altres dedicacions. Imprescindible nivell cultural
i locomoció. Manuscrigui la seva oferta a: Apartat 24093. Referència D.F.
08080 Barcelona.

TARRAGONA
PETITAysolventempresadistribuïdora de productes d'alimentació acceptaria distribució per Tarragona de productes càmics coguts i curats. Enviar
ofertes i condicions a Selvar SL, Apartat 67.43480 Vilaseva. Tarragona.

LLEIDA
SELECCIONEM Tenim una àmplia
demanda per millorar el teu lloc de
treball. Si ets un bon venedor. Si vols
ser secretària. Si aspires a cap de
vendes. Si treballes com a comptable.
Si ets enginyer tècnic. Si ets un/a
qualificat/ada depenent/a de botiga.
Si vols ser programador. Si pretens
ser promotor comercial. Si ets delineant-projectista. Has acabat els estudis i vols començar a treballar?
Envia'ns el teu currículum vitae i 2
fotos carnet: a Mont-Selecció. Rambla Ferra, 32, 6è 2a. 25007 Lleida.
"Ref. D".
VENEDOR Distribuïdors autònoms a
comissió, gremi alimentació preferiblement amb mercat cobert, bons beneficis. Telèfon (948) 83 01 21. Preguntar per Lola.

REUS
ES NECESSITA oficiala de perruqueria unisex amb experiència, interessades trucar al telèfon (977) 28 08 27
(hores comercials).

diversos
AMISTATS
BARCELONA
AMISTATS casar-se, refer la seva
vida. Sol·lícita gratuïtament fullet tancat sense remitent. Club Español de
Amistades. C/ Londres, 85 entl. 2a
(24). Barcelona 08036. Teléfono (93)
430 51 44. Serietat. Tot Catalunya.
VOLS aconseguir la teva parella? vina,
nosaltres t'ajudarem a trobar-la. Serietat absoluta. Agència Matri-Par c/
Ample 6,3r. Reus. Telèfon (977) 31 25
41.

ES

ENSENYAMENT
LLEIDA

MECA-RAPID Mecanografia, taquigrafía, comptabilitat i ortografia en 28,
30,24 i 20 hores. Tots els dies comencen els cursos. Carrer Vila de Foix, 4.
Doctor Flèming, 2.
OPOSICIONS amb EGB, BUP. Professor amb àmplia experiència a academies, llicenciat en dret, dona classes particulars a Lleida. Molt econòmic. Facilitat d'horari. Contactar. Telèfon (973) 4714 18.
OPOSICIONS PROFESSORAT Ensenyament secundari i EGB. Preparació a distància amb tutoria. Nous temaris actualitzats. Plantejament didàctic tots els temes. Elevat nombre
d'aprovats. Informació gratuïta amb
temaris i proves. Centre Goya, núm.
34. 28001 Madrid. Apartat correus
35.177.

E3

PROFESSIONALS
TARRAGONA

DETECTIUS P E M A N S.L. Criminòlegs. Localitzacions, recercas,
falsificacions, anònims, etc. carrer
Ramón y Cajal, 19, 2n 5a. Telèfon

3 9

(977) 24 32 71.
DETECTIUS PEMAN S.L. Detectius
privats, investigadors laborals, financers, empresarials, personals, sinistres, etcètera. Ratificació judicial dels
informes. C/ Ramón y Cajal, 19 2n 5a.
Telèfon (977) 24 32 71.
PINTOR J. SÁNCHEZ Decoració de
pisos i xalets, estucats, serietat, ràpid
i econòmic. Pressuposts sense c o m - ^
promís. Teléfono (977) 21 85 61.

LLEIDA
BUGADERIES BLANQUET Self-Service. Esterilització ultraviolada. Fleming, 2. Telèfon (973) 23 14 29.
CONSTRUÏM LA SEVA VIVENDA en
tres mesos des de 42.000 pessetes/
metre quadrat. Trucar al telèfon (976)

81 20 68.

EBENISTES, ANTIQUARIS! Es fan
treballs de talla i restauracions. C/
Major, 26. Castelldans. Telèfon (973)
12 00 30.
FOTOGRAFIA, vídeo, reportatges,
bodes, comunions, retrats, etcètera,
sortirà bé. Per més informació trucar
al telèfon (973) 21 14 54.
REPARACIÓ de terrasses, filtracions
i eliminació d'humi-tats. Aïllaments en
general. Telèfon (973) 23 31 35.
S'OFEREIX PINTOR Pressupost sense compromís. Interessats trucat al
telèfon (973) 22 18 26.
S'OFEREIX PINTOR Preus econòmics, rotulacions en façanes I pòrtics
metàl·lics, etc. Telèfon (973) 22 03 5 9 . *
Preguntar per senyor Joan.
SELECCIÓ CANINA AL PRAT Criem
gossos de pura sang. Disposem de
magnífics reproductors i futurs campions, excel·lents línies de sang i bons
gossets. Enviem a qualsevol punt de
Catalunya o d'Espanya. Importem
gossos d'Anglaterra, Alemanya, Itàlia
i EUA. Indústries, magatzemistes, hostelera i comerciants: tenim gossos de
guarda i defensa, utilitat, companyia,
caça, luxe. Els oferim garantia i seriositat. Estem a la seva disposició. Vlsiteu-nos sense compromís. Carretera
Girona-Olot. Telèfon (972) 59 30. Tardas. El Prat de Banyoles.
»
TINTORERIA AMERICANA Dry Cleaning Pressing. Prat de la Riba, 51.
Telèfon (973) 2 3 1 4 29.
CALLISTA-PEDICURAlexandre Ventura. Hores a convenir. Teléfono (977)
3 4 3 8 71 (tardes).

ES

ALTRES
TARRAGONA

ES VEN EXPOSITOR frigorífic tipus
reposteria/xarcuteria, inoxidable. Perfecte estat de conservació, 2 metres
de llargada. Preu interessant. Telèfon'
(977)7718 75.
IMMA PARAPSICÓLOGA li soluciona els seus problemes sentimentals,
econòmics o laborals. Hores concertades. Telèfon (977) 34 39 40.
903 311511JOYLINE La teva línia de
contacte. Les 24 hores del dia 903 300
369 Unionline. Prohibida la soletat de
0 a 24 hores. Contacte en viu. Estrictament prohibit a menors. Mesa 60
pessetes/minut, 42 pessetes/minut nit
1 cap de setmana (+IVA).
903374374T'agradenlessorpreses?
Gosa! Truca a Linea de Miel. La millor
línia de contactes. Petons. Estrictament prohibit a menors. Mesa 60 pessetes/minut, 42 pessetes/minut nit i
cap de setmana (+IVA).
COMPTE AMB LA FLETXA! Va directa al teu cor. Gosa trucar Cupido-LJne.
Telèfon 903 375 375. Relaciona't amb
milers de persones les 24 hores del
dia. Truca a Frenesi-Line 903 315 315.
Estrictament prohibit a menors. Mesa.
60 pessetes/minut, 42 pessetes/minut, nit i cap de setmana (+IVA).
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HORITZONTALS: 1. Pagès que conrea flors.- 2. Plural, recipient usat per coure-hi aliments. Tallar el pèl.- 3. Matèria
primera per elaborar vi. Contracció que s'anteposa al nom
d'una casa. Districte postal.- 4. Les inicials d'un animal tossut. Mil. Al revés, filera.- 5. Que creu en la pau universal.
Negació.- 6. Conjunt d'estrelles que no es poden comptar.
Radià.- 7. Resar. Despullats. Ruteni.- 8. Símbol del metall
que peta amb l'aigua. Mot grec relacionat amb els problemes que presenten una dificultat lògica insuperable.
Cent.- 9. Tres de drets. Nord. Al revés, terminació genèrica
dels sucres. Bassa on són remullades les pells.- 10. Conductor de rais. Que sembla un gat.- 11. Punt que facilita el
moviment de dos ossos.
VERTICALS: 1. Màquina que prepara el formigó.- 2. Estovarà la terra. Argó.- 3. Suc d'una fruita de secà. El nom de la
dotzena lletra. Espai de temps que s'oposa al dia.- 4.
Mourà una barreja. Interjecció.- 5. Al revés, afirmació. Forma prefixada que significa moc. Lloc d'esbarjo més o
menys natural.- 6. La segona consonant. Plural, lloc de reunió o casa de joc. Vocal usada per imitar l'udol.- 7. El nom
d'un planeta. Peix conegut per l'aleta. Lletra que equival a
cinquanta.- 8. Element químic que dóna nom a una colla.
Enllaç condicional. Actua.- 9. Ni jo, ni ell. Sofre. Consonant
tossuda. Animal volador i negador.- 10. Posar seguint un
criteri. Greix líquid d'origen vegetal.- 11. Acció de reproduir.
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És el moment d'ocupar-te del jardí. La terra estarà
humida i cal remoure-la i posarhi adob. Més endavant disfrutarás contemplant-ne la bellesa.
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VERGE

Vés als llocs de sempre.
Connectaràs amb un nucli de
persones que et demostraran
afecte encara que no tinguin
idees semblants a les teves.

La Lluna es troba en el
teu signe ben disposada amb el
Sol. No et quedis a la teva localitat. La primavera és variable i
t'has de sentir content.
r

La suma de les xifres de
les columnes, les files i les
diagonals és de 162. Amb
aquestes dades, digueu
quines xifres s'amaguen
sota les lletres.

SEVER

FULGENCI

El dia de la mona, la família formada per la Carme, la Magdalena, el Sever i el Fulgenci va
seure al voltant de la taula de pedra ritual per celebrar l'esdeveniment. Un observador professional reconvertit -espia- està exercitant les seves habilitats i ha transmès la informació
següent: el fill seu al costat de la Magdalena. La mare té al davant el Sever. La Carme i el Fulgenci estan asseguts l'un al costat de l'altre. A l'esquerra del pare hi ha una dona. Amb
aquestes dades, quina posició ocupen i quin és el nom del pare, la mare, el fill i l'àvia?
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BALANÇA

És un dia festiu. No
deixis de comprar un ramet de
muguet, la flor de la sort. Si el
regales a la persona estimada,
se sentirà feliç.

ÏTLa

ESCORPÍ

El Sol i la Lluna en bona
sintonia juguen un preludi per la
festa d'avui. Bona entesa amb la
parella ja que els dos planegeu
les coses per la mateixa ona.

SAGITARI

FILL
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Manté un contacte
més assidu amb els amics. L'intercanvi d'idees resulta sempre
interessant. Et podrien arribar
uns diners de l'atzar.

ÀVIA

•6fr=a :*¿=x :6E=a
:6s=d
3IDVTM IVHOVnÒ
opanpüjdaH n '!IO
MBuapJO OI - aauy a s "X '6 - b j IS

i

mmm A
^ mm,
UÚ

MARE

Dl!
ap anb saui jba iabs auioq.p n 3 S U 0 0
ANva.iaa

d

MM/f

PARE

-JB3 euop BA3S B| 'Ejjanbsa,] b Ubabs
'na p Bjaip B] b j) 'a.ied |a 'puaSpy
VDI9Q1 aavwaiHOHd

W d

m

È,
B
A
i
lS

MAGDALENA

•fiuo[ep8e{\ eiaçj 'juEABp [B :aui

O V

•Wtm
S i m
im

m
•

-

Si llegiu atentament el contingut de la graella en qualsevol sentit i
en la direcció indicada per les columnes, fileres i diagonals, hi
trobareu deu noms relacionats amb les parts d'una casa.
Poseu-hi les vocals i podreu llegir una endevinalla.

m
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La posició
activa de les
blanques
permet una
rematada
concloent.
Partida
GufeldSmidt.
Cori 1991.
Les blanques
juguen i
guanyen.
Com?
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Hi ha una bona connexió amb les persones que t'envolten, i et permet una relació
fàcil amb elles. A nivell familiar,
expressa els teus sentiments.
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Bon moment per les
relacions familiars i de parella.
Tot i que el temps pot entorpir
les escapades lluny de la ciutat,
les estrenes estan a l'abast.
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Si resseguiu els quadres a partir del senyal segons el pas de
cavall del joc d'escacs, trobareu un refrany relacionat amb
el consell.

ELS ENTRETENIMENTS SON DE JORDI ALINS I RODAMILANS. EL PROBLEMA D'ESCACS ES DE JOAN SEGURA. L'HOROSCOP ES DE MARIA MALO
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La dinàmica que has
posat en pràctica en el sector professional ha estat ben secundada.
Avui et correspon viure la festa.
Agafa el cotxe i fes un tomb.

r j r

CAPRICORN

<¡r)
— ' L'atzar continua fentte costat i et convida a fer coses
noves. Una sortida o una temporada en una masia podria ser
molt agradable.

^

AQUARI

Tot i que ets molt inquiet, potser com a conseqüència de l'estrés setmanal prefereixes quedar-te a la llar, on has
d'ordenar moltes coses.
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PEIXOS

/
Les idees es concreten
i potser el pensament s'atura en
les minúcies. Tindràs una bona
relació conjugal que sempre
dóna satisfaccions.
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Caminades populars

•SANTA COLOMA
DE GRAMENET
L'edició de la Feria de
Abril de 1993 arriba
aquest cap de setmana al
seu trajecte final. Tant a
Santa Coloma de Gramenet, lloc escollit per la
Federació d'Entitats Andaluses a Catalunya,
com a Barberà del Vallès,
on també es va celebrar
una altra Feria de Abril,
tenen lloc avui dissabte i
demà diumenge els últims actes festius.
Al recinte firal de Santa Coloma se celebra
avui una romeria de cavalls. Els més exemplars

•AVIÀ

Representacions
SALOMÓ
La població de Salomó, al
Tarragonès, celebra els
diumenges 2,9,16 i 23 de
maig el Ball del Sant Crist,
també conegut per ball
parlat. Aquesta representació, que ja té un segle i
mig de vida, es basa en el
text dramàtic del Ball del
Sant Crist que havia compost el vallenc Marc Fuster. Des d'aleshores,
aquest ball ha adoptat algunes innovacions, però
sempre ha mantingut el
mateix esperit original de
quan es va representar
per primera vegada l'any
1843. Per reserves i altres
informacions, es pot trucar al telèfon (977) 62 90
58 de Salomó. L'espectacle comença a les dotze
del migdia i acaba a les
dues.

Festes majors
BARCELONA
La Festa Major de la Sagrada Família finalitza
demà diumenge amb diversos actes. A les deu del
matí tindrà lloc la X Cursa
Popular. A les dotze del
migdia, actuaran els Castellers de Barcelona a la
plaça de la Sagrada Família. També cap a la mateixa hora se celebrarà un
dels actes més esperats
d'aquestes festes majors:
la divertida cursa de llits.
El punt de sortida és a la
plaça Gaudi.

SiÉÏSi

Festes

I DEMÀ

Aquesta població del Berguedà organitza demà la
V Caminada Popular, una
jornada en què els participants, a través d'un recorregut d'uns 16 quilòmetres, tenen l'oportunitat
de disfrutar d'un dels millors paisatges de Catalunya. Un dels punts més
interessants és el morral
de Sant Salvador, des
d'on es divisa una gran
panoràmica. La ruta la
pot fer tothom que estiguí
acostumat a caminar una
mica. Es calcula que, sortint a les 8 del matí, cap a
la una del migdia la majoria dels participants ja poden tornar a ser a l'Ateneu d'Avià, el punt de sortida. Una de les novetats
d'aquest any és la incorporació d'un ral·li fotogràfic. La inscripció val
400 pessetes. Els participants rebran un entrepà
al començar i també hi
haurà controls d'avituallament. A més, a cada
control hi haurà cotxesescombra. Les inscripcions es poden fer el mateix dia de la caminada
abans de la sortida.
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més bells desfilaran davant un públic que es
preveu que serà molt
nombrós. A més, lògicament, tampoc no hi faltaran els actes típics de
la Feria de Abril: tablaos
flamencos, balls d'aficionats, sopars, etc. Per
anar fins al recinte firal
de Santa Coloma es pot
agafar el metro, ja que
l'estació Santa Coloma
(Línia 1) deixa molt a
prop del lloc. L'ambient
a la Feria de Abril s'anima especialment a partir
de la nit. Les casetes solen tancar cap a les tres
de la matinada.

La Feria de Abril de Santa Coloma de Gramenet acaba aquest cap
de setmana.

N O U DIARI

Pel nen i per la nena
BARCELONA
Teatre. Jove Teatre Regina. Sèneca, 22. Dissabte i diumenge,
18.00 h. Aladí i la llàntia meravellosa. Original i suggerent versió
del famós conte oriental. Molt
recomanable pels menys petits.
Per La Trepa. 550 ptes. Reserves,
tel. 218 15 12. Patrocina Kit Kat
Nestlé.
Titelles. Fundació Miró. Parc
de Montjuïc. Dissabte i diumenge, 11.30 i 13.00 h. Ajnem, agutrot, ajnem! (Menja,
tortuga,
menjcí). Històries de dos vellets
enamorats i una col·lecció de
tortugues. Recomanable per totes les edats. Pel Teatre de Lloguer. 400 ptes.
Titelles. Casa Elizalde. València, 302. Diumenge, 12.00 h. Ludus. La mentalitat d'un nen fantasiós vista per dintre. Molt recomanable per totes les edats. Pel
Binixiflat. 150 ptes.
Titelles. Centre Cívic Pati Llimona. Regomir, 3. Diumenge,
12.00 h. El bolet. Titelles tradicionals de guant per totes les edats.
Pels Titelles Dandy. Entrada gratuïta. Patrocina Pans & Company.
Animació. Teatre Tantarantana. Tantarantana, 16. Dissabte,
18.00 h. Diumenge, 12.00 h. Un
conte de 200 volts. Aventures i
música canyera amb Pep López.
Recomanable per totes les edats.
550 ptes.
Pallassos. Teatre a l'aire lliure
al Turó Parc. Dins dels jardins.
Diumenge 12.00 h. El circ més
petitó dels germans Totó. Pels
Germans Totó. 350 ptes.
Circ. Parc de Can Solei de Badalona. Diumenge, 12.00 h. Circ
amb maleta. Espectacle de circ
de butxaca, amb el Cirquet Confetti. Organitza Rialles. Entrada
gratuïta.
Contes. Biblioteca Infantil de
la Santa Creu. Hospital, 56. Tots
els dimarts a les 18.00 h. L'hora
del conte. Dimarts 4, Aventures
que corren els personatges de
Víctor Mora. Exposició: Còmic:
vida i obra d'en Víctor Mora. Taller Els còmics, per nois i noies
de 8 a 14 anys, dijous 6 i 13, a les
18.00 h. Inscripcions: tel. 302 53
48. Entrada gratuïta.
Cinema. A la Filmoteca, avinguda de Sarrià, 33. Diumenge,
12.00 h. Els amos del temps. Dibuixos animats francesos estil

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 1/5/1993. Page 41

còmic futurista del famós il·lustrador Moebius. Molt recomanables pels menys petits. 200 ptes.
Cinema. Al Nápoles, Pare Claret, 168. Tots els dies, 16.00 i
17.30 h. El tresor del castell del
paixà. Dibuixos animats hongaresos ubicats a l'era medieval.
Molt recomanables per totes les
edats.
Hollywood Cars. Estació del
Nord. Platós de cinema en directe, amb els cotxes, ginys mecànics i androides de les pel·lícules
Retorno al futuro, Batman, Blade
Runner, Mad Max, Terminator,
Els Caça fantasmes,
Tortugues
Ninja i d'altres i les sèries de televisió La Pantera Rosa, Els Picapedra, Miami Vice, El cotxe
fantàstic, La família Monster, La
família Adams i d'altres. Animats en viu pels seus personatges. Tots els dissabtes d'11.00 a
24.00 h. Diumenges i festius,
d'l 1 a 21.00 h. Dilluns descans.
Dimarts de 16.00 a 23.00 h. Dimecres i dijous de 10.00 a 14.00 i
de 16.00 a 23.00 h. Divendres
d ' l l a 24.00 h. Entrada 1.200
ptes., adults, 900 ptes., nois i
noies fins a 16 anys. Nens fins a 3
anys, gratuït. Dimarts, dia de
l'espectador, entrada única, 750
ptes. Grups de més de 50 persones, 500 ptes. Informació, tel.
26542 61.

Festes
•FIGUERES
Fires i Festes de la Santa Creu.
-A partir de les 9 del matí, XXXIII
Fira del Dibuix i de la Pintura, a
la Rambla.
-Des de les 9 del matí, als carrers
del centre comercial, XI Fira de
l'Artesania i VIII Fira de l'Alimentació.
-A les 11 del matí, al Jardí del Teatre Municipal, VI Mostra de Jardineria i Floristería.
-A 1/4 de 12 del migdia, al Saló
de Descans del Teatre Municipal
El Jardí, Mostra de Joieria.
-A les 5 de la tarda, a les barraques de fires, concurs de menjada de flams.
-A les 6 de la tarda, a les barraques, espectacle infantil a càrrec
de la companyia Crostó.
-A les 7 de la tarda, al Certamen,
concert amb l'orquestra Maravella.
-A les 10 de la nit, a les barraques, nit del Rhythm'n Blues a
càrrec de Pluto's Blue.

Sardanes

Seminaris

PLATJA D'ARO
-XIX Aplec de la sardana. Al matí
a 2/4 d'll i a la tarda, a 2/4 de 5,
a la Plaça de Castell d'Aro, sardanes amb les cobles: Mediterrània, Cadaqués i Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, homenatge a Núria Feliu i al final de la
ballada de sardanes botifarrada
popular. A 2/4 d'11 de la nit al
Pavelló d'Esports de Platja d'Aro
s'oferirà un cremat de rom.

SABADELL
Unió europea. Sota el títol Els
reptes polítics de la unió europea,
tindrà lloc a Sabadell del 5 al 8 de
maig un seminari al qual han estat convidats representants de
les Cases d'Europa. El conflictes
presents i potencials, La proposta
federal, El paper de les regions i
els municipis són algunes de les
jornades de treball preparades.
Les llengües de treball seran el
català, el castellà, el francès i
l'anglès. EI preu de la inscripció
és de 10.000 pessetes. Telèfon
726 69 95.

Música
BARCELONA
20.30 - Cicle Música a Gràcia,
a càrrec de l'Orfeó Gracienc. Entrada lliure. Avui, actuació de
Mireia Pintó, soprano, i de Joan
Manau, piano. S'interpretaran
obres de Pladevall, Manau,
Mompou i Strauss.
PUIG-REIG
22 hores.- La polifònica de
Puig-reig posa en escena Show
Boat, un musical que adapta a
l'escenari una música homònima d'Edna Ferber. Narra la vida
d'uns personatges que viuen al
voltant d'un vaixell-espectacle
com els que existien a finals del
segle passat al riu Mississipí. Al
pavelló esportiu de Puig-reig.
Més informació, tel. 838 02 94.

Conferències
BARCELONA
Identitat i mundialització.
L'Institut Català d'Estudis Mediterranis organitza el cicle de
conferències Identitat i mundialització, que se celebrarà del 4 a
l ' l i de maig. L'horari de cada
sessió serà a les 19 hores i les
conferències se celebraran a la
sala d'actes de l'Institut Català
d'Estudis Mediterranis (Av. Diagonal, 407 bis, planta 21). L'entrada és lliure, amb inscripció
prèvia, ja que el nombre de places és limitat. Telèfon 415 72 22.
El dimarts 4 de maig hi haurà
una taula rodona sobre la Mediterrània a l'horitzó 2010. El divendres 7 de maig es pronunciarà la conferència Identitat i
alteritat en les relacions OrientOccident a la Mediterrània,
a
càrrec de Thierry Hentsch. El dimarts 11, Pierre Beaucage pronunciarà una conferència sobre
les migracions.

Exposicions
LLEIDA
Rafael Navarro, olis. Fins al 10
de maig. Sala Banca Catalana.
Exposició col·lectiva. Fins al 30
de maig. Galeria d'Art Sebastià
Petit.
Jaume Fernández, olis. Fins al
15 de maig, Sala Benseny.

BARCELONA

Exposició de pintures i gravats de Dani Martí, Joan Peix i
Favio Monza. La sala d'exposicions El Lloro (Casal Municipal de Cultura del Prat de
Llobregat) acull una exposició
de Dani Martí, Joan Peix i Favio Monza. La mostra de pintures i gravats està oberta de
dilluns a divendres de 17 a 21
hores i els dissabtes de 10 a
13.30 i es pot visitar fins al dia
22 de maig. El Centre Municipal d'Informació Juvenil i Casal de Cultura del Prat de Llobregat és a la plaça Pau Casals.

Cursos
LLEIDA
Franquícia. Del 3 al 6 de maig.
Curs de Franquícia a càrrec def
professor Filibert Maeso. Informació i inscripcions: Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de
Lleida. Tel. 23 61 61. Preu: 18.000
ptes.
Socorrisme. Dels dies 15 al 30
de maig s'organitza un curs de
socorrisme aquàtic i primers auxilis. El curset, teòric i pràctic, es
farà a les instal·lacions de la
Creu Roja, c/ Mestre Tonet. Organitza: Assemblea de la Creu
Roja a Lleida.

•SERVEIS*
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DISSABTE

1 DE M A I G DE 1 9 9 3

TELÈFONS

FARMACIES

• FAN ANYS
Servei d'Urgència Permanent
- 9 matí a 9 matí de l'endemà:
•Belloc. Osona, 3. Putxet-Homer. •Cozcolluela. Av. Sarrià,
31. Prop Josep Tarradelles.
•Fant. Roger de Llúria, 123.
Av. Diagonal. •Puigmartí.
Calàbria, 61. Floridablanca.
•Sitjà. Pardo, 17. Davant
Canòdrom Meridiana.
De les 9 a les 22 hores:
•Alonso. Gavà, 59. Prol. ctra.
Bordeta. «Batlle. Arc St. Martí, 50. Amílcar-Rvd. Josep
Bundó. «Casalà. C/Mare de
Déu del Coll, 31. PI. Lesseps.
•Dou. Mallorca, 468. Castillejos. «Giralt. Diputació, 12. Vilamarí. «Hernández. Rbla.
Caputxins, 38. PI. Teatre.
•Massot. Pg. de Gràcia, 50.
Entre Consell de Cent i Aragó. «Romagosa-Ortuño. Josep Tarradellas, 3 (abans Infanta Carlota)-Numància.
•Sapera. Via Favència, 172174-Castor. «Torrents. Roger
de Flor, 166. Consell de Cent.
•Veciana. Casp, 68. Girona.
•Vega. Viladomat, 154. Aragó. «Vila. Av. Meridiana, 259.
Sortida Metro Sagrera.
DEFUNCIONS

n

Al domicili particular: Worasiti Jungpanich, 52 anys,
10.40 h. Josep Rodríguez Jiménez, 71 anys, 9 h. Dolors
López Guadalupe, 85 anys,
11.30 h. Pere Orriols Padrós,
74 anys, 9.50 h. Irene Pardo
Calvo, 93 anys, 6 h. Joaquim
Pérez Pérez, 89 anys, 12.20 h.
Hilaria Moraza Saez, 76 anys,
10.30 h. Alfons Clemente
Martínez, 77 anys, 11 h. Josep Saludes González, 55
anys, 9 h. Joana Biosca Romeo, 73 anys, 13.10 h.
A Sancho ae Ávila: Nicolasa
Pinilla Martínez, 81 anys,
8.50 h. Xavier Villarés Zabalza, 0 anys, 8.25 h. Carmen
Peña Vallespín, 86 anys, 8 h.
Miquel Martín Alonso, 81
anys, 9.15 h. Sofia Miguel Ortiz, 75 anys, 9.40 h. Antoni de
Gracia López, 61 anys, 10.05
h. Josep Antoni Meseguer, 35
anys, 10.30 h. Guillem Sueiras, 62 anys, 11 h. Josep Beltran Alborma, 89 anys, 11.30
h. Josefa Susias Escursell, 82
anys, 12 h. Ampar Santamaría Nubla, 87 anys, 12.30 h.
Joan Gibert Cuixart, 75 anys,
15.25 h. Antònia Domènech
Rubio, 74 anys, 13 h.
A l'àrea de Collserola: Angustias Pérez Millan, 71 anys,
9.45 h. Rosa Teixidor Toló, 92
anys, 9.15 h. Pilar Minguillon
• - - 89
— anys ( 10.15 h.
Montañés,
i)as Burgos,
Bu
Antoni Rojas
69
anys, 10.45 h. Trinitat Torres
Álvarez, 80 anys, 11.15 h. Antoni Godina Barbany, 55
anys, 14.30 h.
A l'àrea de les Corts: Rosa
Pérez Adrià, 82 anys, 10 h.
Emilià Baselga Catalán, 68
anys, 9 h. Àngela Ruscla Baxerias, 87 anys, 11.30 h. Aurora Tormero Marín, 89 anys,
10.30 h. Maximià Ibáñez Gimeno, 81 anys, 13 h. Maria
Guillem Periago, 68 anys,
13.30 h. Concepció Saltiveri
Bartolí, 92 anys, 15.30 h.
A la Vall d'Hebron: Rosa Valiente Cano, 54 anys, 10 h.
A l'Aliança: Natàlia Costa Torres, 80 anys, 9 h. Amàlia
Aliaga Cortina, 83 anys, 8.30
h. Ramon Ferreres Esmel, 72
anys, 10.30 h.
A l'hospital de Sant Rafael:
Carmen Morlans Ruera, 78
anys, 12.30 h.

Serveis de socors.
Accidents de trànsit a la carretera, 352 61 61; Bombers, 085
(bombers Generalitat), 080
(bombers Barcelona); Guàrdia
Civil, 345 74 74; Guàrdia Urbana,
092; ordre públic, 091; trànsit
urbà, 325 03 00
Comissaries.
Direcció Superior de Policia de
Catalunya, 290 30 00 (Via Laietana, 43); aeroport, 379 27 62;
Drassanes, 302 66 26; Audiència,
302 63 65; Can Tunis, 332 85 97;
Concepció, 257 46 35; Gràcia, 237
35 11; Horta, 236 85 34; Hospital,
302 67 72; Nord, 231 15 54; Oest,
417 88 99; Poblenou, 309 14 92;
Port, 302 63 67, Sant Andreu, 345
04 24; Sant Gervasi, 201 27 00;
Sants, 431 68 00; Sud, 423 74 48;
Universitat, 454 43 43.
Sanitat.
Ambulàncies de la Creu Roja,
300 20 20; Bellvitge, 335 61 11;
Creu Roja, 433 15 51; Clínic, 323
14 14; Hospital de l'Esperança,
213 02 00; Mare de Déu del Mar,
309 22 08; Residència Vall d'Hebron, 427 20 00; Sagrat Cor, 322
1111; Santa Creu i Sant Pau, 235
55 55; Sant Joan de Déu, 203 40

Línies Empresa Casas SA.
Cl Real, 683. Tel. 798 11 00.
Mataró.
Sortides de Barcelona amb
destinació a: Mataró, Vilassar
de Mar, Premià de Mar, Ocata-el Masnou, Montgat, Badalona, Sant Adrià, Teià, Vilassar
de Dalt.
La Hispano Igualadina SA.
Cl Diputació, 239. Tel. 412 58
22.

Sortides de Barcelona amb
destinació a: Abrera, Alió, la
Bisbal del Penedès, Calaf, Capellades, Centre Penitenciari
de Brians, Collbató, Esparreguera, l'Espluga de Francolí,
Gandesa, la Granada, Igualada, Llorens del Penedès,
Montblanc, Montroig, Montserrat Monestir, Móra d'Ebre,
Móra la Nova, Pla del Penedès, Pontons, Reus, Sabadell, Sanatori Martorell, Sant
Andreu de la Barca, Sant Martí de Sarroca, Sant Quintí de
Mediona, Santa Coloma de
Queralt, la Selva del Camp,
Torroja de Segarra, Torrelles
de Foix, Vallbona d'Anoia,
Valls, Vilafranca del Penedès,
Vilanova del Camí, Vilardida.
Sagalés. Pi i Margall, 85. Tels.
865 04 00/865 04 04.
Sortides de Barcelona amb
destinació a: Sentmenat, Polinyà, Palau de Plegamans,

Companyia Trasmediterránea. Ofereix una connexió diària amb Palma i amb Maó. Servei d'enllaços regulars entre les
illes Balears. Estació Marítima
(Moll de Barcelona). Tel. 317
42 62.
•Barcelona-Palma. Diari,
23.30 hores. «Barcelona-Menorca. Dilluns i dijous, 23.45
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00; urgències mèdiques de Barcelona, 061.
Serveis públics.
Autobús, 241 29 99; dipòsit de
vehicles, 223 98 69; Estació Martítima Internacional, 301 25 98;
Ferrocarrils de la Generalitat, 205
15 15; informació de carreteres
de Catalunya, 204 22 47; informació de l'aeroport, 325 43 04;
informació metropolitana sobre
transports, 412 00 00; metro, 256
79 00; Port de Barcelona, 318 87
50; Ràdio Taxi, 330 08 04; Renfe,
490 02 02.
Centres oficials.
Duanes, 301 30 08; Audiència
Territorial, 309 91 23; Ajuntament, 302 42 00; Diputació, 402
22 22; Delegació del Govern, 482
05 00; Generalitat, 402 46 00; Govern Civil, 482 03 00; jutjat de
guàrdia, 309 91 46; Parlament,
2212000.
Diversos.
Informació Generalitat 315 13 13;
Informació Barcelona 010; AAW,
319 60 89; Alcohòlics Anònims,
317 77 77; Narcòtics Anònims,
431 51 28; Gas Natural, (91) 39 40
41 (avaries) i 900 30 31 32 (informació); ENHER, 900 33 00 33;

Caldes, Sant Feliu, Sant Quirze, Castellterçol, Moià, l'Estany, Oló, Llinars, Cardedeu,
Granollers.
Alsina-Graells. Rambla Catalunya, 61. Tel. 302 65 45.
Línia Barcelona-Andorra: Sabadell, Terrassa, Manresa, Súria, Oliana, la Seu d'Urgell,
Andorra.
Línia Barcelona-Lleida: Martorell (cruïlla), Esparreguera,
Igualada, Cervera, Tàrrega,
Mollerussa, Lleida.
Línia Barcelona-Pont de Rei:
Martorell, Igualada, Cervera
Tàrrega, Artesa de Segre,
Tremp, Talarn, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal, Sort,
Esterri d'Àneu, Salardú, Bossost, Lés, Pont de Rei.
Sarfa. PI. Duc de Medinaceli,
4. Tel. 318 94 34.
Sortides de Barcelona amb
destinació a: Sant Feliu de
Guíxols, Platga d'Aro, Palamós, Palafrugell, Pals, Begur,
Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Llagostera,
Vidreres.
Teisa. Cl Pau Claris, 118. Tel.
488 28 37.
Sortides de Barcelona amb
destinació a les poblacions:
Vic, Ripoll, Camprodon. I
també a: Mollet, Parets,
l'Ametlla i Riells.

J
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hores. «Preus: Butaca. 5.070
pts. Cabines, doble 12.400 pts.,
triple 9.500 pts., quàdruple
9.100 pts. Cotxes, fins a 4,5 metres, 14.800 pts. Més de 4,5 metres, 18.400 pts.
Port Autònom de Barcelona.
P. Portal de la Pau, 1. 08002
Ciutat Vella. Tel. 318 87 50.

FECSA, 900 23 23 23 (avaries) i
900 31 31 31 (informació); Hidroelèctrica de Catalunya, 309 51 04;
Línia Verda, informació sobre
drogodependència, 412 04 12;
objectes perduts, 301 39 23; Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya, 417 47 37;
Planificació Familiar, 420 70 02;
Pompes Fúnebres, 484 17 00;
Protecció Civil, 482 03 25; Recollida d'animals morts, 217 30 30.
Tarragona (977): Ajuntament, 23
48 12; Diputació, 23 33 13; Bombers, 22 00 80; Creu Roja, 23 65
11 i 23 65 97; Urgències de la Seguretat Social, 22 94 15.
Lleida (973): Ajuntament, 24 02
00; Diputació, 24 92 00; Bombers,
23 40 80; Creu Roja, 22 66 40;
Hospital de Lleida Arnau de Vilanova, 24 8100.
Girona (972): Ajuntament, 20 14
00; Diputació, 20 57 00; Bombers,
20 00 80; Creu Roja, 20 04 15; Residència de la Seguretat Social,
20 2700.
Palma de Mallorca (971): Ajuntament, 72 77 44; Bombers, 75 12
34; Creu Roja, 75 14 45; Residència de la Seguretat Social, 28 91
00; Alcohòlics Anònims, 23 11 69.

Xarxa Catalunya
Express
Barcelona-GironaFigueres
09.14,10.29,11.00.
11.54,13.06,13.36.
18.24,19.36,20.06.
20.20,21.34,22.04.
Barcelona-Torredembarra-Tarragona
11.00,11.51,12.06.
13.30,14.21,14.35.
17.35,18.26,18.40.
19.35.20.25.20.40.
20.35.21.26.21.41.
Barcelona-Reus
13.30,14.49.
17.35.18.56.
20.35.21.57.

Pont aeri:

GLENN FORD, actor nordamericà, 77. GEORGES
MOUSTAKI, cantant, 59.
JUDY COLLINS, cantant
nord-americana, 54. JOSEP
MARIA CARALPS, cirurgià,
51. REMEDIOS AMAYA,
cantant folklòrica, 31

«EFEMÈRIDES
1786. Estrena de te noces
de Fígaro, de Mozart, a

Viena, amb un èxit apoteòsic.
1844. Es transmet per primer cop per telègraf una
notícia als periòdics, des de
Baltimore a Washington.
1866. Primers màrtirs del
moviment obrer a Chicago,
que dóna origen a la commemoració de l'I de maig
per reivindicar els drets
deis treballadors.
1890. El primer cop que se
celebra a Espanya la Festa
del Treball.
1931. inauguració a Nova
York de l'edifici Empire
State, amb 104 pisos, que
va ser durant molts anys el
més alt del món.
1966. Els laboratoris francesos presenten ei cassette,
nou sistema de gravació
sonora.
1973. El president deis EUA
Richard Nixon assumeix la
responsabilitat del cas Watergate.

Barcelona-Ripoll
20.21,22.15.
Barcelona-Tortosa
11.00,13.10
19.35,21.41.
Barcelona-Lleida
19.05,20.10.
Barcelona-Valls
18.58,20.09.
Barcelona-Móra la
Nova.
17.35,19.35.
20.35,22.40
* Horaris en negreta:
sortides de Barcelona. Horaris en rodona: arribada a les
destinacions.

•Feiners:
06.30, 06.45, 07.00, 07.15, 07.30,
07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 09.30,
10.15,10.45,11.45, 12.45,13.45,
14.45, 15.45,16.15,16.45,17.15,
17.45,18.15,18.45,19.30, 20.00,
20.45,21.45,22.30.
•Dissabtes i diumenges:
07.30, 08.15, 08.45, 09.45, 11.45,
12.45,13.45, 14.45,15.45,16.45,
17.45,18.45, 19.45, 20.45, 21.45,
22.30.
•Vols especials:
Dijous i divendres, 15.15.
Divendres, 20.15.
Dissabte, 08.00.
Diumenge, 18.30,19.15.
•VOLS AMB RESERVA:
-Feiners
07.55,09.45,13.15,21.00.
-Dissabtes i diumenges.
07.55 (diumenges 07.10), 09.30,
21.00.
-Vols especials:
Dimarts i dijous (09.00). Divendres (22.15)

Talgo
Barcelona (França)Madrid
Sortides diàries a les
08.30, 12.00, 15.30,
22.45 i 23.30.
Preu: des de 6.835
ptes.
Barcelona (França)París
Sortides diàries a les
21.00. Preu: des de
15.000 ptes.

T e l è f o n s d'informació de Renfe
-Nacional. 490 02 02.
-Internacional. 490
1122.

Aerobús

Del dill. al div. cada 15 min. de
05.30 a 22.00 h. Dissabtes i festius cada 30 minuts de 06.00 a
22.00 h. Sortida de la plaça Catalunya, prop de passeig de
Gràcia. També enllaça amb
l'estació de Sants de Renfe, al
costat de la parada de taxis.

Tren aeroport

Cada 30 min. de 05.42 a 22.12.
Servei entre l'estació de Sants i
l'aeroport del Prat.

Telèfons

Aeroport: 478 50 00. Ibèria, bitllets: 401 35 05, informació: 301
39 93. Aviaco: 379 24 58. Meridiana: 487 26 68. British Airways: 487 21 12. Air France: 487
24 24. Lufthansa: 487 03 00. Aerolíneas Argentinas: 302 73 13.
Alitalia: 238 04 24. Avianca: 302
56 49. Varig: 215 34 24. KLM:
209 22 88. Swissair: 215 91 00.
LAN, 433 05 66.
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SERVEIS PÚBUCS
•CONSUM
Oficina Municipal d'Informació
al Consumidor (OMIC). Atén
consultes, reclamacions i denúncies en matèria de consum.
Ciutat, 4 bis. Tel. 318 38 38.
Mercats Municipals. Gestió de la
xarxa de mercats municipals de
què disposa la ciutat. Carrer número 4 de la Zona Franca, 99125. Tel. 336 68 12.

•PARCS I JARDINS
Servei Municipal de Parcs i Jardins. S'ocupa del manteniment
dels parcs i zones verdes i del
seu mobiliari urbà. Av. Marquès
de Comillas, 16-36. Sants-Montjuïc. Tel. 90030 2030.

informació i assessorament sobre atenció als disminuïts, a la
dona, a la infància, a la tercera
edat, etc.
Centre d'Atenció Garbí-Vent
(districtes Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Andreu). Sagrera,
179. Tel. 340 84 58. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h.
Centre d'Atenció Sants (districtes Eixample i Sants-Montjuïc).
Sants, 79. Tel. 431 54 56. Horari:
de dilluns a divendres de 09.30 a
15 h.
Centre d'Atenció Dalmases (districte les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia). Dalmases, 79. Tel.
212 10 75. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h i dilluns, dimecres i dijous de 16 a 21 h.
Institut Municipal de Disminuïts. Creu Coberta, 1-3. Tel. 426
1125.
Servei d'atenció a les víctimes
de la delinqüència. Torrent de
l'Olla, 203 (Gràcia). Tel. 217 43
66,217 44 24. Horari: de dilluns a
divendres de 9 a 14 h i els dimarts i els dijous de 16 a 21 h.
Dispensari de Toxicomanies de
la Barceloneta (districtes Ciutat
Vella i Sant Martí). PI. de la Font
s/n. Tel. 319 24 47. Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
Voluntariat social. Per obtenir
informació, cal adreçar-se al Servei d'Informació d'Afers Socials i
Joventut. Tel. 301 12 21.

•CENTRES DE SERVEIS SOCIALS:
Els centres de Serveis Socials de
cada districte presten orientació,

•JOVENTUT
Centre d'Informació i Assessorament per Joves (CIAJ). Informació sobre tot tipus d'activitats

•NETEJA
Actuació immediata. Servei
d'urgència en matèria de neteja.
Us hi podeu posar en contacte
mitjançant el telèfon permanent
i gratuït 900 30 2030.
•SERVEIS FUNERARIS
Institut Municipal de Serveis
Funeraris. Presta tots els serveis
del cicle funerari des de la defunció fins al sepeli. També tramita la taxa de conservació de
cementiris, canvis de titularitat
sobre sepultures i nínxols, etc.
Sancho de Ávila, 2. Tel. 484 17
00. Servei de guàrdia per tramitar defuncions de 20 a 8 h.

i serveis per infants i joves. Actes
a la ciutat, vacances, viatges a
l'estranger, etc. Ferran, 32. Tel.
301 12 21.
Oficina de Turisme Juvenil de la
Generalitat de Catalunya. Informació sobre propostes de viatges, estades a l'estranger, tramitació de bitllets, reserves, etc.
Gravina, 1. Tel. 302 06 82.
Institut Municipal d'Animació i
Esplai. Informació sobre casals
de joves, casals infantils, cursos
de formació per animadors sòcio-culturals, etc. Ciutat, 11 (Ciutat VeUa). Tel. 315 41 10.
•CULTURA
Centre d'Informació de la Virreina. Ofereix tota mena de material informatiu sobre les activitats i espais culturals de la ciutat.
La Rambla, 209 (Ciutat Vella).
Tel. 301 77 75. Horari: de dilluns
a divendres de 10 a 14 h i de 16 a
20 hores. Horari d'estiu: de dilluns a dissabte de 10 a 21 hores i
els diumenges de 10 a 14 hores.
Arxiu Històric de la Ciutat. Documents des de la segona meitat
del segle XIII fins als nostres
dies. És necessari obtenir un carnet de lector. Santa Llúcia, 1
(Casa de l'Ardiaca). Tel. 318 68
40. Horari: de dilluns a divendres
de 9 a 20 hores.
•EDUCACIÓ
Consell Escolar Municipal.
Òrgan de participació ciutadana
en la programació de les activitats educatives. Ronda Sant Antoni, 49 (Eixample). Tel. 325 75 04.

NOU

Conservatori Superior de Música. Bruc, 112 (Eixample). Tel. 258
43 02, 25843 03.
Escola Massana. Ensenyament
d'arts i oficis. Hospital, 56 (Ciutat Vella). Telèfons: 242 20 00 i
242 20 08.
•SALUT
Institut Municipal de la Salut.
Servei de vacunacions gratuïtes
per infants i adults. S'hi administren totes les vacunes excepte
les específiques per visitar els
països tropicals. Horari de vacunació: de dilluns a divendres de
8 a 20 hores. Horari de consultes;
de dilluns a divendres de 9 a 14
hores. Plaça Lesseps, 1. Tel. 415
00 66.
Laboratori municipal. Wellington, 44. Tel. 309 20 50. Horari de
vacunació: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Horari: de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Servei de desinfecció, desinsectació i desratització. Francesc
Aranda, 60. Tel. 300 03 81. Horari
d'informació: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Servei de zoonosi. Per la vacunació antiràbica. Ctra. de Sant
Cugat (carretera de l'Arrabassada) km 4 interior. Tel. 421 44 17.
Horari de vacunació: de dilluns a
divendres de 10 a 13 hores.
•FINANCES
Consell Tributari. Òrgan que defensa els interessos dels contribuents, rebent i informant de les
queixes, recursos i suggeriments.

Ferran, 34. Tel. 317 79 42.
Autoliquidació. Per tràmits en la
gestió de tributs municipals (increment del valor del terreny,
vehicles, tinença de gossos, radicació d'empreses, escombraries"
i publicitat). PI. Sant Miquel, 2.
Tel.302 42 00 (ext. 537 i 630) i 301
40 89.
Delegació d'Hisenda. PI. Dr. Letamendi, 13. Tel. 323 44 66.
•INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Informació del pla de la ciutat.
Per obtenir informació cartogràfica, física, urbanística i
parcel·lària del territori. PI. Sant
Miquel, 2, 5è pis. Tel. 302 42 00
(ext. 570). Horari: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h.
^
Unitat operativa del pla de la
ciutat. Informació sobre els valors base del sòl quant a la liquidació de tributs locals i per l'adquisició, tramitació o expropiació de terrenys i edificis. Plaça
Sant Miquel, 2, 4rt. pis. Tel 302
42 00 (ext. 570). Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30
hores.
•DISTRICTES
Centres cívics. Destinats a fomentar la vida associativa i cultural dels barris. Des dels centreí*
cívics s'organitzen activitats de
teatre, cursets, etc. Per informació general, cal contactar amb:
Direcció de Centres Cívics.
Comtal, 3 (Ciutat Vella). Telèfon:
317 39 70. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 i de 15.30 a 19
hores.

DIARI

D I U M E N G E

EL COLOR DEL
DIUMENGE

ginació, notícies refrescants, entrevistes, res, cares populars, restaurants, cotxes, viatges,
moda, vida nocturna i vida diürna, propostes pel temps
lliure i per no sortir de casa... tot això i molt més a partir del 2 de maig al Dominical de Nou Diari. Una proposta lúdica i cultural per amenitzar els diumenges i
que complementa l'oferta informativa de Nou Diari.
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MOUNTAIN-BIKE

B

escanó i Amer seran avui i demà les seus del campionat català de 'mountain-bike'. El
creixement espectacular que està experimentant aquesta modalitat ciclista al nostre
país es reflecteix en la xifra de participants, que supera els cinc-cents corredors.
L'organització, Alba Bescanonina, vol acollir una prova del mundial l'any que ve.

El campionat català de
Bescanó vol ser mundial
Més de cinc-cents ciclistes participen en les proves que es disputen avui i demà

Un esport que
cada vegada
té més adeptes
a Girona

BESCANÓ

CARLES CEREIJO
Més de c i n c - c e n t s corredors
participen avui i demà en el
tercer c a m p i o n a t català de
mountain-bike, que es disputa a
^Bescanó i Amer. L'Alba Bescanonina, entitat organitzadora del
certamen, considera que aquesta serà la prova més important
de bicicletes tot terreny (BTT)
que s'haurà celebrat a les comarques gironines. L'alcalde de
Bescanó, Xavier Soy, considera
que també serà "l'esdeveniment
esportiu més rellevant de la
història del nostre poble".
Els responsables de l'Alba Bescanonina, engrescats per l'èxit
aconseguit amb l'organització
d'aquest campionat català, desmanaran a la Federació Catalana
de Ciclisme poder acollir una
prova del Mundial de mountainbike, de la Copa Grunding, l'any
que ve. La federació ja va oferir
al club gironí organitzar enguany una d'aquestes proves,
però els responsables de l'entitat
bescanonina no disposaven de
temps suficient per preparar-ho.
"Ens ho van comunicar amb un
mes d'antelació i amb aquest
temps és impossible muntar
amb garanties una competició
d'aquestes característiques", va
assegurar ahir Jordi Torrent,
vice-president de l'Alba Bescanonina. Durant els pròxims mesos, els responsables del club gironí iniciaran les gestions opor-

BESCANÓ
C.C

D'esquerra a dreta, Fidel Freixes, Josep Quintana, Josep Ros i Jordi Torrent, membres del club organitzador, l'Alba Bescanonina, ahir a la tarda, enllestint els preparatius de la prova.

JORDI PICAZO

tunes per poder acollir, per primera vegada a les comarques gironines, una prova del campionat mundial de l'especialitat.
Entre els corredors que han
confirmat la seva participació al
campionat català, destaca el català Tomàs Misser, subcampió
del món i campió d'Europa de
descens, i la presència del cam-

pió estatal de ral.li i ex-campió
de ciclocròs Francec Sala.
Facilitats per al públic
Els organitzadors esperen una
afluència massiva de públic a les
curses d'aquest cap de setmana.
L'Ajuntament de Bescanó ha habilitat el pavelló municipal per-

La duresa del ral.li i de la cronoescalada,
principals característiques de les curses
BESCANÓ
NOU DIARI

Corredors i organitzadors han
coincidit en assenyalar que el recorregut de la prova és molt dur
i l'han comparat al circuit de la
Copa Grundig que es va celebrar
la setmana passada a la localitat
de Llinars. Avui es disputarà a
les muntanyes de Bescanó el
ral.li de bicicletes tot terreny.
El circuit té catorze quilòmetres de recorregut, però els tres
primers es disputaran sobre
l'asfalt per evitar els embussos.

Els participants de les categories
sèniors, d'èlite i veterans hauran
de realitzar quatre voltes al circuit; els corredors júniors i màsters en faran tres, i les dones en
faran dues.
Demà diumenge els corredors disputaran la cronoescalada i el descens, que es correran
entre el nucli urbà d'Amer i la
pujada de Sant Martí. Segons
Jordi Torrent, directiu de l'Alba
Bescanonina, les dues proves de
diumenge seran "duríssimes", ja
que la distància, de set quilòme-
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tres, és dues vegades superior a
una cursa tradicional d'aquestes
característiques."És un recorregut de gran dificultat, amb moltes trialeres i amb pocs trams de
carretera àmplia", va destacar
Jordi Torrent.
Els organitzadors han remarcat que el trànsit de vehicles estarà restringit i només podran
circular els cotxes de la mateixa
organització i els d'emergència.
Malgrat això, l'organització ha
previst acompanyar el públic als
sectors més espectaculars.

què els corredors que ho desitgin hi puguin dormir i sopar
gratuïtament dissabte a la nit.
Més de 115 veïns de Bescanó
participen en la preparació del
campionat.
Segons els responsables de la
prova, "sense la seva col·laboració, l'organització de les curses
seria impossible".

El n o m b r e d ' a d e p t e s a
l'esport de les bicicletes
tot terreny s'ha disparat
en els últims anys a les
comarques gironines. Segons les dades facilitades
ahir per la delegació gironina de la Federació Catalana de Ciclisme, Girona
va ser l'any passat la demarcació on més es va incrementar el percentatge
de llicències concedides,
c o n c r e t a m e n t un 25%.
Dels 800 federats que hi
havia 1 'any 1991, es va
passar a 1.100 durant
l'any passat. Segons el
delegat gironí de Ciclisme, Francesc Moradell,
"aquesta xifra podria augmentar i arribar fins a les
1.200 persones afinalde
temporada". Segons Moradell, la celebració del
campionat Caixa-Girona
de mountain-bike,
que
aplega dotze proves a diferents localitats gironines, ha provocat aquest
creixement.

CROSS-COUNTRY (BESCANÓ) |

En el perfil de la prova de 'cross-country' o ral.li destaquen els forts
desnivells de tot el recorregut.
N O U DIARI
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AUTOMOBILISME

Xavier Riera vol
guanyar dos títols
en un mateix any
Avui corre al circuit de Calafat i
demà a l'estatal de muntanya
GIRONA

JOAN CARLES CODOLÀ
El pilot garrotxí Xavier Riera, set
cops campió d'Espanya de muntanya en el grup A, iniciarà una
nova participació en el certamen
aquest cap de setmana. L'objectiu és repetir títol. Riera, a més,
també competirà avui mateix al
circuit de Calafat, en una de les
proves del campionat de Catalunya de velocitat en què actualment és el líder.
Xavier Riera s'ha plantejat un
ambiciós programa de competició amb l'equip Central-Hispano
20 BMW. El pilot garrotxí ha
abandonat el projecte europeu
que l'any 1991 li va permetre
aconseguir la tercera plaça al
trofeu c o n t i n e n t a l i aspira a
guanyar els dos campionats que
disputarà aquesta temporada.
La major experiència de Riera
JUDO

en les competicions de muntanya el fa ser optimista en relació
amb el campionat: "Tenim un
equip molt ben acoblat i conec
la majoria de proves. El cotxe, un
BMW M3, ha evolucionat de
manera francament positiva i les
proves que hem fet han estat satisfactòries. El problema és que
cada any hi ha millors pilots i cal
treballar més pér guanyar". Riera, de 36 anys, ha estat tres cops
subcampió d'Espanya de muntanya en el grup A i, des del 1986,
ha obtingut set títols estatals
consecutius.
Líder en circuits
L'experiència de Riera en la
muntanya li ha servit per afrontar, aquest any també, el campionat de Catalunya de velocitat.
Les dues primeres curses disputades ja van significar la victòria

El pilot de Sant Esteve d'en Bas Xavier Riera, amb BMW, ha aconseguit els set últims títols estatals de
muntanya en el grup A.

NOU DIARI

per a Riera. Tot i això, el pilot de
Sant Esteve d'en Bas considera
que "el resultat de les curses no
és gaire indicatiu de com pot
anar la resta de la temporada.
Plovia durant la competició i
això va fer que a mi m'anés molt
bé. Caldrà veure què passa a Calafat per començar a estar segur
del futur del campionat".
Riera ha aconseguit lligar la

competició d'avui al matí a Calafat amb els entrenaments per a
la prova de l'estatal de muntanya que es correrà diumenge a
Castelló. El certamen comença
amb la XXXII Pujada al Desert de
Las Palmas. Això obligarà Riera a
efectuar un ràpid desplaçament
de Calafat a Castelló per poder
participar en les curses de circuit
i, posteriorment, en els entrena-

ments de la prova de muntanya.
"Ho tenim força estudiat per ferho possible. Confio que podré
participar en les dues curses i,
encara millor, si les guanyo",
diu.
Per fer realitat aquest objectiu
Riera correrà amb dos vehicles
diferents, encara que del mateix
model BMW M3, equipats i preparats segons cada modalitat.

-

LES SEVES VACANCES
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GRATIS

La Copa Panasonic de judo aplegarà de nou alguns del millors especialistes europeus menors de 19 anys.

N O U DIARI

Tres-cents judoques disputen
la Copa Panasonic a Girona
GIRONA
NOU DIARI

Un total de tres-cents judoques
de diferents clubs de l'Estat espanyol, França, Suïssa i Portugal
prenen part avui en la tercera
edició del Trofeu Internacional
de Judo, Copa Panasonic, organitzat pel Judo Club Fuji-Yama
de Girona. La competició es disputarà al pavelló municipal d'esports de Santa Eugènia de Ter i
està reservada a les categories
cadet i juvenil.
Les seleccions gironina, cata-

lana i de diferents departaments
francesos prenen part en aquesta copa que es disputarà entre
les nou del matí i les nou del vespre. Francesc Ferrando, president del club organitzador, considera que "el nivell de participació cada any és més elevat i la
qualitat dels judoques ens garanteix uns combats d'alt nivell".
En principi, els francesos parteixen com a favorits, si bé s'espera
una actuació excel·lent d'alguns
judoques gironins com Xavier
Ramon i Christian González.
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INFORMI'S

VIATGES L'EMPORDÀ, s.a.
PALAMÓS
Carrer Nou, 8
Tel. 31 79 54
Fax 60 00 15

PLATJA D'ARO
Galeries St. Lluís, 16
Tel. 81 84 20
Fax 81 85 63
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Vidreres i Anglès
es juguen el
liderat al grup I de
, primera regional
VIDRERES
P.F.

El Vidreres i l'Anglès es disputen avui el liderat del grup
I de la primera regional en el
que Sebastià Feixas, entrenador del Vidreres, ha qualificat
de "partit de l'any". Aquest
partit, que començarà a les
sis de la tarda, es va suspendre d i u m e n g e passat per
culpa de la pluja.
Tots dos equips tenen la
promoció assegurada ja que
estan a deu punts del tercer
classificat. Avui s'ha de decidir qui obtindrà la primera
posició i, per tant, l'ascens
directe. En aquest moment
l'Anglès encapçala la taula
amb un punt d'avantatge, i al
partit d'anada va empatar a
1. Si l'Anglès guanya, pràcticament s'assegurarà el títol.
Per aquest motiu, el Vidreres
necessita vèncer, per mantenir les opcions d'ascens diésrecte.
L'entrenador de l'Anglès,
Enric Buvé, creu que "tot i
que el Vidreres té un equip
de molta qualitat, intentarem
treure un punt com a mínim". Cal recordar que el Vidreres no ha perdut cap partit al seu terreny de j o c
aquesta temporada, i que
l'Anglès és un dels equips
més golejadors del campionat. Cap dels dos entrenadors no ha avançat l'equip
inicial que presentarà. El Vid r e r e s no té baixes i l'Anglès
no podrà comptar amb els
jugadors Agustí, que està lesionat, i Negre, que compleix
sanció federativa. El partit
l'arbitrarà Josep Laforet.
CICLISME

Alonso se situa
a cinc segons del
líder de la Vuelta
ÀVILA
NOU DIARI

Marino Alonso (Banesto) es
va adjudicar ahir el triomf en
la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya que es
va disputar entre Salmanca i
Àvila. Alonso ocupa ara la segona posició de la general a
només cinc segons del líder,
el suís de l'ONCE Alex Zülle.
Alonso es va e s c a p a r a
trenta quilòmetres de l'arribada i va arribar a tenir fins a
l m i n u t i 41 segons de diferència respecte als seus
perseguidors, entre els quals
hi havia Cubino, Mauri,
Montoya, Rominger i Breukink. En aquesta etapa va
a b a n d o n a r Bernard (Banesto). Abans de la sortida es
va fer públic el positiu de Zülle en el control antidopatge
en la Volta a Euskadi. Això no
influirà en els resultats de la
Vuelta.

El Palainós vol tomar sense
cap ne jatiu de Castelló
Juanjo Díaz sorprèn tothom descartant el centrecampista Toni Lima
PALAMÓS

J A U M E SOLER

El tècnic del Palamós, Juanjo
Díaz, confia en què el seu equip
podrà assolir la primera victòria
fora de casa en la segona volta
aquesta tarda al camp del Castelló: "És una llàstima que no haguem fet gaires punts a fora, perquè a casa estem aconseguint
una campanya s e n s a c i o n a l " .
Juanjo considera que si en la segona volta el Palamós hagués estat més encertat al camp contrari, ara pràcticament l'equip estaria salvat del descens de categoria: "Si haguéssim puntuat en
alguns camps que ens eren favorables, ara tidríem 32 o 33 punts
salvats". El conjunt empordanès
té, en a q u e s t s m o m e n t s , 28
punts i dos negatius.
Juanjo, però, creu que l'equip
té possibilitats d'aconseguir avui
la primera victòria: "Penso que
podem guanyar i deixar de banda els dos negatius que tenim,
però si no ho fem, tornarem a fer
pressió al pròxim partit a casa
davant el Badajoz, i així successivament". L'entrenador palamosí
afirma que per veure la salvació
més a prop s'ha de guanyar, com
a mínim, un partit a fora: "Per
tenir una temporada relativament còmoda hem de guanyar
un partit fora de casa, sinó el risc
en els partits de casa és molt alt".
Juanjo, restablert de la lesió
El centrecampista Toni Lima
és la baixa més destacada en la
convocatòria que va donar ahir
Juanjo Díaz. El jugador s'ha quedat a fora per motius tàctics, ja
que no està lesionat ni sancionat. Lima era un jugador habitual en les convocatòries.

El defensa del Palamós, Antoni Manchado, salta més que Lemish en l'entrenament que dimecres passat va fer el conjunt empordanès en el Nou Estadi Municipal.

NOU DIARI

Un dels principals dubtes que
tenia Juanjo Díaz per fer la convocatòria era el defensa Juanjo
Torres, ja que es va ressentir
d'un esguinç al peu esquerre a
l'entrenament de dimecres passat. L'expedició palamosina ha
sortit aquest matí mateix cap al
País Valencià. L'alineació podria
ser la formada per Raúl a la porteria; Lorente, Manchado, Juanjo i Mijic a la defensa; Luis Martín, Orejuela, Jordi i Vílchez al
mig del camp, i Ballina i Alfaro
Moreno a la davantera. La resta
de convocats són: Conde, Hidalgo, Lemish, Núñez i Horcajada.

A més de Lima, han quedat a
fora Brasi, Robert Elvira i Puche.
Aquest darrer es va lesionar i ara
ja ha iniciat el període de recuperació.
Tejero, sancionat, no jugarà
El Castelló, mentrestant, no
podrà comptar amb el centrecampista Antonio Tejero, que la
t e m p o r a d a passada va jugar
amb el Palamós. Tejero ha estat
sancionat per un partit després
de ser expulsat fa dues setmanes
al camp del Valladolid. L'entrenador palamosí comenta que el

'Manchado diu que jugarà el partit
més important de la seva carrera
PALAMÓS
J.S.

"Sentimentalment és el partit
més i m p o r t a n t de la meva
carrera esportiva. Per mi serà
molt emotiu i espero que tot
em surti be", comenta el jugador del Palamós, Antonio
Manchado, que aquest any
compleix la primera temporada en el Palamós. El defensa
nascut a Sabadell va jugar durant deu anys en el club castellonenc, on va arribar quan
només tenia 17 anys, i prove-
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nia del Mercantil, quan era un
juvenil.
Manchado diu que sempre
va ser estimat per l'afició del
Castelló i espera que el rebin
com sempre: "Espero que siguem ben rebuts. Després de
passar-hi deu anys tinc el Catelló en el cor, però, pensantho fredament, el Palamós ha
de guanyar". El jugador del
conjunt empordanès va aconseguir dos ascensos a primera
amb el Castelló, però també
recorda que la seva marxa no

va ser la que ell hagués desitjat: "Tinc una sensació agredolça. Vaig sortir d'una manera un xic estranya i per causes
extraesportives, després d'haver deixat la pell en el camp
durant deu anys. És lamentable el que em va passar al final, que després d'haver jugat
més dos-cents partits em fessin fora de l'equip".
El defensa palamosí diu,
però, haver-ho oblidat tot,i ara
només vol recordar les coses
bones.

jugador aragonès és una baixa
important: "És una llàstima que
Tejero no jugui perquè li tinc un
afecte especial i m'agrada que sigui a tots els partits. Sé que a ell
li feia il·lusió jugar i veure els
companys d'altres anys".
A més de Tejero, el Castelló
també té la baixa de Valentín, un
altre dels jugadors habituals en
l'equip. El tècnic blanc-i-negre,
Ciriaco Cano, diu que el Palamós serà un rival que els crearà
força problemes: "Serà un partit
molt difícil i el Palamós vindrà a
treure algun punt que li permeti
acostar-se a la salvació". L'entrenador del conjunt de Castalia
diu que estar més preocupat pel
que pugui fer el seu equip que
no pas el rival: "Després de la
derrota a Valladolid depenem de
nosaltres, i guanyant al Palamós
encara tenim opcions de promocionar-nos".
Ciriaco Cano no va voler
avançar el possible equip titular,
però podria estar format per Fernando a la porteria; Salva, Javi,
Zúñiga i Robi a la defensa; Arias,
Juan Carlos, Punisic i Manolo
Herrero al mig del camp, i Mladenovic o Raúl i Raudnei a la davantera. La resta de convocats
són Roca, Pepe García, Mauricio, Raúl o Mladenovic i Eduardo Serrano.
El partit c o m e n ç a r à a dos
quarts de set de la tarda a l'estadi Nuevo Castalia i serà arbitrat
pel navarrès Andradas Asurmendi.
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La plantilla blau-grana només
pensa en el triomf al derbi
1 Barça i l'Espanyol ultimen els preparatius pel derbi de demà. La principal incògnita
al Camp Nou és si Koeman estarà a punt per jugar, mentre que a Sarrià els problemes
són de taquilla. Novoa no té impediments per fer l'onze inicial, però la recaptació, que
s'esperava que seria superior als 40 milions, serà molt més baixa.

Koeman és el gran dubte de Cruyff per un partit en què pot estar en joc el liderat
BARCELONA

JUAN MANUEL DÍAZ
La plantilla del FC Barcelona va
manifestar ahir que té intenció
d'obtenir el triomf a Sarrià en el
derbi davant l'Espanyol. Cap jugador va subscriure les paraules
del president, Josep Lluís Núñez,
segons les quals el màxim dirigent acceptaria una derrota contra el conjunt blanc-i-blau si el
Reial Madrid perd avui el matx
contra l'Oviedo.
Amb Ronald Koeman pràcticament recuperat de les molèsties al bessó de la cama dreta, Johan Cruyff podrà comptar pràcticament amb seguretat amb el
seu onze inicial, encara que serà
avui quan es coneixerà la llista
de convocats. El derbi es presenta com a transcendental pels
blau-grana per no perdre ritme
en la lluita pel títol, i més amb
l'avantatge que suposa conèixer
el resultat dels rivals quan comenci a rodar la pilota a Sarrià.
Al final de la sessió preparatòria d'ahir, que es va fer al mateix
Camp Nou sota una pluja insistent, els integrants de la plantilla
es congratulaven que Josep Lluís
Núñez i Francisco Perelló, presidents dels dos clubs, haguessin
firmat la pau, amb la presència
del dirigent blau-grana a la llotja
de l'estadi espanyolista demà
diumenge.
Una autèntica final
José Maria Bakero va catalogar
el derbi com "una autèntica final" per la importància que té
pel Barça no fallar més en els
partits que queden aquesta temporada. "L'equip que estigui
més tranquil dels que lluiten pel
títol serà el que guanyarà la Lliga. En tot cas, no hem de pensar
en el que ha fet el Madrid. La
nostra mentalitat no ha de canviar".
José Maria Bakero va explicar
que l'enfrontament de fa unes
setmanes entre els dos presidents no havia afectat els jugadors. "És millor per la ciutat que
s'entenguin, però el vestidor
procura aïllar-se d'aquestes coses i només pensa en els partits".
El davanter navarrès del Barça
va afirmar que ell no subscriu les
paraules de Núñez perquè "no
m'agrada perdre ni a les cartes.

Els espanyolistes Mino i Eloy tallen una acció del blau-grana Stoïtxkov (centre) durant el matx de la primera volta

Només espero que el camp estigui en bones condicions". Bakero va comentar que la pluja que
ha caigut a Barcelona pot fins i
tot afavorir el joc del Barça. "El
nostre futbol es basa en la circulació ràpida de la pilota, i si el
camp està una mica moll, encara correrà més".
Amor: "Fallar és perdre la Lliga"
Guillermo Amor també era
contundent quan afirmava que,
per renovar el títol de Lliga, el
Barça ha de guanyar a Sarrià.
"Un punt no és suficient i cap de
nosaltres firmaria un resultat així
ara mateix".
El migcampista alacantí va assegurar que el Reial Madrid i el
Deportivo de la Corunya, com el
Barça, han de disputar partits
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complicats, els últims al camp
del València. "Són unes jornades
clau pel campionat, ja que qui
falli primer serà el que perdrà la
Lliga".
El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del derbi de demà, amb el dubte de Ronald Koeman. Una altra incògnita és si el jove Pablo Maqueda
jugarà amb el Barça B davant el
Sabadell. La normativa de la Federació exigeix que en les últimes deu jornades del campionat
jugui sempre en la mateixa categoria, sense possibilitats d'alternar en el primer equip i el filial.
Quique Costas, entrenador del
Barça B, l'ha convocat pel matx
contra els vallesans, i si aquesta
tarda juga algun minut en
aquest partit haurà d'acabar la
temporada al filial.

MICKY RIBERA / N O U DIARI

El Madrid es juga més que
els dos punts a Oviedo
MADRID
ALFREDO ARCEO. CORRESPONSAL

El Reial Madrid es juga
aquest vespre al Carlos Tartiere d'Oviedo alguna cosa
més que els punts, pel factor
psicològic que pot suposar
pels blau-grana sortir a la
gespa de Sarrià a m b dos
punts de desavantatge respecte al seu màxim rival.
Tampoc es tracta d'un desplaçament fàcil pels homes
de Benito Floro, que, malgrat
tot, es troben en un moment

d'eufòria després de guanyar
a Londres la Copa Fioruzzi
davant el Tottenham Hotspurs i l'Inter de Milà.
El matx d ' a q u e s t a nit
(20,30 hores, pel Canal 33)
tindrà t a m b é l'al·licient
d'enfrontar el Madrid amb el
que va ser el seu entrenador,
Radomir Antic. El tècnic iugoslau, destituït la campanya
passada quan l'equip era líder destacat del campionat,
s'ha fet càrrec a mitja temporada de l'equip asturià.
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Preocupació a
l'Espanyol perquè
el Barça no
omplirà Sarrià
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Tvíés de 500 policies controlaran
la seguretat del derbi català
BARCELONA

SANTI GIMÉNEZ
El mal temps, la festa del primer
de maig i la retransmissió televisiva poden fer que l'Espanyol
no recapti els beneficis que esperava en concepte de venda
¿ ' e n t r a d e s pel derbi de diumenge. Els directius espanyolistes esperaven que contra el FC
Barcelona es repetissin els beneficis en concepte de venda
d'entrades que es van aconseguir contra el Reial Madrid.
La visita del Reial Madrid a
Sarrià va deixar uns beneficis de
taquilla de 56 milions de pessetes i la visita del Barcelona la
temporada passada va suposar
40 milions d'ingressos pel club
banc-i-blau; però durant el matí
d'ahir a les taquilles de Sarrià
* o m é s s'havien venut entrades
per un valor de 7 milions de
pessetes.
Els responsables del taquillatge del club espanyolista estimen que en el millor dels casos
l'Espanyol recaptarà 25 milions
de pessetes per la visita del Barcelona, tot i que l'entrada més
barata costa 1.500 i la més cara
9 . 0 0 0 p e s s e t e s . Cal recordar
que, a diferència del partit de fa
tres setmanes contra el Reial
Madrid, els socis espanyolistes
^¡io han de pagar, ja que el consell d'administració del RCD Espanyol no ha considerat l'en-

contre com una jornada econòmica.
Fins ara, els únics col·lectius
barcelonistes que han expressat
la seva intenció d'anar diumenge a Sarrià són les penyes juvenils c o m els Almogàvers, els
Sang Culé o els Boixos Nois.
Aquestes penyes han confirmat
que es concentraran a les 4 de la
tarda davant del Palau de Gel
del FC Barcelona per fer una
marxa pacífica fins al camp de
l'Espanyol.
La policia controlarà aquesta
marxa dels seguidors barcelonistes cap a Sarrià i el Govern
Civil ha destinat 500 policies
per assegurar l'ordre públic
abans, durant i després del partit. El derbi entre el Barça i l'Espanyol està considerat d'alt risc
i ja s'han pres les mesures tradicionals de control sobre els elements ultres de les aficions de
tots dos equips.
"Mesures normals"
El governador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, va anunciar dijous que "les mesures de
seguretat seran les normals en
aquests casos. Per desgràcia
hem de parlar així, quan el més
desitjable seria que quan diguéssim que les mesures són les
normals estiguéssim parlant de
l'absència de presència policial,
perquè un camp de futbol no és

Uns aficionats compren les entrades pel derbi de la temporada passada. Aquest any els ingressos no seran ni la meitat que els de fa un any

A. NODAR / N O U DIARI

un lloc per la policia".
Cardenal va confirmar que
"els membres ultres de les aficions del Barcelona i de l'Espanyol estaran separats i tindran
l'entrada al camp per llocs diferents". El governador civil de
Barcelona també va anunciar
que als 500 membres de les for-

ces de l'ordre públic s'hi afegirà
"un nombre encara indeterminat de guàrdies de seguretat
que ha contractat l'Espanyol".
Juntament amb la Policia Nacional, també hi haurà un gran
n o m b r e de m e m b r e s de la
Guàrdia Urbana que controlaran especialment l'avinguda del

General Mitre i l'avinguda de
Sarrià".
Pel que fa a l'estat de forma
dels jugadors espanyolistes, la
p r e o c u p a c i ó de José Manuel
Díaz Novoa és l'estat físic de
Juanjo Elguezábal, que durant
l'entrenament de dijous es va
donar un cop al meluc.

Juanjo Díaz espera la decisió de Claudi
Biern per renovar pel Palamós
PALAMÓS
N O U DIARI

Juanjo Díaz, actual entrenador
del FC Palamós, equip que
manté un contracte de col·laboració amb el RCD Espanyol,
està esperant la decisió de la
comissió esportiva del club de
Sarrià, de la qual és responsable Claudi Biern, per saber si
continuarà o no com a responsable tècnic del club gironí.
Juanjo és l'entrenador del
Palamós, però el seu contracte
el té firmat amb el RCD Espa-

nyol i tot sembla indicar que no
el complirà, ja que encara li
queda una temporada més. El
desig de la comissió esportiva
de l'Espanyol és situar l'actual
tècnic del Gimnàstic de Tarragona, Raül Longhi, al banc del
Palamós.
Longhi ja ha anunciat al president del Nàstic que no renovarà el seu contracte, que acaba el 30 de juny, perquè té una
oferta d'un club de segona divisió A, tot i que el tècnic d'origen argentí no ha volgut espe-
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cificar quin equip li havia fet
aquesta oferta.
D'altra banda, el Lleida juga
avui al camp del Racing de Santander un partit que pot començar a deixar clares les posicions capdavanteres de la segona divisió. Mané, tècnic del
Lleida, creu que "el Racing és el
tercer classificat de segona, per
tant, intentarem aprofitar que
ells s'hi juguen més que nosaltres".
Per la seva part, el Barça B
juga contra el Sabadell.

Juanjo Díaz al banc de Sarrià a l'època en què l'Espanyol va tornar a primera divisió
N O U DIARI
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La Penya fa bo el factor
camp i s'avança al Barça
Tomàs Jofresa catapulta l'equip verd-i- negre a un triomf merescut
concessió és un parcial d'entrada
de 15-4 que va situar el marcador
a 54-44. Jordi Villacampa jugava
els seus millors minuts, i la rapidesa dels h o m e s de la Penya
trencava constantment el deficient balanç defensiu dels jugadors blau-grana.
Aíto va fer un triple canvi
-Montero, Epi i Jiménez per Galilea, Esteller i Jones-, però el
Barcelona va seguir sense trobar
el seu lloc a la pista. Als 29', 6651, s'aconsegueix la màxima renda local. Amb 75-63 i sis minuts
de j o c , el t è c n i c del Barça va
semblar que llançava definitivament la tovallola i va col·locar
Oliver F u e n t e s al lloc d'Epi,
menys afortunat a la segona part,
però el jove jugador del Bages va
actuar com un revulsiu quan 47"
abans d'acabar i amb un 86-77
va anotar un triple i va treure una
personal posterior. El resultat era
de 86-82 i el partit tornava a quedar obert.

M. Joventut: R. Jofresa (12), Vlllacampa
(23), Smrth (14), Thompson (8), Ferran (11)
-cinc inicial-, T. Jofresa (15), Pérez (2),
Morales (0).
FC Barcelona: Galilea (3), Esteller (4), Jones (23), Norris (6), Savic (19) -cinc inicial-, Montero (0), Epi (18), Almeida (0),
Fuentes (7) i Jiménez (8).
Àrbitres: Neyro I Fiamos.
Pista: Pavelló Olímpic de Badalona.
Uns 11.200 espectadors.
Incidències: primer partit corresponent
al play-off de semifinals de la Lliga ACB
que es disputa ai miilor de cinc encontres.

BADALONA
J.A. FERNÁNDEZ
El Marbella Joventut es va apuntar el primer assalt de les semifinals davant el Barcelona en un
combat programat a cinc rounds.
Els locals van dominar a la segona
part amb claredat, després d'un
primer període de desgast però al
final del qual es va arribar amb el
marcador pràcticament nul. La
rauxa final dels d'Aíto García Reneses va estar a punt de capgirar
el signe del matx quan semblava
que el Joventut no tindria problemes per apuntar-se l'l-0.
El partit va respondre a les expectatives d'intensitat i emoció i,
c o m a c o s t u m a a passar en
aquests casos, el bon joc i l'espectacle va quedar reduïts a un
segon terme. L'aplicació en defensa dels dos contendents era
massa elevada per esperar jocs
malabars en atac. En aquest aspecte, només cal salvar alguns
contratacs verd-i-negres, la classe d'Epi i els triples de Jones pels
blau-grana.
El dubte d'abans del matx era

Norris lluita amb Smith i Thompson per capturar una pilota sota el
tauler
TONI GARRIGA /

saber si Audie Norris jugaria. Finalment, tal com era previsible, el
pivot nord-americà es va alinear
d'entrada. Aíto no va voler fer cap
concessió i va col·locar a la pista
el bo i millor de la plantilla.
Amb uns minuts inicials equilibrats i després d'un 13-14, el Joventut va explotar el contraatac i
va aconseguir un 21-14 als 9 minuts de joc. Però el marcador
semblava una goma elàstica i el
Barcelona va empatar a 23 punts
i va deixar que els locals dominessin el marcador electrònic
amb rendes que mai van superar

EFE

els cinc punts. La tercera personal de Morales i la quarta de Rafa
Jofresa van desequilibrar la Penya, que al descans es va retirar
amb un 39-40 desfavorable. Epi
va fer una exhibició en el rush final del primer temps ja que en 13
minuts va convertir 12 punts.
La Penya es dispara
A l'inici del segon temps, Aíto comet un pecat benial ja que torna
al cinc clàssic en contra del que li
havia donat un resultat millor. La
resposta verd-i-negra a tanta

Joe Kopicki no va fallar des del
punt de personal (88-82), però
Jones tampoc va errar el seu triple (88-85). Hi va haver una nova
transformació de Kopicki (90-85)
i una errada del Barça en l'atac,
que va perdre l'ocasió d'acostarse al marcador.
Villacampa va certificar el
triomf del Joventut amb una esmaixada, encara que l'última cistella va ser un triple d'Epi que no
va tenir transcendència en el
desenllaç del partit.
Demà, els mateixos protagonistes tornaran al parquet olímpic per disputar el segon encontre de la sèrie. El matx començarà a les 18 hores {La 2).
Aquesta tàrda 18 hores (La 2),
el Reial Madrid i l'Estudiantes juguen el segon encontre de la seva
sèrie amb avantatge blanc d'1-0.

Salvador Alemany
no vol parlar del
futurfinsal final
de temporada
BADALONA
J.A.F.

El president de la secció
de bàsquet del Barça, Salvador Alemany, no va voler avançar cap dels plans
de futur de l'equip blaugrana. Alemany va considerar que "no puc negar
que s'estigui treballant,
però no es pot avançar
cap projecte fins que acabi aquesta temporada". El
responsable del bàsquet
blau-grana tampoc va voler confirmar les gestions
que està fent el club per
contractar el romanès de
230 centímetres d'altura
Georghi Muresan, del
Pau-Orthez francès.
Alemany va explicar que
"l'any que ve serà diferent,
però no és ni senzill ni
convenient parlar de grans
canvis i s'ha de pensar en
termes d'evolució". Pel
que fa al partit d'ahir, Alemany va destacar que
"quan faltaven 3 minuts
pel final semblava que tot
estava dat i beneït, però les
coses han canviat sorprenentment perquè el Barça
no s'ha donat per vençut".
Per la seva banda, el segon entrenador blau-grana, Joaquim Costa, va destacar que "als primers 8
minuts de la segona meitat hem estat molt apàtics
i el Joventut ho ha aprofitat molt bé, però l'encert
que hem tingut en dos o
tres triples als últims compassos del partit han canviat les coses".
Finalment, el base del
Joventut Tomàs Jofresa
va assegurar q u e "el
Barça és un equip molt
dur en la transició defensa-atac i ens ha complicat
les coses al final". Jofresa
va pronosticar que "el segon partit resultarà molt
difícil".

Els Blazers, únics favorits que no inicien
els 'play-off" amb un triomf a pista pròpia
NOVA YORK
AGENCIES

Dos tirs lliures anotats per l'aler
del San Antonio Spurs Sean
Elliot quan faltaven 5 "3 segons
pel final van donar el triomf al
conjunt texà sobre el Pòrtland
Trail Blazers per 86-87 en el prim e r e n c o n t r e del
play-off.
Aquesta temporada el San Antonio no havia vençut en cap dels
partits jugats a Pòrtland, però els
dos últims punts d'Elliot d'ahir
col·loquen els texans 0-1 en una
sèrie que es decidirà al millor de

cinc partits.
Els Blazers van estar sense
anotar als últims 2'41". El tècnic
dels d'Oregon, Rick Adelman, va
dir que "hem fracassat com a
equip en el quart període i ara
hem que mentalitzar-nos per
guanyar a San Antonio".
A la resta d'eliminatòries, el
factor camp va ser decisiu. El
Houston Rockets va agafar avantatge sobre Los Angeles Clippers, a qui va derrotar per 11794. Hakeem Olajuwon va fer 28
punts, onze rebots i nou taps.
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A la Conferència Est hi van haver tres victòries locals.
El Cleveland Cavaliers va esborrar de la pista el New Jersey
Nets per 114-98. El treball de
Derrick Coleman - 3 1 punts i
deu rebots- va ser insuficient
per donar al conjunt de Chuck
Daly un triomf.
La veterania del Boston Cèltics
va ser determinant per vèncer el
Charlotte Hornets, que debutava
en el campionat de postemporada. El marcador del Boston Garden va quedar 112-101.

Hakeem Olajuwon lluita amb Tom Gugliotta per una pilota durant
un partit de la Lliga regular

JOE GIZA / REUTER
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Anna Rovira embarca Girona
a Parca teatral d'Amberes 93

wm

avegar per les avantguardes és el que pretén l'Arca, una gran barcassa que sura ja a les
aigües d'Amberes, capital de la cultura d'Europa 1993. Aquest espai acollirà, en els
mesos vinents, les millors investigacions escèniques del món. Anna Rovira, de La Nau
18, embarca Girona a l'Arca amb 'Plural', una mostra de teatre, música i dansa.

'Plural' es presentarà del 17 al 20 de juny a la ciutat belga i després a Girona
GIRONA

JOAN CARLES GUERRERO
Les ciutats de Girona i Barcelona
seran presents aquest estiu a
Amberes 93, capital de la cultura
europea. Anna Rovira, de La Nau
18, i el director Antoni Cots han
preparat Plural amb grups de les
dues ciutats per mostrar al món
els espectacles catalans d'avantguarda.
Per Anna Rovira, "Amberes ha
fet una aposta per acollir el més
innovador de les diferents disciplines escèniques. És per això
que els organitzadors del festival
ens han cridat, perquè aquí a
Catalunya, i concretament a Girona i Barcelona, és on es concentren els grups de dansa, música o teatre que més arrisquen,
que més investiguen".
La programació d'Amberes 93
es concentra, durant la primavera i l'estiu, amb un seguit d'actes
que van des de grans concerts a
escenificacions teatrals, passant
per tot tipus de mostres, exposicions i activitats culturals.
Un dels espais d'Amberes 93,
potser el més original i atractiu
de cara al públic, és el que s'anomena Arca.
Anna Rovira ens explica
aquest projecte: "La idea de
l'Arca és el resultat de la gestió
creativa de Bob Van Reeth. Es
tracta d'una mena d'Arca de Noè
que recull les últimes creacions;
és una invitació a la imaginació,
al present, als nous textos; és
una porta oberta a les noves
composicions musicals, teatrals
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Teatre, música i
dansa per a una
nau plena
d'avantguarda

||Jwerpen 93

~~~

Dintre de la diversitat de projectes d'Amberes 93, l'Arca és el més atractiu i innovador. Una gran barcassa, reproduïda al gràfic, serà l'espai on Girona presentarà 'Plural'.

N O U DIARI

i plàstiques".
L'Arca és una gran barcassa
que ja des d'aquest més d'abril
passat sura a les aigües del port
d'Amberes, i que fondejarà fins a
l'estiu en diferents llocs del port
vell i del riu Scheldt d'aquesta
ciutat.
Els representants gironins que
participaran en la programació
de Plural, organitzada per Anna

Rovira i Antoni Cots, són Jordi
Bover en fotografia; José Benítez
com a tècnic musical; Deny Blaker en arts plàstiques; Trastòbilis
en teatre; Natàlia Espinet i Jordi
Cardoner en dansa, i Anna Rovira i Toti Rovira com a directors
tècnics i executius de la programació.
Juntament amb Girona i Barcelona, tretze ciutats més parti-

ciparan en la programació cultural d'Amberes 93: Montreal, Los
Angeles, Johannesburg, Istanbul,
Marsella, Lubliana, Budapest,
Praga, Sant Petesburg, Estocolm,
Berlín, Rotterdam i Gant.
"Crec que aquesta aventura
conjunta entre Girona i Barcelona", diu Anna Rovira, "pot ser
molt interessant de cara a la
nostra projecció exterior".

El barri vell gironí acollirà pel
juliol tots els espectacles
GIRONA
J.C.G.

El barri vell de Girona acollirà,
del 29 de juny al 10 de juliol, la
programació d'espectacles de
música, teatre i dansa Plural,
que pocs dies abans hauran pogut veure els espectadors a Amberes.
Els escenaris on es representaran els diversos muntatges es
repartiran per tot el nucli antic, i
es realitzaran en indrets com els
Banys Àrabs o als jardins del

passeig arqueològic i als voltants
de Sant Pere de Galligans.
La d'aquest estiu serà la tercera edició de la programació Plural a Girona, que, segons Anna
Rovira, vol oferir al públic "una
pluralitat de disciplines en una
pluralitat d'espais".
Les edicions de Plural que
s'han presentat a Girona, organitzades per La Nau 18, han
mostrat els treballs més innovadors en dansa, vídeo, teatre,
etcètera.
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Eduard, Mònica i Jordi, components de La Sota de Bastos, grup que
participarà a l'edició de 'Plural' d'aquest estiu.
N O U DIARI

GIRONA
NOU DIARI

Sobre les aigües del port
d'Amberes (Bèlgica), un
dels més importants del
món, una gran Arca de
Noè intentarà salvar per a
la posteritat els espectacles d'avantguarda.
Es tracta d'una nau "diferent", una plataforma
que servirà de punt de
trobada a diverses disciplines artístiques (música,
dansa, teatre, etcètera).
Durant una setmana els
intèrprets viuran a l'Arca i
mostraran els seus espectacles al públic.
La programació de Plural que presenta Anna
Rovira de La Nau 18, sota
la direcció artística de
Toni Cots i la direcció tècnica de Toti Rovira, ocuparà l'Arca del 17 al 20 de
juny.
El dia 17 obrirà el programa Trastòbilis Teatre,
de Girona, amb un espectacle de foc a la nit. A mitjanit actuarà la companyia Zotal Teatre, que representarà també el seu
muntatge els dies 18 i 19.
Per al 18 de juny hi ha
previst, a més, una conferència de Toni Cots sobre vídeo-dansa; dues peces de dansa d'Andrés
Corchero i Natàlia Espinet; un concert de B. P.
Puig i Jordi Riera, i una
performance de Jordi Rocosa.
El dia 19 de juny hi
haurà una conferència
sobre un videodance de
Jordi Teixidó i dues peces
de dansa amb Paco Macía
i La Sota de Bastos. El dia
20 es farà un espectacle
de cabaret de Montse Colomer i Lola Puentes i una
revetlla de a cloenda amb
el grup Ja t'ho diré.
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Picap edita el primer
karaoke en català,
amb música de
Sangtraït i Sau
GIRONA
J.M.P.

La companyia discogràfica
Picap ha editat el primer Karaoke en català del mercat
nacional. En format VHS i
amb una durada d'uns vint
miuts, la cinta de video conté
tres temes del grup de rock
sangtraït i dos del grup Sau.
Fortadora d'ànimes, El guerrer i Vol de l'home ocell, de
Sangtraït, seguits de No he
nascut per militar i Només ho
faig per tu, dos temes de Sau
pertanyents als primers discos del grup.
Segons fonts de Picap, la decisió d'editar el karaoke s'ha
produït arran de la forta demanda per aquest tipus de
material. La cinta, composta
amb les típiques imatges del
karaoke més convencional,
ha estat coproduïda per la
discogràfica i l'empresa de
vídeo Many Produccions.
Picap no posseeix els drets
discogràfics de Sau, però la
inclusió dels dos temes ha
estat possible gràcies a què
ells van editar tres dels seus
primers treballs.

ART

S'atorguen
els premis del 5è
concurs de Pintura
del Pla de l'Estany
PORQUERES
NOU DIARI

La cinquena edició del concurs de pintura de la comarca del Pla de l'Estany, arriba
avui a la fase de concessió
dels premis. L'acte tindrà lloc
a les dotze del migdia al local
social de l'Ajuntament de
Porqueres.
Totes les obres presentades són de tema lliure i s'han
establert dues modalitats:
una de figurativa i una altra
d'abstracta.
Es concedirà un primer
premi de 175.000 pessetes al
millor quadre figuratiu, i un
altre de 125.000 al segon millor quadre dins d'aquesta
mateixa modalitat. Pel que fa
a la pintura abstracta es donarà un primer premi de
175000 pessetes i un segon
de 125.000.
El jurat es compon per un
representant de l'Ajuntament, un del consell comarcal, dos veïns del poble, dos
pintors professionals, un crític d'art i membres de la
premsa.
Les obres guanyadores estaran exposades al local social de l'Ajuntament de Porqueres durant tot el mes de
maig.

La Funerària s'estrena a Girona
amb la comèdia 'Oh, amor, amor...'
Xavier Ruscalleda, Dolça Vilallonga i Pep Massanet la interpreten
GIRONA

on el suport institucional és mínim i arriba a les companyies
quan ja no els fa falta".
Ruscalleda destaca que la posada en escena "és molt actual i
no es correspon en absolut amb
el que es podria esperar d'uns
textos que inspiren més aviat
uns decorats romàntics o decadents". L'escenografia és de Xavier Bulbena.

JOAN CARLES GUERRERO
La companyia La Funerària s'estrena avui a Girona amb l'espectacle Oh, amor, amor..., una
comèdia que conté dues peces
curtes: El casament, de Nikolai V.
Gògol, i Un prometatge, d'Anton
Txèkhov.
Aquesta nova companyia teatral de les comarques gironines
la integren Xavier Ruscalleda,
Dolça Vilallonga i Pep Massanet.
Per aquest espectacle han
comptat amb la direcció d'Anatoly Morozov, director del Teatre
de la Sàtira de Sant Petersburg.
Xavier Ruscalleda i Dolça Vilallonga, en declaracions a aquest
rotatiu, coincideixen a assenyalar: "Es tracta d'uns textos absolutament contemporanis, que
connecten de seguida amb el
públic".
Ruscalleda explica que el
muntatge d'aquesta obra "ha estat una gran aventura. El més
significatiu és que sigui més
econòmic portar un director de
fora, sobretot dels països de
l'Est, que no pas un del país o de
l'Estat espanyol".
"Nosaltres vam fer venir Anatoly Morozov, l'any passat, quatre setmanes a Girona", diu Ruscalleda, "perquè fes classes a
l'escola El Galliner i alhora per
dirigir aquest espectacle".
En principi, segons Dolça Vila""C""A

Una obra divertida

Pep Massanet i Xavier Ruscalleda, en un dels moments de la comèdia 'Oh, amor, amor...', que s'estrena avui a Girona.

NOU DIARI

llonga, semblava que havia de
ser molt difícil entendre-s'hi
"perquè ell només parla rus,
però de seguida vam veure que
tots teníem un idioma comú, el
de l'escena".
Una reflexió sobre l'ànima
Sobre la comèdia Oh, amor,
amor... que estarà en cartell avui
a les deu de la nit, al Teatre Municipal de Girona, Dolça Vilallonga diu: "És una comèdia on
es proposa una reflexió sobre la
condició de l'ànima humana i
els sentiments".
Aquest espectacle va ser pre-

sentat al Centre Cultural de la
Mercè el 19 de desembre de
l'any passat, i també l'han escenificat al Teatre Principal d'Olot
i en alguns instituts de batxillerat.
Amb Oh, amor, amor..., la
companyia La Funerària es presenta per primer cop a Girona.
"Vam muntar la companyia
arran d'aquest espectacle", assenyala Vilallonga, "i la vam batejar així una mica pel contrapunt que podia suposar que una
comèdia la representi una funerària. També li vam posar
aquest nom davant la situació
actual que viu el món del teatre,

La mateixa companyia ha produït Oh amor, amor... Segons
Ruscalleda, "aquest muntatge
ens ha costat un milió de pessetes i els diners, de moment, els
hem posat nosaltres; les ajudes
promeses encara no han arribat".
"Aquest és un espectacle", diu
l'actor, "molt adient per portarlo als pobles on no es programa
gaire teatre, perquè es tracta d'una obra que agrada al públic,
que no té gaires pretensions. El
seu objectiu és el de divertir i
que la gent s'ho passi bé".
Anatoly Morozov, que ja és altre cop a Sant Petersburg, abans
de tomar al seu Teatre de la Sàtira, va deixar escrit per al programa de mà de La Funerària:
"M'agradaria que a través del
contacte de l'obra i els actors
amb el públic, féssim una mica
més grans la comprensió i la
unió entre les persones".

Alt nivell musical en el primer
dia de la mostra de jazz per a
joves realitzada a Le Bistrot
GIRONA
JOSEP M. PUIG

La primera mostra de jazz organitzada per l'Institut Català de
Serveis a la Joventut, amb la finalitat de promoure els joves
músics d'aquesta modalitat,
s'està desenvolupant al cafè Le
Bistrot de Girona. Simultàniament té lloc a Barcelona, Granollers, Lleida, Reus, Tarragona,
Terrassa i Tortosa una mostra
del mateix caire.
Vuit grups de jazz actuaran al
cafè Le Bistrot fins al 20 de maig
d'enguany. Dijous va celebrar-se
el primer dia de la mostra amb
els concerts dels grups Teen
Town i Jazz Time; aquests últims, representants gironins. El 6
de maig correspondrà al segon
dia d'actuacions, amb els grups
loan Monné Quartet i Quintet
Esanté.
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La mostra també funciona
com a concurs per determinar
els dos millors grups i un intèrpret solista. Un jurat repartirà els
premis el darrer dia de les actuacions. La quantitat destinada al
millor grup és de 200.000 pessetes, i al segon, de 150.000. Per al
millor intèrpret solista, la quantitat és de 100.000 pessetes.
En paraules de Francesc Cubanell, del Taller de Música de
Banyoles i organitzador de la
mostra a Girona, "el nivell dels
grups és molt alt. Esperem que
tingui continuïtat l'any que ve".
Els grups que hi participen
provenen d'una selecció anterior, en què s'elegia un sol grup
per cada demarcació territorial.
Per poder ser seleccionats, havien d'enviar una maqueta enregistrada amb tres temes originals als serveis de Joventut.

Un moment de l'actuació del grup gironí Jazz Time, en l'escenari
del cafè Le Bistrot.

EDUARD KELELE
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Barricada porta a Figueres
l'agressivitat del seu directe
El grup navarrès actua amb Corazones Negros, a la plaça de braus
FIGUERES

CARLES PUJOL
Aquesta nit a les onze, quan s'obrin les portes, la Plaça de Braus
de Figueres s'omplirà d'un públic jove i heterogeni: caçadores
negres i texanes, marques de
moda, grenyes i melenes perfumades. Tots voldran veure i escoltar els Barricada, una banda
de rock que ha passat de la marginació als Discos d'Or.
El públic de Barricada pertany a tot tipus de classes socials. Si preguntes a la porta de
qualsevol institut quin és el grup
que consideren més autèntic, la
resposta serà Barricada. Després
d'onze anys de discos i escenaris
-amb joies com Pasión por el
ruido (89), Barricada
rocanrol
(90), Por instinto (91) o Balas
blancas (92)-, el gup musical s'ha
guanyat la credibilitat definitiva.
Barricada van començar el 82,
al barri de la Txantrea de Pamplona. Era el temps del rock radical basc, però no van voler
penjar-se aquesta etiqueta, malgrat que eren tan reivindicatius i
rebels com els seus contemporanis. El guitarra del grup, Alfredo
Piedrafita, diu que si s'han de
quedar amb alguna etiqueta
trien la de "rock dur, la del rock
per la cara".
Aquesta nit Barricada garanteix cent minuts de rock en directe. Tocaran unes vint-i-vuit
cançons: onze són de Balas
blancas de l'últim elapé i també
n'hi ha moltes de Por instinto.
En canvi, no hi haurà cap dels
dos primers elapés".
El repertori tampoc inclou cap
tema dels discos en solitari que,
els últims mesos, han gravat els
dos vocalistes del grup: El Drogas i Boni -el primer amb el

"Bales blanques, bales blanques per a l'ovella negra"
Aquesta és la frase clau del tema 'Balas blancas', la cançó que titula l'últim disc de Barricada. Gravat a
finals del 1992, 'Balas blancas' marca un punt i a part en la carrera d'Alfredo Piedrafita, 'El Drogas',
'Boni' i Fernando Coronado. Aquesta cançó farà costat a temes clàssics del quartet com 'Rojo', 'No hay
tregua' o 'Blanco y negro'. L'ambient està assegurat.

NOU DIARI

nom de Txarrena i el segon titulat Peligroso animal de compañía.
Segons Piedrafita, aquests treballs no acaben aquí, ja que ell i
el bateria Fernando Coronado
treballen en projectes propis.
"Barricada és prioritari i la resta,
complementari. Però, quan disposem de temps, disfrutem molt
amb les altres facetes" afirmen el
dos components del grup.

Seguint aquesta línia , Piedrafita va estar treballant amb els
gironins Barri Baix, als qui havia
de produir el disc de debut.
"L'havíem de gravar a l'estiu",
explica Piedrafita, "però el seu
manàger, Pere Casals, els va deixar penjats. Segueixo en contacte amb ells i no descarto la possibilitat d'acabar la feina que havíem començat. Són molt joves i
m'agrada molt com ho fan".

Aquesta nit, s'espera molta
gent a la Plaça de Braus. Barricada té molts de seguidors a les comarques gironines, on han tocat
amb força regularitat.
El setembre del 91, la banda
va actuar a Peralada amb un
gran èxit. Tot i això, aquesta serà
la primera aparició a Figueres on
seran telonejats per Corazones
Negros.
La canya està servida!

La demanda obliga a fer dues
sessions de 'Lafilladel mar'
FIGUERES
NOU DIARI

Sergi Belbel ha dirigit el muntatge escènic de "La filla del mar",
d'Àngel Guimerà

ARXIU
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La forta demanda d'entrades
per veure l'obra teatral La filla
del mar, ha obligat l'Ajuntament de Figueres a programar
una nova sessió de l'espectacle, per les sis d'aquesta tarda.
Les entrades es poden comprar a les taquilles del teatre El
Jardí. Les localitats per la sessió de les deu de la nit, però, ja
estan exhaurides.
La filla del mar, d'Àngel Guimerà, és una producció del

Centre Dramàtic de la Generalitat. Sergi Belbel ha dirigit
l'obra, Joaquim Roy ha dissenyat l'escenografia i Mercè Paloma el vestuari.
Tot i no haver-hi un repartiment de grans noms en l'elenc
d'actors del Centre Dramàtic,
la direcció de Belbel assegura
la qualitat interpretativa del
muntatge.
A La filla del mar (1899), el
dramaturg Àngel Guimerà va
sintetitzar l'estètica realista
amb elements romàntics.

L'Any Miró
arriba al Col·legi
d'Arquitectes amb
films i fotografies
GIRONA
NOU DIARI

Fa 26 anys, Joan Miró va fer
una acció pictòrica al Col·legi
d'Arquitectes de Barcelona.
L'acció, de caràcter efímer,
va ser fotografiada per Oriol
Maspons i Colita, i enregistrada pel cineasta Pere Portabella.
Una selecció d'aquestes
imatges s'exposarà aviat a la
sala d'actes de la demarcació
gironina del Col·legi d'Arquitectes.
Amb la mostra, també arribaran les pel·lícules Miró,
l'altre i Aidez l'Espagne 1969,
dirigides per Pere Portabella.
Els films es projectaran els
dimarts, dimecres i dijous de
cada mes; de dotze a una de
la tarda i de set a vuit del vespre. Les projeccions es mantindran fins a final d'any.
Recentment Portabella va
anunciar la intenció de fer un
mig-metratge de Miró inspirat en un guió inèdit del pintor. L'any 70, Miró va entregar a Portabella vuit pàgines
amb el títol Mont-roig-Mas
Miró.
El film reflecteix els paisatges tarragonins que van influir en el creador. El guió,
que no conté diàlegs, transcorre en el Mas Miró de
Mont-roig.
La banda sonora de la
pel·lícula serà obra de Carlos.
Santos. Aquest ja havia musicat els altres curts mironians
de Portabella. El cineasta vol
enllestir el film abans de la
cloenda de l'Any Miró.

Homenatge a Núria
Feliu al XIV Aplec de
Castell d'Aro
CASTELL D ' A R O
NOU DIARI

La XIV edició de l'Aplec de la
sardana de Castell-Platja
d'Aro homenatjarà Núria Feliu. Anualment, l'aplec està
dedicat a alguna persona vinculada a la vila, a la sardana o
a la cançó catalana.
Amb l'edició d'avui, els organitzadors reten homenatge
a una cantant, "que ha dedicat 25 anys de vida professional a la cançó catalana".
L'Aplec començarà a dos
quarts d'onze del matí, a la
plaça de Castell d'Aro, i a la
tarda, a dos quarts de cinc.
Les cobles Mediterrània, Cadaqués, Esbart Marboleny,
Ciutat de Girona i el grup Cadaqués participaran a la vetllada. A dos quarts d'onze de
la nit al pavelló de Platja
d'Aro, hi haurà la gran gala
de fí de festa.

CULTURA/ESPECTACLES

DISSABTE

1 DE M A I G DE 1 9 9 3

NOU DIARI « 5 3

Kfe

Una guia d'hotels proposa seguir
les passes de grans escriptors

Tarragona plantarà
la carpa més gran
del món pel congrés
d'arqueologia
MADRID
EFE

'Hoteles literarios' relaciona allotjaments i escriptura arreu del món
BARCELONA

GeorgeOrwell,
Claude Simón
i un edifici
desaparegut

C. S.

Hotels de totes les categories, de
tots els continents i de tots els
estils, fins i tot hotels que no
existeixen ben bé, figuren a la
guia Hoteles literarios, que ha
publicat Alfaguara. La seva autora, la francesa Nathalie de Saint
Phalle, ha reunit a base d'anys i
de lectures centenars de referències d'hotels citats per escriptors
on se sap que es van allotjar.
Alguns tenen una llarga història literària, com el Ritz de París,
que va acollir les festes de Paul
Morand o de Marcel Proust i
anys després va hostatjar Scott
Fitzgerald i Hemingway, que hi
va rebre la visita d'un jove J.D.
Salinger. Altres són gairebé innominats i només se'n tenen
breus referències, com l'hotel de
Bebedero, a Costa Rica, on Jane i
Paul Bowles van passar una nit i
van comprar un lloro.
Tres hotels de Barcelona figuren en la relació. L'hotel Oriente
sembla haver fascinat més l'autora pel seu aspecte anacrònic
que per les referències comprovades. En tot cas és un hotel on
encara es pot anar a dormir. En
canvi, l'antic hotel Colón, situat
a la plaça de Catalunya, ocupat
pels anarquistes durant la Guerra Civil, va acabar els seus dies
entre les flames.
Amb el nom canviat a Palace,

L'antic hotel Colón, situat a la plaça Catalunya,
va passar a la història
amb les flames d'un incendi. George Orwell potser hi va dormir, i amb
tota certesa hi va deixar la
seva dona mentre ell
combatia contra el feixisme. Claude Simón el
transforma en l'imaginari
hotel Palace en una de les
seves novel·les.
NOU DIARI

el Colón apareix en una novel·la
del premi Nobel Claude Simón.
George Orwell va deixar-hi la
seva dona. Paul Morand, en canvi, tenia preferència pel Ritz i
també es va allotjar al de Barcelona durant la seva estada a la
ciutat.
Els hotels de Madrid també
han acollit autors viatgers: Peter
Handke, Montherland, Alejo
Carpentier, Hemingway. Peter
Handke va sorpendre el conserge del seu hotel madrileny perquè va demanar una habitació
amb vistes al carrer: la més sorollosa de l'establiment. Era un ho-

tel innominat. Jorge Semprún,
en canvi, escollia el Ritz de la capital espanyola per situar una
conversa entre els seus personatges.
Una Ula amb premi
L'hotel Formentor, a Mallorca,
va ser punt de pas per Chopin i
George Sand, però també per
polítics com Churchill o Keyserling. Més endavant es va convertir en un extraordinari punt de
trobada per literats i s'hi va arribar a atorgar el premi internacional Formentor, que amb

10.000 dòlars del 1960 era el més
ben dotat del seu moment.
Sense sortir de l'Estat encara
es pot anar a un altre il·lustre hotel literari, el Reina Victòria de
Ronda. A la ciutat andalusa, hi
va passar vuit setmanes el poeta
Rilke, que escrivia: "El diable ha
inspirat als anglesos la idea de
construir aquí un hotel realment
excel·lent".
Si es vol exotisme, es pot anar
lluny. A Addis Abeba seguint
Rimbaud, a Bombay seguint
Huxley o a Kyoto, a dormir al llit
de Mishima. Els hotels sempre
han inspirat els escriptors.

Tarragona plantarà aquest
estiu una carpa de 3.500 metres de superfície per acollir
els assistents al XIV Congrés
Internacional d'Arqueologia
Clàssica, que se celebrarà entre els dies 6 i 11 del mes de
setembre.
En
aquesta
instal·lació, que, segons l'alcalde de la localitat, Joan Miquel Nadal, serà la més gran
que s'ha muntat fins ara a tot
el món, s'hi celebraran les
sessions, les conferències i
les projeccions d'àudio-visuals del congrés.
Les jornades reuniran un
total de cinquanta especialistes en arqueologia clàssica, a
les quals assistiran unes
1.500 persones de tot el món.
El congrés té l'objectiu central d'estudiar com eren les
ciutats en el món romà, la
distribució dels espais
d'aquestes ciutats antigues i
les diferències entre la Roma
imperial i les ciutats d'Àfrica,
Grècia, Itàlia i Hispània.
A més de la carpa, que
s'instal.larà davant la muralla
de la ciutat, s'adequaran
molts centres del casc antic,
dependents de l'Ajuntament
i entitats particulars, on es
repartiran les diferents sessions que s'han programat.
La idea de "dispersar i no
centralitzar" la seu de les
conferències en un mateix
edifici té la finalitat que els
assistents recorrin la ciutat i
la puguin conèixer bé, mentre acudeixen a les sessions,
explica Nadal.

Orquestra
Ciutat de
Barcelona

Cultura Cinematografia

FilmoTeca

de la Generalitat de Catalunya

MATINALS INFANTILS (12 hores)
Diumenge 2 maig

Els amos del temps, de René Laloux (1982). En
català.

Diumenge 9 maig

Jasón y los argonautas, de Don Chaffey (1963). V.E.

Diumenge 16 maig

Un Invent diabòlic, de Karel Zeman (1958). En català.

Diumenge 23 maig
Diumenge 30 maig

\

Dissabte, 1 de maig, 19 hores
Diumenge, 2 de maig, 11 hores

Heinz Wallberg, director
Tzimon Barto, piano
Weber
Euryanthe. Obertura
Prokoflev
Concert per a piano núm. 3, op. 26
Txaikovski
Simfonia núm. 6, op. 74, -Patètica-

La Ventafocs, de Václav Vorícek (1973). En català.
El timbaler del Bruc, de Jordi Grau (1979). En català,
(última sessió infantil del curs 1992-93)

Cinema Aquitània (Av. Sarrià, 33) Metro Hospital Clínic, autobusos 6, 14, 15, 27, 30, 34, 41,
54, 59, 66

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
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Ajuntament Vlg/de Barcelona
Institut Municipal de Música

Entrades: a les taquilles del Palau de la
Música, (tel. 268 10 00) dilluns-divendres
10 h./ 21 h. i dissabtes 15 h./ 21 h. i
diumenges 10 h./ 11 h.
Venda anticipada: al mateix lloc, dies i
horaris (excepte diumenges).

CULTURA/ESPECTACLES
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ART

ElMuseuThyssende
Madrid posa a la
venda una guia per
. facilitar les visites
MADRID
EFE

x

*

El Museu Thyssen Bornemisza ha posat a la venda la seva
guia. El llibre, que es pot adquirir per 1.800 pessetes, vol
ajudar els visitants a seguir
correctament el recorregut
artístic per les sales del palau
de Villahermosa, on és ubicada la seu madrilenya de la
col·lecció Thyssen. La guia
no té res a veure amb el catàleg general del museu, dos
extensos volums editats per
Lunwerg que recullen informació de cadascuna de les
787 pintures que configuren
el fons, des de Giotto i els primitius italians fins al pop art.
El text de la guia -un volum de 188 pàgines que també ha estat editat per Lunwerg- ha estat escrit pel conservador en cap del museu,
Tomàs Llorens, que ha
comptat amb la col·laboració
de Mar Borobia. Un centenar
d'il·lustracions de gran qualitat completen el llibre. Llorens, antic director de l'IVAM
valencià i del Reina Sofia madrileny, ha explicat que l'objectiu ha estat "aprofitar la
singularitat d'aquest museu,
que permet fer un repàs a la
història de la pintura en la
seva versió més canònica,
fent seguir en el text el mateix itinerari i distribució dels
quadros, sala per sala."
Per Llorens el llibre "és gairebé un manual d'història
basat en la col·lecció". La
nova publicació inclou plànols de les quatre plantes i 48
sales que formen el museu.

Sabadell reuneix
les il·lustracions
que Matisse va
fer pels llibres
Gravats i dibuixos es poden
visitar fins al dia 25 de maig
BARCELONA

ISIDRE ESTEVEZ

Els dibuixos que el pintor
francès Henri Matisse va fer per
il·lustrar llibres formen l'exposició Matisse: l'art del llibre, que
fins al 25 de maig es pot visitar a
Sabadell. La Fundació Caixa de
Sabadell ha aconseguit portar a
la ciutat una rica mostra que deixa veure els resultats de la fecunda incursió que l'artista va fer en
el camp de la lletra impresa. La
mostra arriba en un moment en
què el nom de Matisse és de plena actualitat, gràcies a l'èxit de
les retrospectives de Nova York i
París.
L'obra gràfica ha estat considerada, tradicionalment, com
una manifestació artística secundària. Amagada pel pes
històric i la importància real de
la pintura, l'obra gràfica ha patit
l'oblit i la indiferència durant
molts anys. Finalment, però, experts i investigadors comencen a

reclamar per ella el lloc que es
mereix en la història de l'art. Tot
i que, certament, la pintura és
més notòria, no s'ha de menysprear una manifestació creativa
que ha donat moments brillants,
des de Picasso fins a Miró.
Conscients d'aquesta importància injustament oblidada,
els responsables de la Fundació
Caixa de Sabadell han organitzat
més d'una exposició sobre obra
gràfica que, a més de la seva bellesa en si, és una manera
excel·lent d'entendre millor els
treballs pictòrics. Dins d'aquesta
línia, s'han pogut veure mostres
gràfiques d'altres artistes contemporanis, com Marc Chagall.
Blanc i negre
Ara ha arribat el torn de Matisse,
que sorprèn els visitants amb els
traços tendres i subtils que surten del seu llapis. Una sorpresa
lògica, ja que Matisse és l'artista
del color, i resulta impactant

Aiguafort original de Matisse fet per la portada de "Les fleurs du
m à " , de Charles Baudelaire
CAIXA DE SABADELL

veure els dibuixos, les litografies
i els gravats on els únics colors
són el negre i el blanc i, ocasionalment, algun blau o algun vermell.
Les obres que es poden veure
a Sabadell, procedents del Museu Matisse de Niça, van ser fetes per il·lustrar obres de diferents autors clàssics i contemporanis: els aiguaforts dissenyats
per Ulysses de James Joyce, les
fotolitografies de Les fleurs du
Mal, de Charles Baudelaire, o
Jazz, on Matisse mateix reflexiona sobre l'art i la vida.

C u l t u r a Teatre

LA GUÀRDIA
BLANCA
(Els dies dels Türbin)

Cultura Teatre
JOSEP M A R I A FLOTATS - MERCE PONS

DE MICHAÏL B U L G À K O V
DIRECCIÓ
PAVEL K H O M S K Y
AMB
MANEL BARCELÓ
JORDI B O S C H
J O S E P M. D O M È N E C H
A N N A ESTRADA
PEP FERRER
PEP JOVÉ
CARLES MARTÍNEZ
PEP P L A
S A N T I RICART
PHILIP ROGERS
XAVIER R U A N O
LLUÍS SOLER
A R T U R TRIAS
DEL 15 D'ABRIL
AL 20 DE J U N Y

ROMEA

CENTRE DRAMÀTIC
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Teatre

Poliorama

Un artista que
s'ha convertit
en un fenomen
de masses
BARCELONA
I.E.

Aquests darrers anys són
molts els casos d'artistes
que han acabat convertits
en un autèntic fenomen
de masses. Grans exposicions i intenses campanyes publicitàries han fet
de molts pintors autèntiques estrelles de la modernitat. I sí als anys 80 les
grans estrelles van ser Van
Gogh i, no tant, Velàzquez, els 90 ha arribat el
torn de Matisse i, menys,
de Miró.
Matisse ha entrat en el
complex i sorprenent
món de l'star systern artístic de la mà de dues grans
exposicions: la primera,
Henri Matisse, a retrospective, es va poder veure al
Museu d'Art Modern de
Nova York entre l'octubre
del 1992 i el gener del
1993. Hi van anar més de
900.000 persones, que la
converteixen en la segona
més visitada de la història, després de la retrospectiva sobre Picasso que
va acollir el mateix museu
el 1980.
Després de Nova York,
París és ara la ciutat on
contemplar l'exquisida
sensibilitat del pintor. La
mostra, centrada en les
primeres etapes de l'artista, serà al Beaubourg fins
al 21 de juny.

ONANEM

DIVENDRES

1 DE M A I G DE 1 9 9 3

TEATRES
BELLE EPOQUE
TEATRE MUSICAL (Muntaner,
246. Tels. 209 77 11 i 209 73 85).
D O L L Y VAN DOLL p r e s e n t a :
" S u e ñ o s " , un e s p e c t a c l e d e
Music-Hall. Horaris funció: totes
les nits, única sessió 23.15 h.
Diumenge tancat, excepte vigílies de festiu. T o t s els d i j o u s
funció tarda a les 17 h, preus reduïts. Possibilitat de sopar-espectacle, tots els dies a partir de
5.800 ptes, prèvia reserva amb
24 hores d'antelació. Informació,
reserves i venda anticipada als
tels. 209 77 11 i 209 73 85.

BORRÀS
PI. Urquinaona, 9. Tel. 412 15
82.
ÀNGELS GONYALONS i CARLES SABATER, TOTS DOS. 9
Ú N I C S D I E S ! FINS A L 2 DE
MAIG.
ATENCIÓ: PRÒXIMAMENT
DOBLE PROGRAMACIÓ "LA
DONA DE NEGRE", per PAVANA ESPECTACLES. El t e r r o r
arriba al t e a t r e .
" E L DUO DE LA SUDAFRICAN A " , PER NOVA LÍRICA, S.L.
Duos c ò m i c s d e sarsuela.
Venda anticipada d'ambdos espectacles de localitats a totes
les oficines de Caixa de Catalunya i a la taquilla del teatre i
amb targeta de crèdit (tel. 219
46 26).

CONDAL
Tel. 442 31 32 i 442 85 84. Av.
Paral·lel, 91).
2 ESPECTACLES!
" NO ET VESTEIXIS PER SOPAR". EL VODEVIL MÉS DIVERTIT amb Carles Canut i Moreno i
Joan Pera.
C L O C H A R D . L ' H U M O R DE
GRAPPA TEATRE I PACO MIR.
Venda anticipada de localitats
d ' a m b d o s espectacles a totes
les oficines de la Caixa de Catalunya a la taquilla del teatre i
amb targeta de crèdit (tel. 219
46 26).
R E C O R D A : SI VOLS RIURE,
VINE AL CONDAL!

GOYA
Tel. 318 19 84. Joaquin Costa,
68 (PI. Universitat). Metro i autobusos: plaça de la Universitat.
Èxit arrolador de la comedia " A
t o d a luz" de Mary Orr. Direcció
Angel García Moreno. Reparto
Lola Herrera amb Natalia , Franc i s c o Piquer, A n a Maria Barbany, Pep Lara i Raúl Cordón.
H o r a r i s : Dilluns: descans. Dimarts i dijous: 18.30 i 22 hores.
Dimecres i divendres: 22 hores.
Dissabte: 19 i 22.30 hores. Diumenge: 19 hores.
Venda localitats: anticipades a
la CAIXA DE CATALUNYA. A les
taquilles del teatre des de les 17
hores. Grups (preus reduïts) tel.
210 00 08. Venda anticipada per
telèfon (tarja de crèdit) tel. 219
46 26.
Firis a l 9 d e m a i g . I M P R O RROGABLE!

GRAN TEATRE
DEL LICEU
Dies 1, 3 i 4 de maig. Avui dissabte 1 de maig, a les 21 hores
func. núm. 89 - F o r a d ' a b o n a m e n t - . " I I T r o v a t o r e " de G.
Verdi, a m b Sardinero (1 i 3) /
Pons (4); Millo (4) / Crider (1) /
Sweet (3); Terentieva (1 i 4) / Zajick (3); O'Neill (1 i 3) / Popov (4);
Palatchi, Uriz, Heilbron, Tomàs,
Lluch. Dir. d'orquestra: L. Gardelli. Dir. d'escena: H.R.Aragón.
Escenografia: LI. Corbella. Prod u c c i ó Teatro de la Zarzuela,
Asociación Asturiana de Amigos
de la Opera i de l'lnstituto Valenciano de las Artes Escénicas,
Cinematografía y Música. Amb
el patrocini de WINTERTHUR.
Demà diumenge, 2 de maig , a
les 21 h o r e s f u n c . n ú m . 92
-TORN D-. Recital Ferruccio
F u r l a n e t t o . Piano: A l e x i s
W e i s s e n b e r g . O b r e s d e S.
Rakhmaninov i M. Mussorgski.
Venda a n t i c i p a d a de localit a t s : de 8 a 20 h. feiners; dissabtes de 8 a 13 h., Rambla deis
Caputxins, 61. Tel. 412 35 32 /
41219 03.
V e n d a e l d i a d e la f u n c i ó :
d e d i l l u n s a d i s s a b t e d e 8 h.
fins a l'inici de la funció; fest i u s d ' 1 1 a 13.30 h. i d e -

16 h. f i n s a l ' i n i c i d e la f u n ció.

INSTITUT DEL
TEATRE -TEATRE ADRIÀ
GUAL
INSTITUT DEL TEATRE DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. C/
Sant Pere més Baix, 7 (metro
Urquinaona). Tel. 268 20 78.
ADRIÀ GUAL.
Del 25 de març al 9 de maig:
"Dansa a l ' I n s t i t u t " .
Del 29 d'abril al 2 de maig Companyia BÚBULUS, presenta
" H e k t o r i H e k t o r i a " . Properes
companyies del cicle: del 6 al 9
de maig: BALLET CONTEMPORANI DE BARCELONA.
Horari: De dijous a dissabte a
les 22.30 hores. Diumenge, a les
18 hores.
LA CUINA.
Del 14 d'abril al 2 de maig.
Companyia de Roser Batalla i
Raül Contel presenta "Un ratolí,
un gat, un canari i una boa a
l ' a r m a r i d e Rena L l u c o t " . Direcció: Raül Contel.
Horari: de dimarts a dissabte, a
les 21.00 h. Diumenge i festius,
a les 20.00 h.
Preus: 1.200 ptes. Majors de 65 i
carnet jove: 50% de descompte.
La Cuina, dia de l ' e s p e c t a d o r
(dimarts i dimecres no festius ni
vigílies de festiu): 1.000 ptes.
Reserves per telèfon. Un c o p
començada la representació no
es podrà entrar a les sales.
Dilluns descans de la companyia.

JOVENTUT
Teatre Municipal de l'Hospitalet.
C/ Joventut, 4-10 (Collblanc) Tel.
448 12 10. Metro: L1 La Torrassa. L5 Collblanc.
El Silbo Vulnerado presenta a
Luís Felipe Alegre en: "El Bulul ú " . del 28 d'abril al 2 de maig.
Horaris:De dimecres a dissabte:
21.00 hores. Diumenges: 19.00
hores.
Preu únic: Dim. i Dij. 1.500 ptes.
Div., Diss i Dimge.: 1.800 ptes.
Preus reduïts per a grups organitzats.
Venda anticipada: al mateix Teatre de dimarts a divendres, de
18.00 a 20.00 h; a totes les oficines de la "CAIXA DE CATALUNYA"; amb targeta de crèdit al tel.
219 46 26. Grups organitzats: reserves al tel. 210 72 28.
Servei de bar al mateix Teatre,
tel. 448 0513.
Avanç de programació: del 12 al
30 de maig Promoacting presenta " A m o r a m i t g e s " .
Nota: un cop començada la funció no es permetrà l'accés a la
sala.

LLIURE

Oficines de Caixa de Catalunya.
Amb targeta de crèdit: Tel. 219
46 26. Grups organitzats: Tel.
210 24 58. Al mateix teatre des
d'una hora abans.

L'ESPAI
L'espai de dansa i música de la
Generalitat de Catalunya. Travessera de Gràcia, 63 (entre Aribau i Tuset). Tel. 201 29 06. La
companyia de dansa Nats Nus
presenta: " S o m c i n c " . Els dies
29 i 30 d'abril i 1 i 2 de maig.
Venda a n t i c i p a d a d ' e n t r a d e s
dues hores abans de cada representació a les taquilles de
L'Espai o trucant al: 201 29 06.
Horari de representacions: 22
hores els dies feiners i 19 hores
els festius.
(Veure també cartellera de música).
Properes actuacions:
Del 20 al 23 de maig: TRÀSIT.
Del 27 al 30 de maig: KENMERK
DANSPROJEKT.
Del 10 al 13 de juny: THE MEEK.
Del 24 al 27 de de j u n y : METROS.

Alegre de Dalt, 55 bis (Gràcia).
Metro Joanic. Bus: 21, 24, 35,
39, 55. Tel. 219 79 27.
Sala Beckett presenta AMPARO
SOLER LEAL a " A m a n d a " , de
Carsten Ahrenholz. Direcció
Hermann Bonnin. A m b Miquel
Cors, Jordi Dauder i Ivan Tubau.
Horari: de dimecres a dissabte a
les 22 hores. Diumenge a les 19
h o r e s . Preu: preu únic 1.200
ptes. Venda d'entrades tots els
dies de representació al mateix
teatre des de dues hores abans.
Venda de localitats amb targeta
de crèdit: 219 46 26. Reserves
amb 24 hores d'antel.lació: 219
79 27.
¡ j D I U M E N G E DIA 2 DE MAIG
ÚLTIMA FUNCIÓ IMPRORROGABLE!!

MALIC

SAJ

C/ Fusina, 3. Al costat del Born.
Tel. 310 70 35. Metro Jaume I (LIV) i Triomf (L-l).
" L a l l e g e n d a d e Sant J o r d i " ,
per La Fanfarra. La divertida i ja
clàssica versió en titelles de la
famosa llegenda. Diumenge, 2
de maig, a les 12 h. migdia i 6 h.
tarda. 600 ptes. Reserves per
telèfon.

Centre Urbà de les Arts i l'Espectacle. Carrer de les Monges,
2-6/Passeig Fabra i Puig. Tel.
311 92 22. Metro: Fabra i Puig.
Pàrquing a 150 metres: Pça. de
les Palmeres.
SALA 1. ÚLTIMS DIES! " C a r t e s d ' a m o r " d'A.R. Gurney.
Amb Silvia Munt i Pep Munné.
Direcció: Josep Costa. TUB.
SALA 2. ÚLTIMS DIES! " B e i r u t " de Lanford Wilson i Alan
Bowne amb Josep Linuesa, Silvia Sabaté i Pep Sais. Direcció:
Josep Costa. TUB.
Horaris: dimarts, dimecres i divendres a les 9 del vespre; dijous, 5 tarda (sala 1) i 9 vespre;
dissabte, 6 tarda (sala 1) i 9 vespre; diumenge 6 tarda.
Preus: 1.500 ptes. dimarts 1.200
ptes. Venda anticipada de localitats a t o t e s les oficines de la
Caixa de Catalunya i a la taquilla
del teatre dimarts, dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre, dijous de 4 a 9 del vespre; dissabte de 5 a 9, diumenge de 5 a 7.
Reserves per telèfon 311 92 22 i
311 95 51.

MALIC
C/ Fusina, 3. Al costat del Bom.
Tel. 310 70 35. Metro Jaume I (LIV) i Triomf (L-l).
"Entre Europa o Broadway",
recital de cant de Sjak Bouten
a m b C a r l e s Puig al p i a n o .
Cançons de Kurt Weil, Cole Porter i George Gershwin. Dimec.
28, dij. 29, div., 30 d'abril i diss.
1 de maig, a les 10 h. nit. 1.200
ptes. Reserves per telèfon.

POLIORAMA
Rambles, 115. Tel. 317 75 99.
Metro Catalunya. Companyia
Flotats. " T o t a s s a j a n t D o m
J u a n " de Louis Jouvet (segons
l'obra "Elvira Jouvet 40" de Brigitte Jaques, extret de "Molière
et la C o m é d i e C l a s s i q u e " , de
Louis J o u v e t , Ed. Gallimard).
Posada en escena Josep Maria
Flotats. Amb Josep Maria Flotats, Francesc Galceràn, Jordi
Muixí, Martí Peraferrer i Mercè
Pons. HORARI DE REPRESENTACIONS: d i m e c r e s 17 hores,
dijous, divendres i dissabtes a
les 21 hores. Diumenges a les
19 hores. Dilluns i dimarts descans de la Companyia. VENDA
ANTICIPADA DE LOCALITATS: a
les taquilles del teatre tots els
dies de 12 a 14 hores i de 16 a
20 hores. Reserves telèfon 317
75 99. Acolliment de grups tel.
210 24 58. Venda d ' e n t r a d e s
amb t a r j a Visa tel. 219 46 26.
Nota molt important: Un cop començada la representació no es
podrà entrar a la sala. ATENCIÓ:
a partir del 19 de maig inclòs la
sessió del dimecres tarda passarà a les 21 h.

Venta anticipada de localitats, a
les taquilles del teatre, de dimarts i divendres de 5 a 8 del
vespre. Dissabtes i festius dues
hores abans de començar la representació.
Venda de localitats per telèfon
amb targeta de crèdit, tel. 219
46 26 (de dilluns a divendres de
10 a 2 i de 4 a 7).
Venda de localitats a totes les
oficines de la Caixa de Catalunya.
Restaurant del Teatre. Reserva
de taules tel. 218 67 38. Obert
també després de la representació.

CENTRE DRAMÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
C/Hospital, 51. Tel. 301 55 04.
Metro: Liceu. Informació al 301
55 04 de 10 a 14 i de 16 a 19.30
hores.
" L a G u a r d i a B l a n c a " de M.
Bulgakov.
Companyia del Centre Dramàtic
de la Generalitat de Catalunya.
Direcció: Pavel Khomsky. Amb:
J. B o s c h , M. B a r c e l ó , J . M .
Domènech, P. Jové, P. Plà. A.
Estrada, S. Ricard, C. Martínez,
LI. Soler, X. Ruano, P. Farré, A.
Trias, P. Rogers.
Horaris de representacions:
de dimecres a dissabte a les 21
hores. Diumenge a les 18 hores.
Venda i reserves: al mateix teatre i al telèfon 317 71 89 de dilluns a dissabte de 12 a 13.30 i
de 16 a 20 h. Diumenge de 12 a
13.30 i de 16 a 17 h.
Preus: platea 1.600; primer pis
1.400; segon pis 1.200. Carnet
Jove 2 5 % d e s c o m p t e . D i m e cres, p r e u únic reduït: 1.200
ptes.

LA VINYA
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SALA ALTERNATIVA
LA CASONA
Tel. 422 69 22. Burgos, 55. Metro PI. Sants / Mercat Nou "PER
RAONS HUMANITÀRIES". Preu:
1.000 ptes. Div. i dissab. 21.30
h. Dium. 18.30 h.

Tel. 218 92 51. M o n t s e n y 47,
Gràcia. Metro Fontana. Bus 22,
24, 28. Pàrquing Plaça del Sol.
" D a n s a d ' a g o s t " , de Brian
Friel. T r a d u c c i ó Guillem-Jordi
Graells. Escenografia i vestuari
Csàba Antal. Coreografia Montse C o l o m é . I l · l u m i n a c i ó Xavi
Clot. Companyia Teatre Lliure
amb: Montsa Alcañiz, Ester Formosa, Anna Güell, Anna Lizaran,
Ramon Madaula, J o s e p Montanyès, Lluís Tomer i Emma Vilarasau. Direcció Pere Planella.
Horari: Dilluns descans; dijous 5
tarda; diumenge 6 tarda; Resta
dies 9 nit. Preus: Dimarts: 1.400
ptes. Dijous: 1.100 ptes. Resta
dies: 1.750 ptes.

Centre de Creació COMEDIANTS. C/Les Palmes, s/núm.
08360 Canet de Mar (Barcelona).
COMEDIANTS presenta "Primavera Mediterrània". Mes de maig
dies 1, 2, 9, 16, 23, 30. Horari:
11.30 h.
Venda anticipada de localitats:

NOU DIARI •

ROMEA

SALA BECKETT

TANTARANTANA
Tantarantana, 16. Tel. 319 41 58.
Metro Triomf i Jaume I. Dim. a
diss. a les 22 hores. Dium., i festius a les 19 hores. CICLE D'HUMOR del 28/4 al 15/5. PRESENTA: l ' e x t r a o r d i n a r i e s p e c t a c l e
còmic A Concretar: per "Comp a n y i a LA T A L " . Preu: 1.200
ptes. Dimec. 800 ptes. Reserves
per telèfon.
SESSIONS GOLFES: Divendres i
dissabtes a les 12.30 de la nit.
Del 30 d'abril fins el 29 de maig.
"Qüestió de cor", programa de
varietats a càrrec de BEGOÑA,
SL (Begoña Iñurria i Quim Pañart). Humor, plomes,picardia,
sensualitat I... Preu: 1.200 ptes.

TEIXIDORSTEATRENEU
C/Terol, 26 (Gràcia). Tel. 213 55
99. Metro: Fontana (L3), Joanic
(L4).
TEATRENEU PRESENTA " L ' A m a n t b i l i n g ü e " de Juan Marsé.
Adaptació i traducció de Josep
P. Peyró. Amb: Francesc Albiol,
Ma À n g e l s C e b o l l e r o , M a r i a
Elias, Xus Estruch, Genis Hernández i Josep Salvatella.
Horaris: de dimarts a dissabtes
a les 22 hores. Diumenges i festius a les 19 hores.
Preus: dimarts 1.100, dimec. i
dij. 1.300, div. diss. dium. festius
i vigílies 1.700.
Venda anticipada de localitats a
Caixa de Catalunya i a la taquilla
del Teatre de dim. a diss. de
19.30 a 21.30 hores. Reserves i
preus especials per grups al 213
55 99.

VICTÒRIA
TRES PER 3, S.A. Av. Paral·lel,
67. Tel. (93) 441 39 79.
EL TRICICLE presenta "Terrrific!".
Horaris: dimecres, dijous i divendres, 10.30 h nit; dissabte, 7
tarda i 10.30 nit; diumenge, 8
tarda.
Preus: 2.500 / 2.300 / 1.500. Dimecres: 2.000 / 1.800 / 1.200.
Taquilla del teatre oberta de dimecres a diumenge des de les 5

de la tarda. Dissabtes també de
10 a 2 del migdia.
Venda anticipada: a les oficines
de la Caixa de Catalunya. A la
taquilla, de dimecres a divendres de 5 a 9 de la nit. Dissabte
de 10 a 2 i de 7 a 9 de la nit. Dium e n g e d e 5 a 7. Per t e l è f o n ,
amb targeta de crèdit, tel. (93)
441 39 79.
Grups organitzats: Tel. (93) 284
47 51.

VICTÒRIA
CICLE ÒPERA JOVE. "El barber
de Sevilla" de Rossini, adaptad a i d i r i g i d a per El T r i c i c l e ,
adreçada a escolars i públic en
general.
Horaris: de dimarts a divendres
a les 5 de la tarda.
Preus: de 1.000 a 1.500 ptes.
Venda de localitats a la taquilla
del teatre des de 1 hora abans
de la funció. Grups organitzats:
Tel. 284 47 51.
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i dissabte 1 a les 11.30 i 13 hores.

MUSEU DE LA CIÈNCIA
MUSEU DE LA CIÈNCIA DE LA
FUNDACIÓ "LA CAIXA". Teodor
Roviralta, 55 (accés per Císter,
64). 08022 Barcelona. Tel. 212
60 50. Feiners i festius, de 10 h.
a 20 h. Dilluns t a n c a t . Servei
d'informació Tel. 317 57 57.
CLIK DELS NENS. Espai per a
nens de 3 a 7 anys. De dimarts a
divendres, reservat a grups escolars. Festius, caps de setmana i vacances escolars, diverses
sessions. Places limitades.

*

TANTARANTANA
Tantarantana, 16. Tel. 319 41 58.
Metro Triomf i Jaume I. Dis. 6
tarda, diu. i fest. 12 matí: "Un
conte de 220 volts" per Pep López. 550 ptes. Descomptes per
a grups. Sessions escolars.

VICTÒRIA
SESSIÓ GOLFA. Mil p e r s o n a t ges en un personatge. Mil
c a n t a n t s en un c a n t a n t . J o r d i
L . P . e n d i r e c t e . . . No s ' h o
creuran!!!.
2 últimes setmanes.
Horaris: divendres i dissabtes a
l'1 de la matinada. (El dissabte
dia 1 no hi haurà sessió golfa).
Preu: 1.500 ptes (amb la localitat
de la "sessió golfa" es pot entrar
al Ball Apolo o al Studio 54).
Venda de localitats: a la taquilla
del teatre de dimecres a divendres de 5 a 9 de la tarda, dissabtes de 10 a 2 i de 7 a 9. Divendres i dissabtes també 2 hores abans de la "sessió".
Informació i reserves: tel. (93)
329 57 54.

VILLARROEL
Villarroel, 87 (Eixample). Telèfon
451 12 34. Metro L-1 (Urgell).
Bus 9, 14, 20, 50, 56 i 59. Nocturn: N1, N2. Servei de bar.
" P e t i t s c o n t e s m i s ò g i n s " de
Patricia Highsmith, direcció Pere
Sagristà per la Cia. T. DE TEATRE. Premi revelació temporada
i premis de la crítica teatral de
Barcelona.
Horaris: de dimarts a divendres
22 h; dissabte, 19 i 22 h; diumenge, 19; dilluns descans.
Preu: 1.800 ptes. Dimarts i 1a
funció del dissabte 1.200 ptes.
Venda anticipada en qualsevol
oficina de la Caixa de Catalunya
1 a les taquilles del teatre de 19 a
21 h, excepte dilluns i festius.
Reserves i g r u p s o r g a n i t z a t s
preu especial al tel. 451 12 34.
Venda anticipada de localitats
per telèfon amb targeta de crèdit al 219 46 26.
2 ÚNIQUES SETMANES!

XARXA DE TEATRES
PÚBLICS DE
CATALUNYA
Venda anticipada de localitats a
totes les oficines de la CAIXA
DE CATALUNYA i en els mateixos teatres des d'una hora
abans.
T e a t r e M u n i c i p a l El J a r d í d e
F i g u e r e s . PI. J o s e p Pla, s/n.
Telèfon 50 19 11. Dissabte 1 de
maig, a les 10 de la nit "La filla
del m a r " , d'Àngel Guimerà, direcció Sergi Belbel. Companyia
Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya.
Teatre A t l a n t i d a d e Vic. C/ St.
Fidel, 11. Telèfon 886 20 91. Divendres, 30 d'abril, dissabte 1
de maig a les 10 de la nit, diumenge 2, a 2/4 de 7 de la tarda.
" A m e r i c a n B u f f a l o " , de David
M a m e t . C o m p a n y i a La G à b i a
Teatre.

INFANTIL
FILMOTECA
FILMOTECA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Cinema
Aquitania. Avinguda de Sarrià,
33. 08029 Barcelona. Tel. 430 50
07. Diumenge, 2 de maig a les
12 hores M a t i n a l infantil "Els
amos del temps". René Lalous,
1982. França. V.C.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
TEATRE DE LLOGUER presenta
"Ajnem agrutrot ajnem" dissabtes a les 17.30 hores, diumenges

ATRACCIONS
COVES DE CATALUNYA
Coves turístiques a Collbató. Inf.
777 03 09 i de DM a DV escoles..

MIRADOR
TORRE COLLSEROLA
¡Acabat d'estrenar! Obert t o t s
dies d'12 a 20 hores ininterrumpidament.
Per 4 7 5 ptes (350 per grups de
m é s de 15 p e r s o n e s ) p o d r à s
gaudir del major espectacle panoràmic de Catalunya.
Informació: Tel. 211 79 42.
A c c e s s o s per Ronda de Dalt
(B-20) c o n e c t a d a amb la Ctra.
de Vallvidrera i de l'Arrabassa- ^
da.
Funicular fins Tibidabo i transport intern gratuït fins el Mirador, des de la plaça Tibidabo.
Ja pots visitar el M i r a d o r Pan o r à m i c de la torre de Collserola. Disfruta d ' u n a meravellosa
vista des de l'ascensor exterior
cristalitzat que en 2 minuts i mig
et pujarà al Mirador, a 560 m.
s o b r e el nivell del mar, i des
d'on disposaràs d'un radi de 70
km. per deixar perdre la teva mirada.
Puja al Mirador de la Torre de
Coilserola¡ !No ho oblidaràs!

TIBIDABO
La M u n t a n y a Màgica.
O b e r t de dimecres a divendres
d'11 a 19 hores. Caps de setmana i festius de 12 a 21 h.
Per només 1.950 ptes. l'ENTRADA COMPLETA, per utilitzar totes les atraccions tantes vegades c o m t ' a t r e v e i x i s . Per 950
ptes l'ENTRADA REDUÏDA (inc l o u la v i s i t a a 12 a t r a c c i o n s
concretes). Visita Passatge del
Terror: 600 ptes.
Informació tel. 211 79 42.
Vine a sentir milers de noves
sensacions i sorpreses i a gaudir
de la nostre nova a t r a c c i ó : el
HURAKAN, ara 5 LOOPINGS! I
si vols viure una història terrorífi- *
ca visita el PASSATGE DEL TERROR, (L'Autèntic).
Tramvia Blau desde Plaça Kennedy.
F u n i c u l a r c o n t i n u d e s de la
Plaça Dr. Andreu.
Ara accessos més còmodes per
la Ronda de Dalt (B-20), connectats amb la crtra. Vallvidrera i
l'Arrabassada (sortida núm. 5 direcció Besòs; i sortida núm. 6
direcció Llobregat). Nou servei
d'autobús, el TIBIBÚS. Sortides
des de plaça Catalunya fins la
cimera del Tibidabo amb aturad e s i n t e r m i t g e s . Horaris: diumenges i festius d'11 h. a 22 h.
Informació (93) 211 79 42.
Puja al Tibidabo. "La Muntanya
Màgica".

SKATING PISTA DE GEL
Roger de Flor, 168. Tel. 245 28
00. Dilluns t a n c a t . M a t i n s d i m a r t s a d i v e n d r e s de 10.30 a
13.30 hores. Dissabtes i diumenges de 10.30 a 14.00 hores. Tardes dimarts tancat. Dimecres de
17.30 a 22.30 hores. Dijous tancat. Divendres de 17.30 a 1 hores. Dissabtes de 16.30 a 1 hores. Diumenges de 16.30 a 22
hore. A p r e n g u i a p a t i n a r a la
nostra escola. Cursos per a totes les edats i nivells.
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SI NO ÉS CINEMA

ALBÉNIZ

MODERN, SalaB

Plaça Independència, 10. Tel. 20 0135.

Héroe por accidente.
Apta. Un infeliç té l'oportunitat de convertir-se en un heroi quan
aconsegueix salvar els passatgers d'un avió que s'ha estavellat.
L'home fuig del lloc i un amic seu s'atribueix l'heroïcitat.
EUA. 1992. Dir.: Stephen Frears. Int.: Dustin Hoffman, Andy García.
Horari: 4.15,6.20.

Halcones de mar.
18 anys. Un marine és destinat a l'Orient Mitjà. Aconsegueix fugir i
demana ajuda per rescatar un company que ha estat fet presoner.
EUA. 1992. Dir.: Shimon Dotan. Int.: Rob Lowe, GaleHansen.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.

CATALUNYA

CINEMA ESTUDI TRUFFAUT

Carrer Emili Grahit, 56. Tel. 20 23 93.

Carrer Nou del Teatre, 16. Tel. 20 30 89

CATALUNYA, Sala 1

La vida y nada más.
13 anys. V.O. subtitulada. França, poc després de la Primera Guerra
Mundial. Un comandant es dedica a localitzar soldats desapareguts. L'home coneix una viuda que busca el cos del seu marit.
França. 1989. Dir.: Bertrand Tavernier. Int.: Philippe Noiret, Sabine
Azéma.
Horari: 8.30,10.30.

Su distinguida señoría.
Apta. Un estafador aconsegueix convertir-se en candidat electoral
utilitzant el nora d'un congressista, Jeff Johnson, que ha mort.
EUA. 1992. Dir.: Jonathan Lynn. Int.: EddieMurphy, LaneSmith.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.
CATALUNYA, Sala 2
Juego de lágrimas.
18 anys. Un soldat britànic, Jody, és fet presoner per l'IRA. Un activista va a la recerca de Dil, l'amant de Jody, de la qual s'enamora.
GB. 1992. Dir.: Neil Jordán. Int.: Stephen Rea, Jaye Davidson.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.
CATALUNYA, Sala 3
Belle Époque.
13 anys. Iniciada la dècada dels trenta, un desertor coneix un vell
pintor amb el qual inicia una amistat. El jove té ocasió de conèixer
les quatre filles del seu amic.
Espanya. 1992. Dir.: Fernando Trueba. Int.: Jorge Sanz, Ariadna Gil.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.

COLISEU
Plaça Independència, 11. Tel. 20 27 47.
Eternamente joven.
Apta. L'any 1939, un pilot de proves veu com la seva xicota ha entrat en coma després de ser atropellada L'home es presta a un experiment pel qual serà congelat i restarà hivernat durant un any.
EUA. 1992. Dir.: Steve Miner. Int.: Mel Gibson, Jamie Lee Curtís.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.

MODERN

Carrer Nou del Teatre, 16. Tel. 20 30 89

ABC PLAÇA
Plaça Jordi de Sant Jordi. Tel. 20 38 59
PLAÇA, Sala A
La força del vent.
Apta. Un patró de vaixell decideix participar a la Copa Amèrica de
regates. El film es basa en el cas real d'un navegant que va resultar
ser l'únic perdedor nord-americà d'aquesta competició.
EUA. 1992. Dir.: Carroll Bailará. Int.: Matthew Modine, Jennifer
Grey.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.
PLAÇA, SalaB
Herida.
18 anys. Un diputat britànic coneix la xicota del seu fill. El polític
inicia una relació amb la noia i intenta guardar les aparences.
França. 1992. Dir.: Louis Malle. Int.: Jeremy Irons, Juliette Binoche.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.
PLAÇA, Sala C
RosaRosae.
13 anys. Una escriptora en crisi troba una amiga que li havia confiat el seu diari infantil, amb el qual ella va escriure un llibre d'èxit.
Espanya 1993. Dir.: Fernando Colomo. Int.: Arta Belén, Maria Barranco.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.

ULTÒNIA

MODERN, Sala A
'Sin perdón.
18 anys. Un antic bandoler intenta portar una vida honrada Però
les dificultats econòmiques l'obliguen a acceptar l'encàrrec de perseguir dos pistolers que van atacar una prostituta.
EUA. 1992. Dir.: Clint Eastwood. Int.: Clint Easrwood, Morgan Freeman.
Horari: 4.00,6.15,8.30,10.45.

Avinguda Jaume 1,20. Tel. 20 22 77.
¡Viven!
13 anys. Reconstrucció de la coneguda tragèdia dels supervivents
d'una catàstrofe aèria als Andes, que van haver de sobreviure practicant el canibalisme.
EUA. 1992. Dir.: FrankMarshall. Int.: Ethan Hawke, VincentSpano.
Horari: 5.00,7.45,10.30.

COMARQUES

Banyoles

MERCANTIL
Plaça Turers, 3. Tel. 57 00 71

SAVOY
Carrer Pep Ventura, 12.
Tel. 50 52 05.

El guardaespaldas.
Horari: 5.00,7.45,10.30.13 anys.

Somos los mejores.
Horari: Contínua 4.00. Apta.

Blanes

Lloret de Mar

MARYAN
Carrer Ample, 28. Tel. 33 00 05

El libro de la selva.
Horari: 3.00,6.00,9.00. Apta
Tres pequeños nlnjas.
Horari: 4.30,7.30. Apta.
Maridos y mujeres.
Horari: 10.45.13 anys.
VICTÒRIA
Carrer Raval, 19. Tel. 33 10 14.

Herida.
Sin perdón.
Horari: Contínua 6.00. Apta.

Camprodon
CASAL

Plaça Dr. Robert, 1. Tel. 74 02 86.

Soldado universal.
Horari: 5.00,10.00.18 anys.

Figueres

JUNCÀRIA

Carrer Forn Nou, 8. Tel. 31 54 73.

Maridos y mujeres.
Horari: Contínua 4.00.13 anys.
LAS VEGAS

Carrer Sant Pau, 44. Tel. 50 28 00.

Su distinguida señoría.
Horari: Contínua 4.00. Apta.
PARC

Ronda Rector Aróles, 4. Tel. 67 32 37.

¡Viven!
Horari: 4.00,6.15,8.30,10.45.13 anys.

LOREDO

Carrer Torrento, s/n. Tel. 36 54 34.

SisterAct.
Dobles parejas.
Horari: Contínua 5.00.13 anys
NOVA YORK
Plaça del Carme, 3. Tel. 36 67 18.

Sin perdón.
Horari: Contínua 4.00.18 anys.

Olot

COLÓN
P. Blay, 41. Tel. 261005.

Eternamente joven.
Horari: Contínua 4.00. Apta.

GRIDÓ
Avinguda Girona, 9.
Tel. 2610 39.

El libro de la selva.
Maridos y mujeres.
Horari: Contínua 4.00.13 anys.
NÚRIA
Avinguda Girona, 9.
Tel. 2610 39.

Héroe por accidente.
Horari: Contínua 4.00.13 anys.

Palafrugell

GARBÍ
Carrer Tarongeta, 14. Tel. 30 0018.

Héroe por accidente.
Horari: 4.30,6.40,8.50,11.00.13 anys.
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Palamós

ARINCO
Av. Onze de Setembre, 35. Tel. 3154 73.

Sneakers (Los fisgones).
Horari: 4.00,6.15,8.30,10.45. Apta.

KYTON
Av. Onze de Setembre, 18. Tel. 3140 95.

Belle Époque.
Horari: 4.15,6.30,8.45,11.00.13 anys.

Platja d'Aro

AVINGUDA
Ctra. de Palamós, 15. Tel. 8176 65

Halcones de mar.
Horari: 4.30,6.40,8.50,11.00.18 anys.
IVÁN
Ctra. de Sant Feliu, 44. Tel. 8180 82

Chaplin.
Horari: 5.45,8.20,11.00. Apta.

Santa Coloma de Farners
CATALUNYA
Carrer Malva, s/n.
Tel. 460231.

Alerta máxima.
Horari: 4.00,6.00.18 anys.

Torroella de Montgrí
MONTGRÍ
Carrer Sant Agustí.

Eiríode la vida.
Horari: 10.15. Apta.

Tossa

MONTSERRAT
Carrer Pola, 7. Tel. 34 02 68.

Drácula.
Horari: Contínua 5.30.18 anys.

EXPOSICIONS
CASA DE CULTURA BISBE
LORENZANA
Plaça Hospital
Temps de silenci.
Panorama de la fotografia espanyola dels anys 50 i 60.
De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4
de 9 del vespre.
EXPOART
Carrer Hortes, 22.
Obra de Xicu Cabanyes.
De 2/4 de 5 de la tarda a 2/4
de 9 del vespre.
FONTANA D'OR
Carrer Ciutadans, 19.
Pintures, de Clapera Mayà.
Retrospectiva.
Persones.
De 2/4 de 6 de la tarda a 9 del
vespre.
FÒRUM GALERIA
Carrer Albereda, 3 i 5.
Exposició de peces de la subhasta.
D'l 1 a 2 del migdia i de 5 a 9
del vespre.
FUNDACIÓ LA CAIXA
CASA DE CULTURA
Plaça Poeta Marquina, 10.
Olis d'Enriqueta Calvet i M.
José Bens.
De 4 a 2/4 de 9 del vespre.
GALERIA D'ART
CANNORAT
Rambla de la Llibertat, 25.
Pintura d'Ester Albardané.
De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 2/4 de 6 a 2/4 de
8 del vespre.
GALERIA D'ART
EL CLAUSTRE
Carrer Nou, 10.
Pintura Antiga.
D ' l l a 2/4 de 2 del migdia i
de 5 a 2/4 de 9 del vespre.
GALERIA
FRANCESC MACHADO
Pujada de la Mercè, 10.
Poemes objecte de Joan
Brossa.
D ' l l a 2 del migdia i de 5 a 9
del vespre.
PALAU DE CARAMANY
Pujada Sant Domènec, 1
Pintura d'Adrià Creus.
De 12 a 2/4 de 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre.
SALA D'ART ESPAIS
Carrer Bisbe Lorenzana, 31.
Pintures de Miguel Ángel
Campano.
De 12 a 2 del migdia i de 5 a
2/4 de 10 del vespre.
SALA DE LA CAIXA
Carrer Santa Clara, 11.
AG!, II Mostra gràfica professional.
SALA GIRONA DE LA CAIXA
Carrer Sèquia, 5
Obra de Xavier Miserachs.
D'l 1 a 2 del migdia i de 6 a 9
del vespre.
SALES MUNICIPALS
D'EXPOSICIÓ
Rambla de la Llibertat, 6.
Pintures de Pere Ribot.
De 6 a 9 del vespre.
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CINEMA
Cinemes d'ESTRENA
MALDÀ
Pi, 5. Metro Liceu. Tel.
317 83 29. Pel·lícula:
16.30 i 20.25:
El útlimo mohicano.
18.25 i 22.20:
Tots els matins del
món. (VOSC)
MONTECARLO
Provença, 280. Metro
Diagonal. Tel. 405 22
22. Cabuda: 844. Pel·lícula: 16.10,18.20,20.30
i 22.40.
Juego de lágrimas.
ÑAPOLES
St. Antoni M. Claret,
168. Metro Hospital
Sant Pau. Tel. 236 51
25. Preus especials escoles.
Sala í. Pel·lícula: 16.00,
17.40, 19.20, 21.00 i
22.40:
Cariño, he agrandado
al niño. Dv. i ds: 00.30:
Mal gusto
Sala 2. Pel·lícula: 16.00
i 17.30. El tresor del
castell del paixà. A les
19.00,20.45 i 22.35:
Dobles parejas. Dv. i ds:
00.30. SisterAct

NIZA
PI. Sagrada Família. 12.
Metro Sagrada Família.
Telèfon. 257 86 41. Cabuda: 1.255. Pel·lícula:
16.45, 18.30, 19.25 i

22.20.

Esencia de mujer

NOVEDADES
Casp, 1. Metro Catalunya. Tel. 412 11 75
Cabuda: 1.600. Pel·lícula: 16.00, 19.05 i
22.30.
La
febre
d'or
(VC)
PALACIO BALAfiÀ
Sant Antoni, 43. Metro
Sants Tel. 411 02 31.
Cabuda: 1.610. Pel·lícula: 17.05, 19.50 t
22.30.
¡Viven!
PALACIO DEL
CINEMA
Pau Claris, 53. Metro
Urquinaona. Tel. 412
12 41. Cabuda: 1.539.
Pel·lícula: 16.35, 19.15 i
22.30:
Algunos hombres buenos

PARÍS
Av. Portal de l'Àngel,
11. M. Catalunya. Tel.
412 03 36.
Sala I. Cabuda: 484.
Pel·lícula: 16.05, 18.10,
20.20 i 22.30.
Eternamente joven.
Sala 2. Cabuda: 225.
Pel·lícula: 16.05. 18.10,
20.20 i 22.30.
El amante bilingüe
PEDRO IV
Alfonso, el Magnánimo,
59 Tel. 305 10 11 M.
Besòs Mar. Cabuda: 396
i 354.
Sala 1. Pel·lícula: 16.00,
18.00,20.00 i 22.00.
Herida
Sala 2. Pel·lícula: 16.15,
19.00 i 22.00.
¡Viven!
PEIAYO
Pelai, 8. M. Universitat
TeL 405 22 22.
Sala 1. Cabuda: 266.
Pel·lícula: 16.30, 18.35,
20.40 i 22.45.
Fortaleza infernal.
Sala 2. Cabuda: 591.
Pel·lícula: 16.30, 18.35,
20.40 i 22.45.

Reportero por los pelos.
Sala 3. Cabuda: 479.
Pel·lícula: 16.10, 18.20,
20.30 i 22.40.
Su distinguida señoría
PUBLI
Pg. de Gracia. 55. Metro Passeig de Gràcia.
Tel. 215 18 03.
Sala 1. Cabuda: 470.
Pel·lícula: 16.10, 18.20,
20.30 i 22.40.
¿Por qué le llaman
amor cuando quieren
decir sexo?
Sala 2. Cabuda: 360
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30.
Ella nunca se niega
REGIO PALACE
Av. Paral·lel, 135. M.
Paral·lel. Tel. 341 24 63.
Cabuda: 1.600. Pel·lícula: 16.30,18.35,20.35
i 10.40.
Eternamente joven
REX
Gran Via, 463. M. Rocafort. Tel. 423 10 60. Cabuda: 580. Pel·lícula:
16.20, 18.25, 20.30 i
22.30. Herida (VO)

RlO
Matanzas, 40. Metro
Congrés. Tel. 408 13 53.
Cabuda: 1.200. Pel·lícula: 17.00, 19.45 i
22.30.
¡Viven!
RÍVOU
Avinguda Meridiana,
248. Metro Navas. Tel.
408 14 31. Cabuda:
1.363. Pel·lícula: 17.00,
19.30 i 22.15.
¡Viven!
SAVOY
Passeig de Gràcia, 86.
Metro Diagonal. Telèfon. 215 37 76. Cabuda:
480. Sala d'art al hall.
Pel·lícula: 17.15, 19.35 i
22.30.
El rio de la vida.
Dv. i ds. a les 00.30.
Mujer blanca soltera
busca...
URGELL
Urgell, 29. M. Urgell.
TeL 325 04 07. Cabuda:
1.800.

Pel·lícula: 16.40,19.25 i
22.30.
¡Viven!

VERDI
Verdi, 32. M. Fontana.
Preus especials escoles. Tel. 237 05 16.
Sala 1. Cabuda: 434.
Pel·lícula: 16.35, 19.25 i
22.25.
La ardilla roja.
Dv. i ds: a les 00.50.
Resevoir dogs.
Sala 2. Cabuda: 142.
Pel·lícula: 16.15, 18.20,
20.30 i 22.40.
Qiu Ju, una mujer china.
Dv. i ds: a les 00.45.
Delicatessen (VO).
Sala 3. Cabuda: 168.
Pel·lícula: 16.10,18.15,
20.20 i 2230.
Leólo. Dv. i ds: 00.45.
Manhattan.
Sala 4. Cabuda: 142.
Pel·lícula: 16.30,19.20 i
22.20.

Un lugar en el mundo.
Dv. i ds: a les 00.45.
Eduardo Manostijeras
Sala 5. Cabuda: 168.
Pel·lícula: 16.15 i 20.35:
El hombre que mató a
Liberty Valance. A les
18.30 i 22.45: Zegen.
Dv. i ds: a les 00.45.
Vacas

VERGARA
Bergara, 14. M. Catalunya. Tel. 412 09 64.
Cabuda: 650. Pel·lícula:
16.15, 18.20, 20.25 i
22.30.
Maridos y mujeres
VICTORIA
Pg. Fabra i Puig, 53, M.
Fabra i Puig. Tel. 274
08 58. Cabuda: 1.000.
Pel·lícula: 17.00, 19.30 i
22.00.
La fuerza del viento
WALDORF
Calàbria, 38. M. Parlament. Tel. 405 22 22.
Sala 1. Cabuda: 143.
Pel·lícula: 16.30, 18.35,
20.40 i 22.45.
Caza de brujas.
Sala 2. Cabuda: 475.
Pel·lícula: 16.10,18.20,
20.30 i 22.40.
Su distinguida señoría.
Sala 3. Cabuda: 292.
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30.
Reportero por los pelos.
Sala 4. Cabuda: 184.
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30.
Un abril encantado

LES PEL·LÍCULES
EL RÍO DE LA VIDA
Dir: Robert Redford. Int: Craig
Shejfer i Brad Pitt. Guió: Richard
Firedenberg. Fot: Philipe Rousselot. Mús: Mark Isham. Prod: Parick Markey. EUA, 1992. Dur: 98
min. Estrena: 19.2.92. TO: A river
runs through it.
Un film impressionant sobre els
records i la vida. Oscar a la milor
fotografia.
Savoy (Barcelona)
ELLA NUNCA SE NIEGA
Dir: Bob Rafelson. Int: Jack Nicholson i Ellen Barkin. Guió: Carole Eastman. Fot: Stephen H,
Burum. Mús: Georges Delerue.
Prod: Bruce Gilbert. EUA, 1992.
Dur: 95 min. Estrena: 16.4.93.
Un home que cuida gossos es
preocupa dels temors d'una
cantant d'òpera a la complexa
ciutat de Los Angeles d'avui.
Publi (Barcelona)
ESENCIA DE MUJER
Dir: Martin Brest. Int: Al Pacino i
Chris O'Donnell. Guió: Bo Goldman. Fot: Donald E. Thorin.
Mús: Thomas Newman.
Prod:
Ronald L. Schwary. EUA, 1992.
Dur: 125 min. Estrena: 12.3.93.
TO: Scent ofwoman.
Adaptació nord-ameriana de
Perfume de mujer. Amb quatre
nominacions als Oscars, només
ha guanyat el de la interpretació
Al Pacino en el paper d'un militar cec.
Niza, Bosque i Alcázar (Barcelona)
ETERNAMENTE J O V E N
Dir: Steve Miner. Int: Mel Gibson
i Jamie Lee Curtís. Guió: Jeffrey
Abrahams. Fot: Russell Boyd.
Mús: Jerry Goldsmith. Prod: Bruce Davis. EUA, 1992. Dur: 96
min. Estrena: 02.04.93. TO: Foreveryoung.
Un pilot de proves participa en
un experiment d'hivernació que
el trasllada cinquanta anys després del 1939. El record de la
promesa a qui no es va declarar
mou la seva nova etapa a la vida
d'aquesta mena d'experiment
Philadelphia on s'ensenya a pilotar a Elijah Wood.
Aribau i París (Barcelona)

FORTALEZA INFERNAL
Dir: Stuart Gordon Int: Christopher Lambert i Loryn
Locklin.
Guió: Troy Neighborgs. Fot: David Eggby. Mús: Mark Shaiman.
Prod: John Davis. EUA, 1992.
Dur: 91 min. Estrena: 5.3.93.
A Lambert li agraden els papers
d'immortal.
Pelayo (Barcelona)
HALCONES DE MAR
Dir: Shimon Dothan. Int: Rob
Lowe i Gale Hansen. Guió: Stuart
Schoffman. Fot: Avi Karpik. Mús:
Walter Christian Rothe. Prod:
Menahem Golan. EUA, 1992.
Dur: 95 min. Estrena: 23.4.93.
TO: The finest hour.
El guió se centra en dos marines
de carrera que es fan molt amics
mentre practiquen un curset
d'entrenament subaquàtic. Els
dos són admesos a les forces especials de SEALS. Ells són homes
granota que participen en missions molt especials i selectives
Lauren (Barcelona)
HERIDA
Dir: Louis Malle. Int: Juliette Binoche i Jeremy Irons. Guió: David
Hare. Fot: Peter Bizou. Mús:
Zbiegniew Preisner. Prod: Vincent Malle. França, 1992. Dur: 96
min. Estrena: 5.2.93. TO: DamageUn polític s'enamora quan arriba als cinquanta anys de la promesa del seu fill. Un drama brutal de Louis Malle.
Rex (VO) i Fantasio (Barcelona)
HÉROE POR ACCIDENTE
Dir: Stephen Frears. Int: Dustin
Hoffman i Geena Davis. Guió:
David Webb Peoples. Fot: OLiver
Stapleton. Mús: George Fenton.
Prod: Laura Ziskin. EUA, 1992.
Dur: 99 min. Estrena: 2.4.93. TO:
Accidental hero.
Comèdia contemporània amb
un delinqüent despistat, un estrany Andy García i una reportera de televisió. El triangle comença quan el delinqüent bo
ajuda els ocupants d'un avió que
s'ha estavellat davant seu a l'autopista. Una nova versió de la
Ventafocs.
Coliseum (Barcelona)
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INDOCHINA
Dir: Regís Wargnier. Int: Catherine Deneuve i Vincent
Perez.
Guió: Louis Gardel. Fot: François
Cantoné. Mús: Patrick Doyle.
Prod: Eric Heuman.
França,
1992. Dur: 115 min.
Estrena:
6.11.92.
Oscar i Goya a la millor pel·lícula
estrangera per França.
Alexandra (Barcelona)
JOHNNY SUEDE
Dir: Tom Di Cilio. Int: Brad Pitt i
Catherine Keener. Guió: T.D. Fot:
Joe de Salvo. Mús: Jim Farmer.
Prod: Yoram Mandel. EUA, 1992.
Dur: 95 min. Estrena: 12.3.93.
TO: Johnny Suede.
En un succedani de Redford, el
protagonista té una fixació per
Ricky Nelson.
Casablanca (VO) (Barcelona)

LA FEBRE D ' O R
Dir: Gonzalo Herralde. Int: Fernando Guillén. Guió: Guillem
Jordi Graells, basat en la novella
de Narcís Oller. Fot: Gerardo
Gormezano. Mús: Joan Albert
Amargós. Prod: Lluís Simón. Catalunya, 1992. Dur: 164 min. Estrena: 16.4.93.
El film hauria de tenir moltes
claus que ajudessin a compendre el món de finals del segle XIX
i del XX. Aquesta obra d'Oller
que va ser publicada al 1982 va
ser escrita en un moment
d'eufòria econòmica. Interpretada per cent actors secundaris.
Cinc premis de la Genralitat.
Novedades (VC) (Barcelona)
NOVETATSDE LA SETMANA

La
ardilla
roja

JUEGO DE LÁGRIMAS
Dir: Neil Jordán. Int: Stephen
Rea. Guió: N.J. Fot: Ian Wilson.
Mús: Anne Dudley. Prod: Stephen Boyle. EUA, 1992. Dur: 110
min. Estrena: 26.3.93. TO: Thecryinggame.
Cinema independent amb sis
nominacions a l'Oscar que només va obtenir el premi ai millor
guió original, escrit pel mateix
director de Mona Lisa. El film representa el triplet per Miranda
Richardson a la ciutat. Un home
terrorista s'enamora d'un travestí encantador que no sap que
aquell home ha causat involuntàriament la mort del seu
amor, un impressionant Forrest
Whitaker.
Arkadín, Montecarlo i Pelayo
(Barcelona)

Després de Vacas, Julio
Medem ha estat elegit per
participar en la quinzena
de realitzadors de Cannes
amb el seu últim film.
Emma Suárez i Nancho
Novo interpreten una
historia d'amor de mentida en un càmping que es
diu La ardilla roja. Aquests
simpàtics animals substitueixen les vaques.
Verdi (VO) (Barcelona)

LA ARDILLA ROJA
Dir: Julio Medem. Int: Emma
Sudrez iNanchoNovo. Guió: J.M.
Fot: Gonzalo F. Berridi. Mús: Alberto Iglesias. Prod:
Fernando
Garcilldn. Espanya, 1992. Dur:
95 min. Estrena: 30.4.93.
Un accident de moto aparella
dos joves. El noi l'atent i aprofiten la seva pèrdua de memòria
per organitzar una estada feliç
en un càmping. Els esquirols
substitueixen les vaques.
Verdi (Barcelona)

El director Fernando Colomo intercanvia dues
personalitats i el que volien ser de grans dues dones. Interpreten la pel·lícula les actrius Maria Barranco i Ana Belén.
L'estètica de la reina anònima s'estén en aquesta
comèdia en la qual també
intervé l'actor Juanjo
Puigcorbé.
Club Capitol (Barcelona)

Rosa
Rosae

LA FURIA DEL VIENTO
Dir: Carroll Ballard. Int: Matthew Modine i Jennifer
Grey.
Guió: Rudy Wurlitzer. Fot: Joính
Toll. Mús: Basil Poledouris. Prod:
Mata Yamamoto. EUA, 1992.
Dur: 125 min. Estrena: 30.4.93.
TO: Wind.
La Copa Amèrica és el repte més
gran dels homes del mar i sempre ha estat guanyada pels americans. Un equip autralià va
aconseguir guanyar-la després
de 135 victòries dels EUA. Una
parella de bojos del mar dissenya la vela que els permetrà després d'un ajustat final recuperar
el títol. Film destinat a experts en
navegació o esportistes que ¿y
vulguin iniciar.
Diagonal, Victoria i Pedro IV
(Barcelona)
LAS NOCHES SALVAJES
Dir: Cyril Collarà. Int: Cyril Colarà Romane Bohringer. Guió:
C.C., basat en la seva experiència
personal. Fot: Manuel
Teran.
Mús: Michel Brethez. Proà: Nella
banfi. França, 1992. Dur: 126
min. Estrena: 30.4.93. T.O: Les
nuits fauves.
Un film autobiogràfic d'un no®
de casa bona seropositiu que en
un descapotable vermell viu les
nits de París en el sentit de
l'amor lliure més ampli del
món. Les seves relacions indiscriminades, pagades o no, el
porten a escriure aquesta
novel·la depriment, encara que
ell vulgui treure ferralla a l'assumpte, i li causen la mort dos
dies abans de rebre precisament
quatre Cèsars del cinema
francès.
Capsa (VO) (Barcelona)
LÉOLO
Dir: Jean Claude Luzón. Int: Ginette Reno i Pierre
Bourgault.
Guió:JCL. Fot: GuyDufaux. Mús:
Marcel Pothier. Prod: Lyse lafontaine. Canadà, 1992. Dur: 94
min. Estrena: 20.3.93. TO: Léolo.
Film fantàstic que va tenir una
bona acollida a Cannes'92 i que
narra els somnis d'un nen d'origen italià que viu al Canadà i que
va ser fecundat per un tomàquet. Verdi (VO).
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1 DE M A I G DE 1 9 9 3

CINEMA
CINEMES DE REESTRENA

CINEMES X

ARENAS
Creu Coberta, 22.
Metro Espanya
Tel. 423 1169.
El cuerpo del delito
Elvira

DIORAMA
PI. Bonsuccés, 6. Tel.
31812 91. Pel: 10.45.
Canarias súper sex

ASTOR
Pg. Fabra i Puig, 141.
Metro Fabra i Puig.
TeL 352 32 58.
EI cuerpo del delito
Los blancos no la saben
meter
DANTE
Pg. Maragall, 415. M.
Horta. Tel. 357 36 80.
El último mohicano
El amor sí tiene cura
TEXAS
Bailèn, 205.
Metro Verdaguer.
Bus 5,15,20,21,39 i 45.
TeL 257 32 11.
El cuerpo del delito
Una extraña entre
nosotros

MARYLAND
PI. Urquinaona, 5.
TeL 301 70 94.
Pel·lícula: 10.30.
Todo por detrás
RBLA. STA. MÒNICA
Rbla. Sta. Mònica, 17.
M. Drassanes. Tel. 317
70 58. Pel·lícula: 11.00.
Ardiente coneja (VO)
ROMA
Aragó, 197. Tel. 253 97
45. Pel·lícula: 11.00.
Crude (VO)
ClIVEMKSUKCOMAHCA
•Badalona
MONTIGALÀ.
Pol. Industrial, 256.
TeL 399 06 66.
Reportem por los pelos,
¡Viven!, Caza de brujas,
Cool world, Rosa rosae,

Su distinguida señoría,
Eternamente joven
PICAROL
Pl.de la Vila, 5,
Tel. 389 28 73.
La fuerza del viento
Su distinguida señoría
VERBENA
Mar, 20. Tel. 389 13 42.
Rosa Rosae
•Barberà del Vallès
BARICENTRO
Centro comercial.
Tel. 72922 28.
Esencia de mujer
Su distinguida señoría
Fortaleza infernal
¡Viven!
Héroe por accidente
Sin perdón
Rosa Rosae
Eternamentejoi>en
Somos los mejores
El libro de la selva
El amante bilingüe
Sommersby
• Cerdanyola
KURSAAL
Sta. Teresa, 18.
TeL 6921125.
Su distinguida señoría

Eternamentejoven
Lafuerza del viento,
Héroe por accidente
Cool World
Sin perdón
Somos los mejores
• Cornellà
PISA
Av. Argentina, 18.
TeL 376 27 94.
Eternamentejoven
Conspiración de Dallas
Su distinguida señoría
Chaplin
• Granollers
MAJÈSTIC
Benito Morató, 1.
Tel. 870 02 46.
La fuerza del viento
MUNDIAL
Príncep de Viana, 6.
Tel. 87004 41.
Rosa Rosae
Reportero por los pelos
Su distinguida señoría
OSCARS
Av. Sant Esteve, 43.
Tel. 87967 48.
¡Viven!
Juego de lágriams
Cool World

BelleÉpoque
Eternament joven
• l'Hospitalet
RAMBLA
Rbla. J. Oliveras, 20.
Tel. 337 08 99.
Eternamente joven,
Su distinguida
señoría
La fuerza del viento
Rosa Rosae
• Igualada
KURSAL
Sant Magí, 29.
TeL 803 14 60.
Su distinguida señoría
L fuerza del viento
Cool World
SALÓN ROSA
Rbla. Sant Isidre, 4.
Sin perdón
• Manresa
ATLANTIDA
Pg. Pere III, 50.
Tel. 873 79 83.
Rosa Rosae
Su distinguida señoría
Juego de lágrimas
Cool world

• Mataró
FOMENT
Nou, 11. Tel. 796 00
78.
La fuerza del viento
ILURO
Real, 523. Tel. 798 68
51.
Cool World
NURIA
Rda. Alfons X, El Savi,
54. Tel 790 31 51. Su
distinguida señoríaRosa Rosae
Eternamente joven
• Sabadell
CINEART 5
Les Planes, 26.
Tel. 725 99 57.
La fuerza del viento
Ella nunca se niega
Juego de lágrimas
Eternament joven
Rosa Rose
CINEART3
Rambla, 84.
Tel. 725 55 29.
Su distinguida senoría
EUTERPE
Rambla, 3.
Tel. 725 77 64.

LES PEL·LÍCULES
LOS AMANTES DE PONT
NEUF
Dir: Leos Carax. Int: Julíette BiK&che i Denis Lavant. Guió: L.C.
Fot: Jean Ivés Escoffier. Mús: Fred
Chidrin. Prod: Christian Fecher.
França, 1992. Dur: 121 min. Estrena: 3.3.93. TO: Les amants de
PontNeuf.
Una nova visió, del provocatiu
director francès, de l'amor i les
seves possibles formes.
Casablanca (Barcelona)

MUJER BLANCA SOLTERA
BUSCA...
Dir: Barbet Schroeder. Int: Jennifer Jason Leigh i Bridget Fonda.
Guió: Don Roos. Fot: Luciano Pavoli. Mús: Howard Shore. Prod:
Jack Baran. EUA, 1992. Dur: 115
min. Estrena: 6.11.92.
Dues dones viuen un thriller psicològic.
Savoy (Barcelona)

POISSON (VENENO)
Dir: Todd Haynes. Int: Scott Renderer i James Lyons. Guió: TH.
MALCOLM X
Dir: Spike Lee. Int: Enzel Wa- Fot: Maryse Alberti. Mús: James
shington i Angela Basset. Guió: Benet. Prod: Christine Vachon.
Arnold Perl. Fot: Ernest Dicker- EUA, 1991. Dur: 96 min. Estrena:
ir&n. Mús: Terence
Blanchard. 20.3.93.
Prod: Marvin Worth. EUA, Tres històries amb H. La tercera
1992. Dur: 151 min.
Estrena: està basada en textos de Jean
26.3.93.
Genet.
El director negre més actiu a Alexis (VO) (Barcelona)
l'hora de defensar els seus drets
fa un film àcid amb els blancs QIU JU, UNA MUJER
pel poble de color, per donar a CHINA
conèixer la figura del líder negre Dir: Zhang Yimou. Int: Gong Li i
radical més integrista que ha tin- Lei Lao Sheng. Guió: Liu Heng.
gut el moviment racial i que va Fot: Chi Xiao Ning. Mús: Zhao Ji
desaparèixer en circumstàncies Ping. Prod: Ma Funk Kwok. La
mai aclarides.
Xina. 1992. EUA, 1992 Dur: 115
Florida (Barcelona)
min. Estrena: 02.4.93.
Guanyadora a Berlín'93 i Venècia'92, el director de Ju-Dou inMARIDOS Y MUJERES
Dir: Woody Alien. Int: Sidney Po- sisteix a observar el món des de
llack iJudyDàvis. Guió: W.A. Fot: la perspectiva de la dona xinesa,
Cario di Palma. Mús: Jazz. Prod: amb tota la poesia i capacitat de
Robert Greenut. EUA, 1992. Dur: sacrifici, però amb una clara rei90 min. Estrena: 19.3.93. TO: vindicació femenina i social pels
segles d'opressió.
Husbands and wifes.
Alien torna a mirar el seu inte- Verdi (VO) (Barcelona)
rior i mostra, mitjançant dues
parelles, la complexitat de les re- REGRESO A HOWARDS
lacions als 50 anys en els matri- END
monis que hi arriben.
Dir: James Ivory. Int: Emma
Vergara (Barcelona)
Thompson i Anthony Hopkins.
Guió: Ruth Prawer, basat en la
novel·la d'E.M. Foster.
Fot:
MONTURIOL, EL SENYOR
Tony Pierce. Mús: Richard RobDEL MAR
Merchant.
Dir: Francesc Bellmunt. Int: Abel bins. Prod: Isamil
Folk i Elena Pérez Llorca. Guió: EUA, 1992. Dur: 114 min. EsFB. Fot: Javier G. Salmones. Mús: trena: 19.2.93. TO: Howards
Manel Camp. Prod: Maria Teresa End.
Fontanet. Catalunya, 1992. Dur: Una pel·lícula com una casa de
pagès. Nominada amb nou Os118 min. Estrena: 23.4.93.
Interessant aproximació històri- cars per l'Acadèmia de Hollywoca a la vida de l'inventor de l'Ictí- od, n'ha aconseguit tres: millor
neo, Narcís Monturiol, amb una actriu, Emma Thompson, millor
bona qualitat tècnica més que guió adaptat i millor direcció artística i decorats.
artística i de guió.
Club Coliseum (Barcelona)
Cataluña (VC) (Barcelona)
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REPORTERO POR LOS
PELOS
Dir: Michael Schultz. Int: Terrence TC Carson i Lisa Arrindell.
Guió: Wiliam Mosley Payne.
Mús: Herbie Hancok. Prod: David V. Picker. EUA, 1992. Dur: 90
min. Estrena: 30.04.92. TO: Livin'
large.
Un jove negre esdevé presentador d'èxit de televisió.
Pelayo, Waldorf i Montigalà
(Barcelona)
RESERVOIR D O G S
Dir: Quetin Tarantino. Int: Harvey Keitel i Tim Roth. Guió: QT.
Fot: Andrezej Sekula. Mús: Karyn
Ratchman. Prod: Lawrence Wender. EUA, 1992. Dur: 121 min. Estrena: 26.9.92.
Premiada al XXV Festival Internacional de Cinema fantàstic de
Sitges com a millor director,
també ha rebut el premi al millor guió i pel·lícula.
Verdi (VO) (Barcelona)
ROSA ROSAE
Dir: Fernando Colomo. Int: Ana
Belén i María Barranco. Guió:
FC. Fot: Javier Salmones. Mús:
Mariano Díaz. Prod: Félix Rodríguez. Espanya, 1992. Dur: 92
min. Estrena: 30.4.93.
Comèdia perquè dues dones assumeixin que han canviat els
seus papers des de petites.
Club Capítol (Barcelona)
SISTER ACT. UNA MONJA
DE CUIDADO
Dir: Emile Ardolino. Int: Whoopi
Goldberg i HarveyKeitel. Guió:
Joseph Howard. Fot: Adam Greenberg. Mús: Mark
Shaiman.
Prod: Teru Schwartz. EUA, 1992.
Dur: 95 min. Estrena: 4.12.92.
El director de Dirty dancing narra una història d'una cantant de
cabaret mediocre que descobreix un cadàver i s'amaga.
París i Nápoles (Barcelona)
SIN PERDÓN
Dir: Clint Eastwood. Int: Gene
Hackman i Morgan
Freeman.
Guió: CE. Prod: Malpaso. EUA,
1992. Dur: 115 min. Reestrena:
4.12.92. TO: Unforgiven.
Veritable guanyador dels Oscars

amb els de millor director, millor
film, millor actor, Gene Hackman, i millor muntatge.
Club Capítol (Barcelona)
SOMMERSBY
Dir: John Amiel. Int: Richard
Gere i Jodie Foster. Guió: Nicholas Meyer. Fot: Phillippe Rouselot. Mús: Danny Elfman. Prod:
Arnon Milchan. EUA, 1992. Dur:
114 min. Estrena: 19.3.93. TO:
Sommersby.
Un home canviat torna a Louisiana després de la guerra civil.
Tívoli (Barcelona)
SU DISTINGUIDA SEÑORÍA
Dir: Jonatahn Lynn. Int: Eddie
Murphy i Lane Smith.
Guió:
Marty Kaplan. Fot: Gabriel Beristain. Mús: Randy Edelman. Prod:
Leonard Goldberg. EUA, 1992.
Dur: 94 min. Estrena: 23.4.93.
TO: The distingued gentelman.
Després de la publicitat de Boomerang, ara Murphy fa política.
Waldorf, Pelayo, Florida, Comedia, Balmes i Bailén (Barcelona)
UN ABRIL ENCANTADO
Dir: Mike Newell. Int: Josei Lawrence i Miranda Ricardson. Guió:
Peter Barnes. Fot: Rex Maidment.
Mús: R. Rodney Bennet. Prod:
Anne Scott. EUA, 1992. Dur: 96
min. Estrena: 23.4.93. TO: April
enchanted.
Una altra excel·lent adaptació
d'una novel·la postvictoriana.
Quatre dones angleses fugen de
la pluja i viatgen a un castell
d'Itàlia on recuperen el sentit de
la vida i inicien una important
amistat. Waldorf, Arkadín i Alexandra (Barcelona)
¡VIVEN!
Dir: Frank Marshall. Int: Ethan
Hawke i Vincent Spano. Guió:
John Patrick Shanley, basat en el
llibre de Piers Paul Read. Fot:
Peer James. Mús: James Newtin
Howard. Prod: Robert Watts.
EUA, 1992. Dur: 90 min. Estrena:
30.04.93. TO:Alive.
Film sobre els dramàtics esdeveniments de l'avió caigut als Andes el 1972 i la possible antropofàgia. Río, Rívoli, Pedro IV,
Urgell, Palacio Balañá (Barna).

¡Viven!
MONTECARLO
Plaça Jonqueres.
Tel. 716 52 40.
La fuerza del viento
PRINCIPAL CINEMA
Sant Pau, 6.
Tel. 726 13 97.
Resen/oir dogs
RAMBLA
Rambla, 141.
Tel.725 74 99.
Cool World
•Sta. Coloma de
Gramanet
PRINCIPAL
Av. Generalitat, 44.
Tel. 466 03 18.
¡Viven!
•St. Cugat
CINES ST. CUGAT
Centre Cultural
del pg. Torreblanca /
av. Pla del Vinyet.
Tel. 405.22.22.
Cool World
¡Viven!
Su distinguida
señoría
Rosa Rosae

Filmoteca de
la Generalitat
AQUITANIA
Av. Sarrià, 33. Cabuda: 485.
Tel. 230 50 07. M. Hospital Clínic (L5). Bus: 12,27, 41,54, 59 i
66. Preu: 400 ptes. Abonaments per deu sessions: 2.500
ptes. Carnet jove, jubilats i aturats, 300 ptes.
Joseph L Mankiewicz
•DILLUNS, 26.
17.00: Mi tío. Jacques Tati,
1958. França Itàlia. VOSE.
19.30: La condesa descalza. Joseph L. Mankiewicz, 1954.
EUA VOSE.
22.00: El loco del pelo rojo.
VincenteMinelli, 1956. EUA.
•DIMARTS, 27.
17.00: La guerra de las galaxias. George Lucas, 1977. EUA.
19.30: Xicots i xicotes. Joseph
L. Mankiewicz, 1955, EUA.
21.30: De la vida de las marionetas. Ingmar Bergman, 1980.
França. VOSE.
• DIMECRES, 28.
17.00: Psicosi. Alfred Hitchcock. VOSE.
19.30: L'americà tranquil. Josep L. Mankiewicz, 1957. EUA.
22.00: El hombre y el monstruo. Rubén Mamoulian, 1932.
EUA VOSE
•DIJOUS, 29.
17.00: El loco del pelo rojo.
Vincente Minelli, 1956. EUA.
19.30: De sobte, el darrer estiu.
Joseph L. Mankiewicz, 1959.
EUA VOSC.
21.30: Lejos de los árboles. Jacint Esteva, 1965-1970. Catalunya
•DIVENDRES, 30.
17.00: Xicots i xicotes. Joseph
L. Mankiewicz, 1955. EUA.
19.30: El hombre y el monstruo. Rubén Mamoulian, 1932.
EUA. VOSE.
22.00: La condesa descalza. Joseph L. Mankiewicz, 1954.
EUA. VOSE.
• DISSABTE, 1.
17.00: L'americà tranquil. Josep L. Mankiewicz, 1957. EUA
19.30: Cleopatra. Josep L.
Mankiewicz, 1963. EUA VOSC.
22.00: Se suspèn la sessió.
•DIUMENGE, 2.
12.00: Els amos del temps.
René Laloux, 1982. França. VC.
17.00: Cleopatra. Josep L.
Mankiewicz, 1963. EUA. VOSC.
19.30: Se suspèn la sessió.
22.00: De sobte, el darrer estiu.
Joseph L. Mankiewicz, 1959.
EUA. VOSC

DISSABTE
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•JOVENTUT
Teatre Municipal de l'Hospitalet. (Joventut, 4-10, Collblanc Tel. 448 12 10).
•BELLE EPOQUE
Metro: LI La Torrassa. L5 Collblanc.
TEATRE MUSICAL (Muntaner, 246.
El Silbo Vulnerado presenta a Luís FeliTels. 209 77 11 i 209 73 85). DOLLY
pe Alegre en: EL BULULU, del 28
VAN DOLL presenta: SUEÑOS, un esd'abril al 2 de maig.
pectacle de Music-Hall.
Horaris funció: totes les nits, única sesHoraris:De dimecres a dissabte: 21.00
sió 23.15 h. Diumenge tancat, excepte
hores. Diumenges: 19.00 hores.
vigílies. Dijous funció tarda a les 17 h,
Preu únic: Dim. i Dij. 1.500 ptes. Div.,
preus reduïts. Possibilitat de sopar-esDiss i Dimge.: 1.800 ptes.
pectacle, tots els dies a partir de 5.800
Preus reduïts per a grups organitzats.
ptes, prèvia reserva amb 24 hores d'anVenda anticipada: al mateix Teatre de
telació. Informació i reserves als tels.
dimarts a divendres, de 18.00 a 20.00 h;
209 77 11 i 209 73 85.
a totes les oficines de la Caixa de Cata•BORRÀS
lunya; amb targeta de crèdit al tel. 219
46 26. Grups organitzats: reserves al
(PI. Urquinaona, 9. Tel. 412 15 82).
tel. 210 72 28.
ÀNGELS GONYALONS i CARLES SA• LLIURE
BATER, TOTS DOS Fins al 2 de maig.
Venda anticipada de localitats a les ofi(Tel. 218 92 51. Montseny, 47, Gràcia).
cines de Caixa de Catalunya i a la taMetro Fontana. Bus 22, 24, 28. Pàrquilla del teatre i amb targeta de crèdit
quing plaça del Sol.
(tel.2194626).
DANSA D'AGOST, de Brian Friel. Tra•CONDAL
ducció Guillem-Jordi Graells. Escenografia i vestuari Csába Àntal. CoreograTel. 442 31 32 i 442 85 84. Av. Paral·lel,
91). NO ET VESTEIXIS PER SOPAR. Vo- fia Montse Colomé. Il·luminació Xavi
Clot. Companyia Teatre Lliure amb:
devil amb CARLES CANUT I MORENO
Montse Alcaftiz, Ester Formosa, Anna
I JOAN PERA.
CLOCHARD. Humor de GRAPPA TEA- Güell, Anna Lizaran, Ramon Madaula,
Josep Montanyès, Lluís Torner i Emma
TRE I PACO MIR.
Vilarasau. Direcció Pere Planella.
Venda anticipada de localitats a les ofiHorari: Dilluns descans; dijous 5 tarda;
cines de la Caixa de Catalunya a la tadiumenge 6 tarda; Resta dies 9 nit.
quilla del teatre i amb targeta de crèdit
Preus: Dimarts: 1.400 ptes. Dijous:
(tel.219 4626).
1.100 ptes. Resta dies: 1.750 ptes.
• GOYA
Tel. 318 19 84. Joaquín Costa, 68 (PI. Venda anticipada de localitats, a les taquilles del teatre, de dimarts i divenUniversitat). Metro i autobusos: plaça
dres de 5 a 8 del vespre. Dissabtes i fesde la Universitat. Comèdia A TODA
tius dues hores abans de començar la
LUZ de Mary Orr. Direcció Angel Garrepresentació. Venda de localitats per
cia Moreno. Repartiment: Lola Herrera
telèfon amb targeta de crèdit, tel. 219
amb Natalia, Francisco Piquer, Ana
46 26 (de dilluns a divendres de 10 a 2 i
Maria Barbany, Pep Lara i Raúl Corde 4 a 7). Venda de localitats a totes les
dón. Horaris: Dilluns descans. Dimarts
oficines de la Caixa de Catalunya.
i dijous: 18.30 i 22 hores. Dimecres i di•L'ESPAI
vendres: 22 hores. Dissabte: 19 i 22.30
hores. Diumenge: 19 hores. Fins al 9 de L'espai de dansa i música de la Genemaig
ralitat. (Travessera de Gràcia, 63. Tel.
•GRAN TEATRE DEL UCEU
201 29 06). La companyia de dansa
Nats Nus presenta: SOMCINC. Els dies
Dies 30 d'abril i 1, 3 i 4 de maig. Avui
30 d'abril i 1 i 2 de maig. Venda anticidivendres 30, a les 21 hores func. núm.
pada d'entrades dues hores abans de
88 -Fora d'abonament-, IL TROVATORE de G. Verdi, amb Sardinero (1 i 3) / cada representació a les taquilles o truPons (30 i 4); Millo (1 i 4) / Crider (1) / cant al 20129 06. Horari de representaSweet (30 i 3); Terentieva (1 i 4) / Zajick cions: 22 hores els dies feiners i 19 ho(30 i 3); O'Neill (1 i 3) / Johannsson (28) res els festius.
/ Popov (4 i 30); Palatchi, Uriz, Heil(veure també cartellera de música).
bron, Tomàs, Lluch. Dir. d'orquestra:
• MERCAT DE LES FLORS
L Gardelli. Dir. d'escena: H.RAragón. Ajuntament de Barcelona. (Lleida, 59.
Escenografia: LI. Corbella. Producció
Tel. 426 18 75). Metro: L-l, L-3 (PI. EsTeatro de la Zarzuela, Asociación Astupanya). Bus: PI. Espanya: 9, 27, 30, 50,
riana de Amigos de la Opera i de l'Ins57, 56, 61, 91, EA, EB, EJ, 605, L52, L71,
tituto Valenciano de las Artes EscéniL72, L80, L81, L86, L87. Paral·lel: 38,57.
cas, Cinematografia y Música
Palau d'Esports: 55. Bus nocturn: NI,
Diumenge, 2 de maig , a les 21 hores
N2, CO, EN, LN1, LN2, LN3. FFCC:
func. núm. 92 -Torn D-, RECITAL FeIgualada-Martorell-Manresa.
rruccio Furlanetto. Piano: Alexis WeisLA GRENYA DE PASQUAL PICANYA
senberg. Obres de S. Rakhmaninov i
(ASSESOR JURÍDIC-ADMINISTRAM. Mussorgski.
TIU), musical de Carles Santos del 5 al
Venda anticipada de localitats: de 8 a
9 de maig. Horari: de dimecres a disab20 h. feiners; dissabtes de 8 a 13 h.,
te a les 21 hores, diumenge a les 19 hoRambla dels Caputxins, 61. Tel. 412 35
res. Preu: 1.800 ptes. Amics del Mercat,
32 / 412 19 03.
preu: 1.350 ptes.
Venda el dia de la funció: de dilluns a
Venda anticipada localitats: per telèfon
dissabte de 8 h. fins a l'inici de la funamb targeta de crèdit: 318 85 99. Tació; festius d'll a 13.30 h. i de 16 h. fins quilles del Palau de la Virreina, Rambla
a l'inici de la funció.
99. Tel. 318 85 99. Horari: dilluns de 16
• INSTITUT DEL TEATRE-TEATRE a 19 h, i de dimarts a dissabte d'll a 14
ADRIÀ GUAL
h i de 16 a 19 h. A totes les oficines de
INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPU- Caixa Catalunya, fins el dia abans de
TACIÓ DE BARCELONA. Sant Pere
l'espectacle, de dilluns a divendres de
més Baix, 7, metro Urquinaona. Tel.
8 a 14 h, dijous de 8 a 14 h i de 16.30 a
26820 78).
19.45 h. Grups organitzats, preu espeADRIÀ GUAL
cial al tel. 301 40 97. Taquilla: al Mercat
Del 25 de març al 9 de maig: "Dansa a
de les Flors, una hora abans de col'Institut".
mençar l'espectacle. Bar-Restaurant.
Del 29 d'abril al 2jie maig Companyia
Tel. reserves: 325 0675.
BÚBULUS, presenta "Hektor i Hekto• POLIORAMA
ria". Properes companyies del cicle: del
(Rambles, 115. Tel. 317 75 99). Metro
6 al 9 de maig: BALLET CONTEMPOCatalunya. COMPANYIA FLOTATS.
RANI DE BARCELONA.
TOT ASSAJANT DOM JUAN de Louis
Horari: De dijous a les 22.30 hores.
Jouvet (segons l'obra "Elvira Jouvet 40"
Diumenge, a les 18 hores.
de Brigitte Jaques, extret de "Molière et
•INSTITUT DEL TEATRE-LA CUIla Comédie Classique", de Louis JouNA
vet). Posada en escena J. M. Flotats.
Amb J. M. Flotats, Francesc Galceràn,
Del 14 d'abril al 2 de maig.
Jordi Muixí, Martí Peraferrer i Mercè
Companyia de ROSER BATALLA I
Pons. Dimecres 17 hores, dijous, diRAÜL CONTEL presenta UN RATOLÍ,
UN GAT, UN CANARI I UNA BOA A vendres i dissabtes a les 21 hores. Diumenge a les 19 hores. Dilluns i dimarts
L'ARMARI DE RENA LLUCOT. Direcdescans de la companyia. Venda antició: Raül Contel. Horari: de dimarts a
cipada: a les taquilles tots els dies de 12
dissabte, a les 21.00 h. Diumenge i fesa 14 hores i de 16 a 20 hores. Reserves
tius, a les 20.00 h. Preus: 1.200 ptes.
Majors de 65 i Carnet Jove: 50% de des- telèfon 317 75 99. Acolliment de grups
tel. 210 24 58. Venda d'entrades amb
compte. La Cuina, dia de l'espectador
Visa tel. 219 46 26.
(dimarts i dimecres no festius ni vigí•ROMEA
lies 1.000 ptes. Reserves per telèfon.
CENTRE DRAMÀTIC DE LA GENERADilluns descans de la companyia.
TEATRES
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•C ARTE LLERA»
LITAT DE CATALUNYA. (Hospital, 51.
Tel. 301 55 04). Metro: Liceu. Informació al 301 55 04 de 10 a 14 i de 16 a
19.30 hores.
LA GUÀRDIA BLANCA de M. Bulgakov. Companyia del Centre Dramàtic
de la Generalitat de Catalunya. Direcció: Pavel Khomsky. Amb: J. Bosch, M.
Barceló, J.M. Domènech, P. Jové, P.
Plá. A Estrada, S. Ricard, C. Martínez,
LI. Soler, X. Ruano, P. Farré, A. Trias, P.
Rogers.Horaris de representacions: de
dimecres a dissabte a les 21 hores. Diumenge a les 18 hores. Venda i reserves:
al mateix teatre i al telèfon 317 71 89 de
dilluns a dissabte de 12 a 13.30 i de 16 a
20 h. Diumenge de 12 a 13.30 i de 16 a
17 h.
• SALA BECKETT
(Alegre de Dalt, 55 bis Gràcia). Metro
Joanic. Bus: 21, 24, 35, 39, 55. Tel. 219
79 27. Amparo Soler Leal: AMANDA, de
Carsten Ahrenholz. Direcció Hermann
Bonnin. Amb Miquel Cors, Jordi Dauder i Ivan Tubau. Horari: de dimecres a
dissabte a les 22 hores. Diumenge a les
19 hores. Preu: preu únic 1.200 ptes.
Venda d'entrades tots els dies de representació al mateix teatre des de
dues hores abans. Venda de localitats
amb targeta de crèdit: 219 46 26. Reserves amb 24 hores d'antelació: 219 79
27. Fins el 2 de maig.
•S.A.T.
Centre Urbà de les Arts i l'Espectacle.
(Carrer de les Monges, 2-6 / Passeig
Fabra i Puig. Tel. 311 92 22). Metro: Fabra i Puig. Pàrquing a 150 metres: Pça.
de les Palmeres.
SALA 1. Fins el 9 de maig CARTES
D'AMOR d'A.R. Gurney. Amb Silvia
Munt i Pep Munné. Direcció: Josep
Costa. TUB.
SALA 2. BEIRUT de Lanford Wilson i
Alan Bowne amb Josep Linuesa, Silvia
Sabaté i Pep Sais. Direcció: Josep Costa. TUB.
Horaris: dimarts, dimecres i divendres
a les 9 del vespre; dijous, 5 tarda (sala
1) i 9 vespre; dissabte, 6 tarda (sala 1) i
9 vespre; diumenge 6 tarda. Preus:
1.500 ptes. dimarts 1.200 ptes. Venda
anticipada de localitats a totes les oficines de la Caixa de Catalunya i a la taquilla del teatre dimarts, dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre, dijous de 4
a 9 del vespre; dissabte de 5 a 9, diumenge de 5 a 7. Reserves per telèfon
311 92 22 i 311 95 51.
• TANTARANTANA
(Tantarantana, 16. Tel. 319 41 58). Metro Triomf i Jaume I. Dim. a diss. a les
22 hores. Dium., i festius a les 19 hores.
CICLE D'HUMOR fins al 15 de maig.
Presenta l'espectacle còmic A CONCRETAR: per COMPANYIA LA TAL.
Preu: 1.200 ptes. Dimec. 800 ptes. Reserves per telèfon.
• TEIXÍ DO RS-TEATRENEU
C/Terol, 26 (Gràcia). Tel. 213 55 99.
Metro: Fontana (L3), Joanic (L4).
L'AMANT BILINGÜE de Juan Marsé.
Adaptació i traducció de Josep P. Peyró. Amb: Francesc Albiol, Ma Àngels
Cebollero, Maria Elias, Xus Estruch,
Genis Hernández i Josep Salvatella.
Horaris: de dimarts a dissabtes a les 22
hores. Diumenges i festius a les 19 hores. Preus: dimarts 1.100, dimec. i dij.
1.300, div. diss. dium. festius i vigílies
1.700. Venda anticipada de localitats a
Caixa de Catalunya i a la taquilla del
Teatre de dim. a diss. de 19.30 a 21.30
hores. Reserves i preus especials per
grups al 213 55 99.
•VICTÒRIA
Av. Paral·lel, 67. Tel. (93) 441 39 79.
EL TRICICLE presenta TERRRIFIC!
Horaris: dimecres, dijous i divendres,
10.30 h nit; dissabte, 7 tarda i 10.30 nit;
diumenge, 8 tarda.Preus: 2.500 / 2.300
/ 1.500. Dimecres: 2.000 /1.800 / 1.200.
Taquilla del teatre oberta de dimecres
a diumenge des de les 5 de la tarda.
Dissabtes també de 10 a 2 del migdia.
Venda anticipada: a les oficines de la
Caixa de Catalunya. A la taquilla, de dimecres a divendres de 5 a 9 de la nit.
Dissabte de 10 a 2 i de 7 a 9 de la nit.
Diumenge de 5 a 7. Per telèfon, amb
targeta de crèdit, tel. (93) 44139 79.
CICLE ÒPERA JOVE. EL BARBER DE
SEVILLA de Rossini, adaptada i dirigida per El Tricicle, adreçada a escolars i
públic en general.Horaris: de dimarts a
divendres a les 5 de la tarda.Preus: de
1.000 a 1.500 ptes. Venda de localitats a
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El teatre Romea de Barcelona acull aquests dies les representacions
de "La Guàrdia Blanca", de Bulgakov

TERESA MIRC^O

la taquilla del teatre des de 1 hora
abans de la funció. Grups organitzats:
Tel. 284 47 51.
•VILLARROEL
Villarroel, 87 (Eixample). Telèfon 451
12 34. Metro L-l (Urgell). Bus 9, 14, 20,
50, 56 i 59. Nocturn: NI, N2. Servei de
bar. PETITS CONTES MISÒGINS de
Patricia Highsmith, direcció Pere Sagristà per la Cia. T. DE TEATRE. Premi
revelació temporada i premis de la crítica teatral de Barcelona.
Horaris: de dimarts a divendres 22 h;
dissabte, 19 i 22 h; diumenge, 19; dilluns descans. Preu: 1.800 ptes. Dimarts i la funció del dissabte 1.200
ptes. Venda anticipada en qualsevol
oficina de la Caixa de Catalunya i a les
taquilles del teatre de 19 a 21 h, excepte dilluns i festius.
EXPOSICIONS
••••••••••••
•CENTRE
D'ART
SANTA
MÒNICA
(Rambla de Santa Mònica, 7. T. 412 49
28). ETTORE SOTTSASS: La darrera
oportunitat d'ésser avantguarda. Cicle
Travessies: LEOPOLDO EMPERADOR
Horaris: laborables d'll a 14 i de 17 a
20 h. Diumenges i festius d'll 115 h.
•FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES
(Aragó, 255. T. 487 03 15). MARIO
MERZ. Horari: De dimarts a diumenge,
d'll a 20 hores. Dilluns tancat. Fins el
dia 6 de juny.
• FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA
(Passeig de Gràcia, 92, La Pedrera). MIRAR MIRÓ: EL JOAN MIRÓ DE CATALÀ ROCA. Horari: Fins el dia 22 de
juny.
• FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
(Parc de Montjuïc. T. 329 19 08). EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA COMMEMORATIVA DEL NAIXEMENT DE MIRÓ. 180
pintures i 300 dibuixos de Miró. Horari: cada dia, de 9.30 a 21.30 hores. Venda anticipada d'entrades a les oficines
del BBB. Fins el dia 30 d'agost.
•FUNDACIÓ LA CAIXA. CENTRE
CULTURAL
(Passeig Sant Joan, 108. T. 458 89 07).
ESPAIS EXISTENCIALS. LA MIRADA
APASSIONADA DE DANIEL CORDIER.
De dimarts a dissabte, d'll a 20 hores;
diumenges i festius, d'll a 15 hores;
dissabtes entrada gartuïta i dilluns tancat. Fins el 30 de maig.
•FUNDACIÓ LA CAIXA. SALA
SANT JAUME
(Jaume I, 2. T. 318 47 44. L'ESCOLA
D'OLOT: J.BERGA, JOAQUIM I MARIÀ
VAYREDA De dimarts a dissabte d'll a
20 hores, diumenges i festius d'll a 15
hores. Entrada gratuïta. Dilluns tancat.
• FUNDACIÓ LA CAIXA. SALA
CATALUNYA
(Passeig de Gràcia, 2. T. 318 58 97). DELICTE I SOMNI. VIENA 1900-1930. De
dimarts a dissabte, de 11 a 20 hores;
diumenges i festius d'll a 15 hores. Dilluns tancat Entrada gratuïta.
• FUNDACIÓ LA CAIXA. SALA
MONTCADA
(Montcada, 14. T. 310 06 99). JANA
STERBAKI WANT YOU TO FEEL THE
WAYI DO. De dimarts a dissabte, de
11 a 20 hores; diumenges i festius d'11
a 15 hores. Entrada gratuïta.Dilluns
tancat.

. . . . RECOMANEM
ART

• • •

•

MIRAR MIRÓ

Mirar Miró. El Joan
Miró de Català Roca és
la c o n t r i b u c i ó de la
Fundació Caixa de Cat a l u n y a als a c t e s de
l'Any Miró. La mostra
vol o f e r i r l ' a s p e c t e
complementari
de
l'artista q u e es pot
conèixer a les altres exposicions programades a m b motiu del
centenari. Més de 300
fotografies fetes per
Francesc Català Roca,
f o t ò g r a f i a m i c de
Miró, volen acostar al
p ú b l i c la d i m e n s i ó
m é s h u m a n a del pintor. M i r ó als s e u s tallers, d a v a n t la s e v a
obra, pintant, fent esc u l t u r a , t r e b a l l a n t la
c e r à m i c a , el tapís, el
gravat i els murals. Mirar Miró es pot veure
fins al 22 de juny a la
planta noble de la Pedrera. L'interès de les
instantànies fetes per
Català Roca és el grau
d'intimitat que reflecteixen. A través dels
anys i d ' u n a forta
amistat,el fotògraf va
aconseguir passar gairebé
desapercebut
m e n t r e Miró treballava. D'aquesta manera
es poden veure ara els
m o m e n t s m é s entranyables del seu procés
creatiu. Algunes de les
fotografies p r e s e n t a des ens mostren Miró
d'esquena, "precisament per no molestarl o " , diu C a t a l à R o c a ,
que assegura haver-se
convertit " g a i r e b é en
un moble més del seu
estudi. La Fundació ha
organitzat, paral·lelament a l'exposició, un
seguit de conferències
i taules rodones al volt a n t d e la f i g u r a d e
Miró, a m b la participació de Pere Gimferrer, Maria Lluïsa Borràs, F r a n c e s c V i c e n s ,
Joan Barbará, Joan
Gardy i Josep Royo,
entre d'altres.
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TELEVISIÓ

Un llibre s'acosta al temps
dels pioners de la televisió

Barcelona,
capdavantera
experiències
jgg BARCELONA
E.C.

RTVE i l'editorial Mitre publiquen 'La televisión: historia y desarrollo'
BARCELONA
ESTHER CASES

r»

Nacho Rodríguez Márquez ha
treballat dos anys juntament
amb Juan Martín Uceda per recuperar la crònica dels primers
dies de la televisió a Espanya. El
resultat és La televisión: historia
y desarrollo, un llibre ple de sorpreses, anècdotes i dades imprevisibles que ha publicat l'editorial Mitre amb el suport de
RTVE. El text rescata de l'anonimat els noms d'un grapat de
desconeguts als quals devem la
-v possibilitat de prémer un botó i
veure una pel·lícula, un debat o
un informatiu.
Parlar del començament, dels
pioners de la televisió a l'Estat,
és parlar de la gestació i dels primers anys de TVE. Però, per no
faltar a la veritat, cal dir que les
primeres proves experimentals
es van realitzar a Barcelona, gairebé una dècada abans que s'inaugurés la televisió espanyola.
Incredulitat en els inicis
V'Els pioners espanyols tenien
una gran il·lusió, però no es
creien això de la televisió", diu
Nacho Rodríguez. "Alguns ho
coneixien d'oïda, però cap d'ells
sabia com anava i gairebé ningú
l'havia vista. Aquesta situació era
així fins i tot arribat el dia d'inaugurar TVE. Anaven tan penjats",
continua l'autor, "que quan hi
havia un acte sonat i cridaven un
cantant estranger li demanaven
lliçons -per si tenia experiència
d'actuar en alguna televisió en
3, d'altres països- de com col·locar
la càmera i tot això". Precedit
per la cançoneta La televisión
pronto llegará, yo te cantaré y tu

Dos històrics de la primera època del mitjà, Blanca Álvarez i Jesús Álvarez, repassen el guió abans de
començar una emissió de l'acabada de néixer TVE

MITRE

me verás (1947), l'invent va implantarse arran de "l'abordatge
de la gent que havia portat Carrero Blanco", explica Rodríguez.
Els germans Alfredo i Luis Guijarro, alts càrrecs de la marina
vinculats al servei de comunicacions, hi van tenir un paper fonamental. Entre les moltes anècdotes que s'acumulen hi ha la de
la creació dels primers estudis:
"Luis vivia al Paseo de la Habana
i va comprar el xalet del costat
per 500.000 pessetes, amb diners
de RNE. Va obrir una porta que
connectava els dos edificis i des

de casa podía entrar en la seva
joguina, que era la tele". Durant
els primers anys de la dècada
dels cinquanta, "a Madrid hi havia uns dotze o tretze receptors i
eren a casa de Franco, del Marqués de Villaverde, de Serrano
Súñer, dels germans Guijarro i
de quatre més". Pel que sembla,
el Generalísimo no volia la televisió. Li agradava, però, segons
l'autor, "considerava que Espanya no estava preparada econòmicament per mantenir una
empresa així. Qui estava entusiasmada era Carmen Polo". El

Caudillo, però, es va fer instal·lar
una antena a El Pardo que es
veia des de tot Madrid. L'any 51
es va crear el Ministerio de Información i Turismo, amb Arias
Salgado al capdavant. A continuació, es va aïllar l'equip dels
marins-tècnics i va començar el
dels civils, amb clares finalitats
polítiques. L'octubre del 1956 es
va inaugurar TVE; començava
l'època de Laura Valenzuela,
Matías Prats, Jesús Álvarez,
Ángel de Echenique i, amb ells,
la primera generació de la imatge a Espanya.

Les dues primeres experiències de televisió a l'Estat es van fer a Barcelona.
Un enginyer de telecomunicacions, Joaquim Sánchez Cordobés, realitza el
1929 la transmissió d'imatges fixes a través d'un
belinògraf. Després va venir la Fira de Mostres de
Barcelona del 1948, en la
qual es va realitzar la primera transmissió a càrrec
de tècnics de la casa Philips, que van aconseguir
un gran èxit promocionant un sistema de 567 línies i 25 imatges per segon. Van instal·lar aparells de 30x40 centímetres
que permetien la visió simultània a unes 300 persones. La primera imatge
és una entrevista que Manuel del Arco fa a Luis
Egàs, enginyer en cap de
la instal·lació. A partir d'aquell moment va començar l'interès per portar la
novetat a Madrid.
Les experiències televisives van ser pagades des
del primer moment per
Radio Nacional de España, i de la seva plantilla
sortien tècnics, locutors i
realitzadors. Nacho Rodríguez comenta que la
gent de RNE accedia a
anar a la tele "una mica
per curiositat i una mica
pels plus; tots cobraven
de RNE i per pagar-los les
hores de TVE s'inventaven conceptes molt estranys. Per exemple, un
dels millors realitzadors
de l'època, José Luis Colina, cobrava els extres sota
un concepte insòlit però
freqüent a l'època com el
"d'afinador de pianos"."
Ui!", diu l'autor somrient,
"l'ofici era molt cotitzat".
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TVE i TVC enllesteixen la programació
d'entrevistes i debats per les pròximes eleccions
BARCELONA
NOU DIARI

Tant Televisió espanyola (TVE)
com Televisió de Catalunya
(TVC) tenen pràcticament enllestit el calendari electoral; les
dues televisions públiques projecten realitzar en els dies de
campanya entrevistes i debats
amb els caps de llista de les diverses forces polítiques. TVC
realitzarà el dia 25 de maig vinent un debat -en desconnexió
per Barcelona, Tarragona, Lleida
i Girona- entre els caps de llista

de cada circumscripció. TVE
projecta també la realització de
debats sectorials amb participació de les diverses forces que s'emetrien en la programció nocturna de La 2.
S'estudia també la transmissió
d'un debat bilateral entre Felipe
González i José María Aznar, que
organitzaria l'Associació de la
Premsa de Madrid. Aquesta institució ha ofert a la presidència
del Govern i al PP el seu centre
de premsa per realitzar-hi un
cara a cara, i l'acte podria ser re-
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transmès a través de les cadenes
que ho desitgessin. Tant TVE
com TVC han anunciat ja la realització d'entrevistes amb els
presidenciables; per TVC hi passarà el 30 de maig el CDS (15 minuts), el 31 de maig IU (20 minuts), l'I de juny el PP (30 minuts), el 2 de juny CIU (45 minuts) i el 3 de juny el PSOE (45
minuts). TVE no ha fet públic
encara el seu calendari. RNE,
per la seva part, convidarà a l'espai Los desayunos de Radio 1
tots els candidats.

Els líders de diverses forces polítiques participen en un debat a TV3
el 18 d'octubre de 1989
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Ella siempre dice sí
10.00 h

"Escalofrío en la noche":
la fama no sempre és bona

CANAL+

El dramaturg Neil Simón és un
dels autors que més ha col·laborat amb Hollywood. Obres seves
com Descalzos en el parque han
sigut traslladades a la gran pantalla amb força èxit. Al 1991,
Jerry Rees va adaptar una comèdia de Simón sobre una parella
que, malgrat els seus enfrontaments, sempre acaba davant
l'altar. Amb Kim Basinger i Alec
Baldwin.
BONA

rimera realització de
Clint Eastwood, guanyador de l'Oscar al millor director per Sin perdón. La
pel·lícula va ser produïda al
1971 i, segons es va comentar en el seu moment, va ser
dirigida amb l'ajuda de Don
Siegel, responsable d'un
dels èxits més clamorosos
de la carrera d'Eastwood
com a actor: Harry, el sucio.
El protagonista à'Escalofrío en la noche és un disc
jockey que desperta passions entre el públic femení.
Una de les dones que més
se sent atreta per ell el segueix i el pressiona; vol convertir-se en una part imprescindible de la vida del
locutor. El problema es que,
quan apareix una contrincant, no té cap problema a
utilitzar els mètodes més ex-

113'

TELE 5

86'

L'home puma
15.40 h

TV3

17.05 h

TV3

Pel·lícula ridícula de superherois
que pretenia aprofitar l'èxit de
Superman, una cinta feta amb
més pressupost i més dignitat. El
protagonista és un ser amb poders sobrenaturals que lluita
contra un científic malvat amb el
poder d'una antiga màscara d'or
que controla la ment humana.
Producció italiana modesta dirigida al 1980 per Alberto da Martino.

Arthur Hiller, realitzador de monuments al mal gust com Love
Story, va dirigir al 1969 aquest
drama ineficaç. El protagonista
és un porto-riqueny que malviu
a Harlem amb la seva família.
Papi no és més que un superficial retrat de les misèries dels
emigrants que busquen als EUA
el seu lloc sota el sol. Un film lacrimogen interpretat per Alan
Arkin.

El regreso de los
mosqueteros

Misery

FLUIXA

15.55 h

100'

TVE1

Richard Lester va dirigir al 1988
la seqüela de l'interessant i desmitificadora aproximació a la
novel·la de Dumas que va fer
quinze anys abans. El film d'avui
incideix encara més en els aspectes humorístics i no té cap
problema a mostrar uns herois
vells, però disposats a tornar a
l'acció. El repartiment és gairebé
igual: Michael York, Oliver Reed i
Richard Chamberlain. L'acció
s'inicia vint anys després que el
jove D'Artagnan es trobés amb
els tres mosqueters. Tots són ja
homes de mitjana edat i ara lluiten en bàndols diferents; una
missió real els tornarà a unir. Entretinguda pel·lícula d'aventures
que va ser rodada a Espanya i no
va tenir gaire sort a la taquilla. El
treball d'ambientació i les interpretacions dels protagonistes,
als quals s'afegeix Philippe Noiret, són elements força atractius
que van passar desapercebuts
ara que mana un altre tipus
d'aventures. Aquest fet prodria
justificar el poc èxit d'un digne i
divertit producte.
BONA

97'

REGULAR

17.50 h

113'

CANAL+

105'

01.45 h

ARXIU

peditius per continuar al
costat del seu ídol.
El mateix Eastwood va interpretar la pel·lícula, inspi-

rada en molts moments pel

22.15 h

REGULAR

80'

En la cama con Madonna

Grito de piedra

23.22 h

02.51 h

CANAL+

Documental al voltant de la provocativa cantant nord-americana. De la direcció es va encarregar Alek Kehishiam, responsable
d'algun dels videoclips de la protagonista d'El cuerpo del delito.
El film d'avui pretén ser una
aproximació
morbosa
a
l'esbojarrat món que envolta
Madonna, però tot es queda en
un film pretenciós i mentider
que té certa gràcia.
REGULAR

117'

Decálogo, Uno

04.33 h

BONA

118'

MOLT BONA

90'

FLUIXA

FLUIXA

Primera part de l'ambiciós projecte del director Krzysztof Kieslowski: il·lustrar amb diferents
històries les màximes dels deu
manaments. H. Baranowski i W.
Klata interpreten la història d'un
home interessat per saber si els
ordinadors poden acumular tota
la saviesa humana. Estimulant
producte del realitzador de La
doble vida de Veronika.

La història de Jimmie
Blacksmith

108'

100'

Hasta que la muerte nos
separe
IA2

TV3

CANAL+

REGULAR

00.30 h

Comèdia juvenil al voltant d'una
escola dedicada a formar nens
prodigi. El film té alguns gags divertits i molts, molts elements
heretats directament de subproductes com Porky's. Va ser dirigida al 1985 per Martha Coolidge,
un nom habitual en aquest tipus
de produccions, i la interpreten
Val Kilmer (que després es convertiria en X'alter ego de Jim Morrison) i Gabe Jarret.

77'

Coproducció entre Alemanya,
França i el Canadà que va servir
perquè Werner Herzog (Cobra
verde) desenvolupés de manera
desequilibrada el mateix tema
de sempre: la lluita a mort per
aconseguir un objectiu determinat. En aquest cas es tracta d'arribar al cim d'una muntanya.
Avorrit drama interpretat al 1991
per Vittorio Mezzogioeno i Donald Sutherland.

LA2

Melodrama dirigit per Henry
King als últims anys de la seva
carrera cinematogràfica. Va ser
interpretat al 1959 per Rock
Hudson, Jean Simmons i Dorothy MacGuire i presenta la
vida d'uns terratinents dedicats
al cultiu del raïm. La llei seca els
ha afectat de manera profunda i
els obliga a decidir entre entrar o
no en el mercat clandestí.

22.37 h
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97'

SENSE QUALIFICAR

22.20 h

22.00 h

SENSE QUAUFICAR

TELE 5

Ün aventurer que es dedica a fer
de guia per l'Amazones està segur d'haver trobat una ciutat
perduda i llegendària. Film d'acció dirigit al 1989 per Steve Carver i interpretat per Michael Dudihoff, Robert Vaughn i el sempre eficaç Donald Pleasance.
Una sèrie B bastant desastrada i
previsible que només destaca
pels seus ajustats intèrprets secundaris.

97'

RAFAEL BESOL1

c i n e d e Hitchcock. El repar-

Escola de genis

CANAL+

timent el completen Jessica
Walter, Donna Mills i John
Larch.
MOLT BONA

LA 2

Gorelli és un noia de quinze
anys que viu a Irlanda i es mostra molt enutjada per la presència de soldats britànics als carrers. Retrat de la convulsionada
societat irlandesa, plena de problemes socials i enfrontaments
ideològics. Pel·lícula inèdita del
1989 dirigida per Marco Harkin i
interpretada per Emer McCourt i
Michael Liebmann.

Clint Eastwood debuta com a director amb aquest intens
"thriller"de 1971

Historias de seducción II
Telefilm format per tres parts independents que narren els problemes que afecten tres parelles
molt diferents. Walter Bernstein,
Kristi Zea i Mike Figgis (Lunes
tormentoso) s'encarreguen de la
direcció de cadascun dels esquetxos. El repartiment és la
cosa més atractiva del producte:
Matt Dillon, Roy Liotta, Andy
MacDowell, Scott Glenn i Juliette Binoche {Herida).

90'

Duérmete niño

Esta tierra es mía

Interessant adaptació d'una novel·la de Stephen King que fuig
de l'efectisme característic de
l'escriptor de Maine. El director
Rob Reiner prefereix emfasitzar
els elements més inquietants i
aconsegueix un film de terror
psicològic intens i claustrofòbia
Kathy Bates va rebre l'Oscar per
la interpretació d'una obsessiva
lectora de novel·les del cor.
MOLT BONA

MOLT BONA

El río de la muerte

Papi

CANAL+

El cine de Ken Loach és un cop a
l'estómac del conservadorisme.
En Agenda Oculta va passejar-se
valentment per les clavegueres
del poder; a Riff Raff (1991) prefereix l'humor -a vegades negreper mostrar una història profundament humana: la difícil vida
dels treballadors de la construcció. És un documental i és també
una història de ficció, però, per
damunt de tot, és cine sincer.

P

Comèdia dirigida al 1986 per
Ken Finkleman i interpretada
per Jugde Reinhold i Lori-Nan
Engler. Tots dos formen la parella protagonista, que lluita contra els plans expansionistes a
l'Amèrica del Sud d'una multinacional nord-americana. Un
entreteniment menys punyent
del que es podria esperar. Atenció a l'aparició de Danny de Vito.
REGULAR

01.19 h

• TVE 1 . 0 0 . 0 0 h •

Dinero y poder
15.30 h

RiffRaff

CANAL»

Ün home sense escrúpols prepara l'assassinat del marit de la
seva amant. Per aconseguir-ho
comptarà amb la col·laboració
de la dona, disposada a fer qualsevol cosa per cobrar l'assegurança de vida contractada per la
víctima. Una tòpica reformulació d'El cartero siempre
llama
dos veces, dirigida al 1991 per
Yves Simoneau.
96'

Lawrence después de
Arabia

00.35 h

TV3

06.07 h

BONA

122'

REGULAR

Fred Shepisi va dirigir al 1978
amb correcció però cap personalitat aquesta història que vol
denunciar el racisme a Austràlia.
Es basa en uns fets reals que van
succeir al 1900, quan un missioner introdueix un mestís a la civilització dels blancs. Una mostra del cine de qualitée australià
interpretada per Tommy Lewis,
Freddy Reynolds i Jack Thompson.

CANAL+

Drama històric produït al 1992
per David Puttman i dirigit amb
correcció per Christopher Menaul. La pel·lícula s'acosta a la figura mitificada pel film de David
Lean des d'una perspectiva diferent. Ara, el camp de batalla seran els despatxos polítics, on es
negocien diferents interessos regionals. Interpretada per Ralph
Fiennes, Denis Quilley i Paul
Freeman.
105'
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Guerres que no es digereixen

U

na de les coses estranyes que té
el conflicte ex-iugoslau és com
el reflecteixen els mitjans de comunicació. És una presència constant,
amb petits alts i babeos, però sense
l'estridència que poden assolir altres esdeveniments, en principi
menys importants. Els bosnians
han esdevingut una mena de borinot molest que apareix a les nostres
pantalles a l'hora dels àpats. El xoc
inicial que va representar que hi
hagués pàries de la terra que no
fossin negres i anessin nets va fer
efecte els dos o tres primers mesos.
Des del principi se'ns ha dit que en
aquesta guerra hi ha bons i dolents.
Se suposa que els generals serbis i

imperialistes són els responsables
de les imatges que ens molesten en
ple procés digestiu. Sembla també
que els militars serbis són una gent
no gens afectada per la presència al
camp de batalla de centenars de
col·legues de gorra blava, que fugen
quan van maldades. Doncs bé, ara
toca veure com tornen els primers
contingents de legionaris espanyols
destacats a Bòsnia. Segons el que
diuen, arriben molt cansats de la
seva tasca humanitària. Aquesta és
la màxima concreció que ens dóna
l'ojfsota imatges de xicots arrenglerats en formació, al costat d'un vaixell de guerra. Ningú no entén res.
Si hi ha bons, per què no se'ls aju-

da? Si hi ha dolents, per què no se'ls
castiga? Cada dia el mateix pla repetit a tots els informatius. Això no
és la guerra del Golf. L'Iraq i Kuwait
donaven per més. Tothom coneixia
els protagonistes perquè la pel·lícula tenia un principi, un nus i un
desenllaç, amb grans dosis d'exotisme. Un xeic àrab a cavall no és el
mateix que un psiquiatre boig amb
corbata. I els marines al desert queden millor que els cascos blaus en
una ciutat provinciana. Els bosnians no tenen sort en un món que
cada dia té la digestió més lleugera.
Si fa 55 anys hi hagués hagut televisió, la Guerra Civil hauria avorrit
tothom.

I NO S'HO PERDI

Els legionaris que han tornat de Bòsnia, a "Actual"
• TV3. 2 1 . 0 5 H

•

E

l programa de reportatges Actual, que
emet TV3 els dissabtes
al vespre, dedica el
temps d'avui a tractar
quatre temes ben diferents. Dijous passat van
arribar a Màlaga els legionaris espanyols que
han estat a Bòsnia els
últims
sis
mesos.
L'equip d'Actual recupera les vivències
d'aquest grup de soldats
que han passat gairebé
un any a la guerra dels
Balcans. La majoria de
legionaris valoren positivament la seva missió
a Bòsnia i fins i tot ja
pensen a intervenir en
altres expedicions humanitàries.

Quasi cinc-cents legionaris espanyols van marxar
cap a la ciutat croata de Split
N O U DIARI

El segon reportatge
que emet el programa
dirigit pepjordi Daroca i
presentat per Magda
Valls tracta de la situa-

ció de les dones a Egipte, en una societat on el
fonamentalisme islàmic
és cada cop més present. L'equip del pro-

grama ha estat a Egipte,
país que viu una situació de crisi.
La decadència de l'Eixample i El boom de les
'mountain-bikes' són els
altres dos temes que
ompliran
l'Actual
d'aquest vespre.
D'altra banda, cal
destacar que Actual ha
estat guardonat amb el
primer premi ICFE-USC
que atorguen els alumnes de l'Institut Català
de Formació Empresarial, centre que representa Espanya a la University of South Carolina de Colúmbia. Els
guardons de l'ICFE han
estat instituïts aquest
any per primer cop.

Ramon Miravitllas entrevista Massiel
• L a 2.
T>amon Miravitllas eniAtrevistarà avui al
vespre a les 20.30 hores,
al programa Molt personal que s'emet a La 2, la
cantant Massiel, que
farà un repàs de la seva
vida personal i professional en el món de la
cançó, quan fa vint-icinc anys que Massiel va
cantar el La, la, la al
Festival d'Eurovisíó, interpretació que li va valer el primer premi. Un

1993
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cop traspassat el quart
de segle, molta gent la
continua recordant per
aquella fita.
De fet, el 1968 és un
any que està de moda,
ja que també queden en
la memòria els fets del
mes de maig. El mes de
maig, i no solament el
del 1968, comença amb
el Dia del Treballador,
tema que també dóna
peu a Molt personal a
parlar amb diferents re-

20.30H

•

presentants dels sindicats, d'empreses i de diverses institucions que
tenen competències en
aquest tema.
Dins aquesta mateixa
línia, el programa de
Ramón Miravitllas també inclou al seu espai
Anàlisi d'imatge el clip
De San José Artesano a
l'I de Maig, que serà comentat pel director general de l'Inem, Ramon
Salabert.

Massiel al 1968

tvflU
TVM

07.00 Carta de ajuste.
07.29 Apertura y presentación.
07.30 Pinnic.
07.30 Los Aurones. La gruta de

las flores.

08.00 Los animales del bosque.

La cantera de la garza. La gui-

neu ha trobat els seus amics i,
amb l'ajuda de la seva companya, els dirigeix cap al seu
destí: el parc del Ciervo Blanco.
08.30 Cristóbal Colón. Tierra a

la vista.

09.00 Érase una vez la vida. Las

cadenas de la vida.

09.30 El mundo de Maxie. Episodi 3.

10.10 Tiempos difíciles en el
planeta Tierra. En nuestras estrellas, no.

11.00 ¡Hola, RaffaeUal
13.55 El rescate del talismán.
Programa concurs juvenil.
14.25 El sábado cocino yo.
Amb Karlos Arguiñano.
15.00 Telediario-1.
Inclou l'espai El Tiempo.
15.30 Pato aventuras.
15.55 Sesión de tarde.

El regreso de los mosqueteros.

Espanya-GB. 1989 (97'). Dir.:
Richard Lester. Int.: Michael
York, Oliver Reed i Richard
Chamberlain. Han passat vint
anys des de la trobada del jove
D'Artagnan amb els tres mosqueters Athos, Porthos i Aramis. Ara tots són homes de
mitjana edat i lluiten en bàndols diferents.
17.50 Las aventuras de Tom y
lerry.
18.15 Segunda sesión.
Rod Hudson. EUA. 1989 (88').
Dir.: John Nicolella. Int.: Thomas Ian Griffith, Daphne Ashbrook i William R. Moses. Biografia de Rod Hudson des dels
seus inicis en el món cinematogràfic fins que va morir a
causa de la sida. La història
està basada en el llibre de PhiUis Gates, que va ser una de les
dones de l'actor.
20.00 luguemos al Trivial.
20.25 Vuelta Ciclista a España.
Resum de l'etapa del dia.
21.00 Telediario-2.
Inclou l'espai El Tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.25 Viéndonos.
Show de Martes y Trece, amb
actuacions musicals, tot tipus
de varietats, convidats famosos
i jocs.
00.00 Cine de medianoche.

Escalofrío en la noche. EUA.

1971 (97'). Dir.: Clint Eastwood.
Int.: Clint Eastwood, lessica
Walter i Donna Mills. Dave
Gardner treballa com a discjockey en una estació de ràdio a
Monterrey. El seu programa
cobreix tota la costa de Califòrnia i Dave té moltíssimes admiradores. Evelyn és una seguidora apassionada del programa de Dave i el persegueix
dia i nit. La noia vol convertirse en la mitja taronja del locutor, però no sap que en la vida
d'ell hi ha una altra dona.
Quan Evelyn s'adona que té el
terreny perdut, es planteja arribar fins a les últimes conseqüències: l'assassinat.
01.40 Deporte noche.
03.15 Despedida y cierre.

m
La 2

05.45 Carta de ajuste.
05.59 Apertura y presentación.
06.00 El informativo de la mañana.
09.25 Testimonio.

Juan Pablo II, quince años de
pontificado. Al 1993 se celebra
el quinzè aniversari de l'arribada de Joan Pau II a la seu pontifícia. Per commemorar l'aniversari, un important grup editorial ha preparat un llibre que
resumeix aquesta etapa destacada de la vida de l'Església.

09.30 Grandes intérpretes.
Espai dedicat al tenor català Josep Carreras.
10.00 Últimas preguntas.

¿Le preocupa a la Iglesia el
paro?

10.35135 escons.
11.30 El mejor deporte.
Pilota; tennis. Grand Prix. 1 semifinal; motociclisme. Gran
Premi d'Espanya. Campionat
Mundial de velocitat; ciclisme.
Vuelta Ciclista a Espanya. Destilerías DYC-port Navacerrada;
bàsquet. Segon partit, play-ojf
sem. grup A entre els equips
del Reial Madrid i l'Estudiantes. En directe des del Palau
d'Esports de la comunitat de
Madrid.
19.30 Crónicas americanas.
Semper Fidelis. El campament
militar de San Diego és el centre de formació dels marines.
Després d'una dura instrucció i
sotmesos a una disciplina molt
estricta els reclutes surten convertits en tropa d'èlite.
20.00 L'informatiu cap de setmana.
20.25 L'apuntador.
20.30 Molt personal.
22.20 Festival de cine.»

Esta tierra es mía. EUA. 1959

(118'). Dir.: Henry King. Int.:
Rod Hudson, Jean Simmons i
Dorothy MacGuire. La jove Elisabeth arriba a la gran vall californiana en què governa el seu
avi; un home que és el propietari de la majoria de les terres.
La jove coneix un seu cosí i se
n'enamora, però aviat veurà
que la seva relació és desaprovada per la resta de la família
00.30 Decálogo, uno.
Dir.: Krzystof Kieslowsy. Int.:
Maja Komorowska i Henryk
Baranowsky. Krzystof és un
home madur que viu amb el
seu fill d'onze anys. La família
fa una vida normal. El nen va a
l'escola i quan en surt es troba
amb el seu pare per conversar i
passar els vespres junts. Un dia
el pare es pregunta si els ordinadors poden arribar a acumular tot el pensament humà.
01.30 Tendido cero.
Feria de Abril de Sevilla. Resum.
01.45 Cine Club. Gentes de Europa. Duérmete niño (VOSC). Irlanda. 1989 (77'). Dir.: Marco
Harkin. Int.: Emer McCourt i
Michel Liebmann. Irlanda,
1984. Goretti i els seus amics
surten amb els nois de l'Institut, tots molt ofesos per la
presència als carrers de soldats
britànics. Goretti espera una
criatura, però el pare del nen és
a la presó.
03.05 Despedida y cierre.

Deu autors contemporanis

de Graham Greene
Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 1/5/1993. Page 62

RÀDIO/TELEVISIÓ

DISSABTE

1 DE M A I G DE 1 9 9 3

07.45 Carta d'ajust*
Silence is the Answer, Deuter.
08.00 Club Super3. •
08.00 Misha, el petit ós.
08.25 Seabert. la foca.
09.05 Pel·lícula de dibuixos
animats. L'ocell blau. Aquesta
història, en dues parts, narra
les aventures de TU-tilI i el seu
germà gran Mitchell, mentre
busquen juntament amb els
seus companys de viatge l'ocell
blau de la felicitat. En aquest
viatge viuran moments de tristesa i felicitat, però alfinaldescobriran què s'amaga en el
fons de les persones.
10.05 El noi llop.
10.30 Els Ewoks.
10.55 El dr. Slump.
11.20 L'inspector Gadget.
11.45 Lamu.
12.10 Videoxoc.
12.40 Lluna de mel.
14.30 Telenotícies migdia.
15.00 El temps.
15.05 Bona cuina.
15.20 Club Super3.»
Les fabuloses tortugues Ninja.
Capítol 134.
15.45 Tarda de cine.
L'home de puma. Itàlia, 1980.
Dir.: Alberto da Martino. Int.:
Walter George Alton, Luigi Alton, Sydne Rome i Miguel Ángel Fuentes. Un científic malvat troba una antiga màscara
d'or que pot controlar la ment
humana i així pot apoderar-se
del món.
17.15 Tarda de cine.
Papi. EUA, 1969. Dir. Arthur
Hiller. Int: Alan Arkin, Rita Moreno i Miguel Alejandro.
19.05 Mira què diu el nen. •
19.35 El joc del segle.
20.20 Sorteig Lotoshow.
20.25 Bona cuina.
20.30 Telenotícies vespre.
21.00 El temps.
21.05 Actual.
22.10 Agència de viatges.
Capítol 3. Bona estrella No totes les persones que entren a
Cucurella Tours són clients de
l'agència. Un pobre s'està a la
porta menjant marrón glacé, i
aviat descobreixen que no és
un pobre qualsevol.
22.40 Dissabte, sessió de nit
Escola de genis. EUA, 1985.
Dir.: Martha Coolidge. Int.: Val
Kilmer, Gabe Jarret, Jonathan
Gries i Ed Lauter. Tres estudiants universitaris amb un coeficient molt alt es dediquen a
unir les seves intel·ligències
per aconseguir tot allò que es
proposen. Per exemple, converteixen la seva habitació en
una pista de patinatge.
00.40 Telenotícies última hora.
00.45 Cinema de mitjanit
La història de Jimmie Blacksmith. Austràlia, 1978. Dir.: Fred
Ahepisi. Int.: Tommy Lewis,
Freddy Reynolds, Ray Barrett i
Angela Punch. El 1990, a l'estat
australià de Nova Gal·les del
Sud, un missioner metodista
introdueix un mestís a la civilització dels blancs de classe
alta a través de la conversió religiosa. La pel·lícula és una clara denuncia del racisme australià.
02.40 Fora d'hores.
02.00 Fi d'emissió.
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TV3

NOU DIARI •

CANAL33

ANTENA 3 TV

11.25 Carta d'ajust*
11.30 Fora d'hores.
11.45 Sardanes.
12.00 Sputnik. *
14.15 Planeta Terra.
La muntanya més solitària
15.05 Més enllà del 2000.
15.55 Esports dissabte tarda.
16.00 Futbol alemany.
Resum del partit entre el Bayem Munic i l'Stuttgart.
16.45 Handbol.
Transmissió en directe del partit de tomada de les semifinals
de la copa d'Europa d'handbol.
18.00 Futbol.
Partit de segona divisió entre el
CE Sabadell i el Barça B.
20.30 Futbol.
Retransmissió del partit de Lliga entre el Reial Madrid i
l'Oviedo.
22.30 Esports 33.
22.40 Flash notícies 33.
22.45 Temporada de teatre.
El trio en mi bemoll, d'Eric
Rohmer. Int.: Sílvia Munt i Pep
Munné. Din Fernando Trueba.
23.55 Fi d'emissió.

06.30 Rodillo de programación.
07.00 La guardería.
Inclou les sèries: Pan Pan, Archie y Sobrina la hechicera Las
aventuras del gordo Alberto i
Los halcones galácticos.
08.50 Se busca una estrella.
Programa presentat per Teresa
Rabal. Inclou: Rahan, Widget i
DogHouse.
11.30 El superjuego.
Concurs infantil presentat per
Diana Lázaro.
11.50 Noche, noche.
Repetició. Programa dirigit i
presentat per Emilio Aragón.
14.15 Lo-q-ras.
14.30 Bajando de la galaxia a la
izquierda. Capítol 9. El motín
Jackson.
15.00 Noticias.
15.30 Supercine del sábado.
Juegos de amor en la universidad. EUA, 1985. Dir.: Rob Reiner. Int.: John Casack i Tim
Robbins. El jove Gibson acaba
de començar a la universitat.
Aviat comença a saltar-se les
classes i la seva màxima preocupació es converteix a aconseguir lligar amb les noies del
campus.
17.10 Miniserie.
19.00 PicketFences.
20.00 Farmacia de guardia.
Capítol 58. Para los amigos,
Cuin. Reyes, Cuin, pels amics,
s'incorpora al seu nou treball
d'auxiliar. A poc a poc anirà
entrant en contacte amb els
personatges i situacions que
configuren la realitat quotidiana de la farmàcia.
20.30 Noticias.
21.00 De tú a tú.
Programa dedicat a les dones i
l'humor, que compta amb la
presència d'Ana Belén.
22.30 Cine de noche.
Justicia privada. EUA, 1982.
Dir.: Lewis Teague. Int.: Tom
Skerrit i Patty Lu Pone. Un respectable home de negocis que
viu als afores de la ciutat aviat
es veu afectat per una onada
de violència que assola tota la
ciutat.
00.10 Sabor a Feria.
Programa especial presentat
per Lola Flores i Lolita dedicat
a la Feria de Abril de Sevilla. El
programa s'emet des de la capital andalusa i compta amb la
presència de la duquessa
d'Alba, Maria del Monte i Amparo Rubiales, entre altres.
01.40 Rally de Córcega.
01.45 Tenis.
03.45 Fi d'emissió.

CANAL 9

07.45 Carta d'ajust
07.55 Avanç de programació.
08.00 Música clásica.
08.45 Batman. •
09.15 Ala babalà.»
Espai que inclou les sèries:
Diplodó.
Temps de contes.
Els Ewoks.
11.00 Corts valencianes.
Programa informatiu sobre el
Legislatiu valencià. Espai produït pels serveis informatius
del Canal 9.
11.30 Jack Holborn. •
Int.: Patrick Bach, Mathias Habich i Monte Markham.
12.15 A la babalà.»
El programa inclou les sèries
de dibuixos animats:
El genet.
Capità Planeta
Força G.
Tortugues Ninja
14.30 Notícies 9.
Aquest informatiu del migdia
està presentat per Pilar Algarra
i Llorenç AbrU i està produït
pels serveis informatius de Canal 9.
14.55 L'oratge.
Informació meteorològica.
15.00 A la babalà.»
15.30 Una d'aventures.
17.30 La lliga.
20.00 Notícies 9.
Aquest informatiu, que està
produït pels serveis informatius de Canal 9, el presenten
Llorenç Abril i Pilar Algarra.
20.12 L'oratge.
Informació meteorològica.
20.15 La lliga.
Partit de la Lliga que compta
amb un espai previ dedicat a
entrevistes i reportatges.
22.30 Entre amigos.
José Luis Moreno i Juncal Rivero presenten un programa
d'actuacions diverses.
00.15 Nit d'erotisme.
02.00 Fi d'emissió.

TELE5

08.15 ABC World News con Peter
Jennings.
08.40 Videominuto.
09.05 Transworld sport
10.00 Cine. A
Ella siempre dice sí. EUA 1991.
Dir.: Jerry Rees. Int.: Alec Baldwin, Kim Bassinger i Robert
Loggia.
11.53 Documental científico. A
Volando al límite. Documental
que gira al voltant dels últims
avanços experimentats per
l'aeronàutica militar.
12.53 Piezas. A
13.00 Redacción. Noticias.
14.05 24 horas.
15.00 Documental. A
Coches delfuturo.
16.00 Futbol. Liga inglesa.
17.50 Cine. A
Misery. EUA. 1990. Dir.: Rob
Reiner. Int.: Kathy Bates, James
Caan i Lauren Bacall. Misery és
el nom de la protagonista
d'una sèrie de novel·les romàntiques escrites per Paul Sheldon, un famós escriptor que,
fart d'aquest personatge, decideix matar-lo.
19.35 Dibujos animados. A
La familia Addams.
20.00 Avance. Redacción.
20.05 Teleserie.
Puente de Brooklyn.
20.30 Telecomedia!
HaleyyPace.
21.00 Lo+Plus.
21.28 Información meteorológica.
21.30 Redacción. Noticias.
22.00 Estreno Canal+. A
Historias de seducción. EUA.
1991.
23.22 Cine. A
En la cama con Madonna.
EUA 1990. Dir.: A Keshishian.
01.19 Sesión especial VO. A
RiffRaff. GB. 1991. Dir.: Ken
Loach. Int.: Robert Carlyle,
Emer McCourt i Jimmy Coleman.
02.15 Cine. A
Grito de piedra. AlemanyaFrança-Canadà. 1991. Dir.:
Werner Herzog. Int.: Vittorio
Mezzogiorno, Donald Sutherland i Mathilda May.
04.33 Cine. A
Hasta que la muerte nos separe.
EUA. 1991. Dir.: Yves Simoneau. Int.: Treat Williams, Arliss
Howard i Rebecca Jenkins.
06.07 Cine. A
Lawrence despues de Arabia.
GB. 1992. Dir.: Christopher
Menaul. Int.: Ralph Fiennes,
Denis Quilley i Paul Freeman.
07.52 Piezas. A

07.00 Avanç de programació i espais promocionals.
07.10 Entre hoy y mañana.
07.30 Telebuten.
Programa infantil presentat
per Beatriz Rico. Inclou les sèries i programes:
- El pequeño Hobo.
- OrsL
-G.LJoe.
- La magia de Emú
- Piruetas.
- Bésame Licia
- PressingCatch.
-ArnoL·L
11.30 La quinta marcha.
Magazine juvenil que inclou
actuacions musicals i concursos. Presentat per Kike Supermix i els dobles de Brenda, Andrea i Brando de Sensación de
vivir.
12.30 La batalla de las estrellas.
14.05 La casa de la pradera.
El regalo. Laura i Mary decideixen invertir el seu temps de
descans a crear algunes medicines per vendre als seus veïns.
Int.: Michael Landon, Karen
Grassle i Melissa Sue Anderson.
15.00 Mesa de Redacción.
15.30 Cine fiesta.
Dinero y poder. EUA, 1986. Dir.:
Ken Finkleman. Int.: Eddie Albert, Jane Seymour i Danny de
Vito. El president d'una poderosa multinacional ofereix un
treball a Jack Issel, el fill d'un
senador que presideix la comissió pels afers llatinoamericans, perquè aquest col·labori
en uns projectes molt ambiciosos que l'empresari vol fer en
aquesta zona.
17.25 Gran pantalla TV.
Cascanueces, dinero, locura y
asesinato (3r i últim capítol). La
policia que investiga el crim
pensa que l'ha comès un lladre. Després de dos anys de la
mort de Franklin, Francés ha
dedicat els diners de l'herència
a gastar-los en luxes. Int.: Lee
Remick, Tate Donovan i John
Glover.
19.05 Humor cinco estrellas.
Programa d'humor presentat
per Juanito Navarro i Quique
Camoiras.
19.35 Retorno a Eden.
Encara que Stephanie està disposada a tomar a pendre el comandament de la mineria Harper, és clar que haurà d'enfrontar-se molt durament amb Jack
Sanders.
20.30 Primer amor.
Cap. 61. Int.: Grecia Colmenares, Gabriel Corrado i Javier Villaba.
21.30 Vivan los novios.
22.15 Noche de acción.
El río de la muerte. EUA, 1989.
Dir.: Steve Carver. Int.: Robert
Vaughn, Herbert Lom i Donald
Pleasance.
00.10 Entre hoy y mañana.
Informatiu.
00.45 Pressing Futbol.
02.20 Contacto, con tacto.
03.00 Pantalla de madrugada.
¿Quiere usted bailar conmigo?
04.40 Cine.
Canción de cuna
06.20 Las labores de Erica.
Fi d'emissió.

regal amb
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SATÈL·LIT

MTV - 07.00 George Michael and
friends weekend - 13.00 Red
hot and dance - 17.00 The big
picture - 21.00 The soul <0t
MTV - 00.30 George MichaeL
CNN - 06.30 Moneyline - 11.40
International correspondents
- 13.10 The Big Story - 15.40
Style with Elsa Klensch -18.00
World business - 22.40 Newsmaker - 00.10 The Big Story.
EUROSPORT - 07.30 Step Reebok Aeròbics - 09.00 Motorcycling Motot Magazine - 10.00
Boxing K.O. - 12.00 Live tennis ATP tour Madrid open 17.00 Judo European Championships - 20.30 Tennis ATP
Tour Atlanta EUA - 23.30 Tennis.
CINEMANÍA - 16.40 Miseria*
nobleza. 18.10 La burla del
diablo. -19.40 Mañana a las
diez. -21.30 Ser o no ser. 23.05 Posesión Infernal. 00.25 Cartouche. 02.15 Magazine. -02.45 Cierre.

TELEVISIONS FRANCESES

TF1 - 20.00 Journal - 20.45 Divertissement - 22.40 Téléfilm
- 00.20 Magazine - 01.35 Journal - 01.45 Magazine - 02.15
TF1 - 02.20 Série - 03.15 Sérj¿.
- 04.10 Série - 04.40 Série 05.05 Série - 05.25 Músique 05.35 Documentaire.
F2 - 20.00 Journal - 20.50 Divertissement - 22.25 Variété.
23.50 Journal et Météo - 00.05
Magazine - 01.00 Magazine 03.50 24 heures d'Info - 04.05
Magazine - 05.20 Sport
F3 - 20.50 Divertissement - 20.45
Telefilm - 22.25 Journal et
Météo - 22.50 Magazine 23.45 Magazine - 00.30 Continentales Club.

EL DIAL
Onda Cero Radio
621OM
Cadena Nova
100FM
Catalunya Informació
103.5 FM
Cadena 100
102FM
Antena 3
104.2FM
Catalunya Música
101.5FM
Catalunya Ràdio 102.8FM Barna
02.2FM Girona
100.7FM Lleida
100.3FM Tarragona
Flash FM
106.1 FM Barcelona
RAC
105FM
Ràdio Barcelona
93.9 FM
828 OM
Ràdio Barcelona-2
96.9FM
Radio Club 25
95.6FIÍT
Ràdio Girona
1.0080M
Ràdio Lleida
9270M
Ràdio Miramar Cope
6660M
RNE Radio 1
88.3 FM
7380M
RNE-Radio 2
93FM
RNE-Ràdio 3
98.7FM
RNE-Ràdio 4
100.8FM
RNE-Radio 5
89.4 FM
576 OM Barcelona
1413 OM Girona
1152 OM Lleida
1503 OM Tarragona
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Programes estèreo
Programes interactius
Programes Dual
Programes codificats
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BARCELONA Tel. 93-542 42 00
LLEIDA Tel. 973-70 05 00
TARRAGONA Tel. 977-2142 00
REUS Tel. 977-75 98 00

DE SORTIDA
EMILI TEIXIDOR

Un metre i noranta-un centímetres d'alçada, els ulls color "de gos com fuig" i de professió "no
gaire res". És Adrià Puntí, l'ànima d'Umpah-pah, un dels grups del rock en català més
carismàtics de l'escena nacional. Lletrista i compositor, el músic ha entrat ja per la porta gran
del panorama musical català

Adrià Puntí, el nihilisme militant
GIRONA

JOSEP M. PUIG
Diu que va néixer a les Pedrer e s de Girona un 12 de novembre de 1980. Es bateja personalment amb el nom d'Adrià Puntí i
recorda que en un passat algú li
deia Josep. "No podia suportar
que em diguessin Pep". El millor
de l'adolescència era "poder empalmar dues o tres nits seguides". Cantant, lletrista i compositor d'Umpah-pah, no pot ni
sap destriar la seva vida del rock.
Fervent amant de poetes i escriptors com Rimbaud, Verlaine
0 Faulkner, igual que ells, se sent
^també compromès amb la seva
obra, l'únic en el que creu, l'únic
que el manté viu. La resta, res.
A l'Adrià el domina "un total
nihilisme" i una pregunta omnipresent: "Té algun significat tot
això, la vida?". Però almenys sí
creu en la persona. "O intento
creure-hi", diu. Conscient dels
atacs que sofreix la llibertat individual, s'erigeix en defensor dels
petits plaers que li ofereix la
vida, com l'amor i el sexe, tot i
que "és el joc dels pobres i a sobre ens ho intenten treure".
* Lluny li queden aquells dies
d'assaig, atrotinant un vell piano
en un pis compartit de Barcelona. Ara encara conserva el pis,
però toca al damunt d'escenaris
1 l'escolta algú més que el veïnat
a les tres de la matinada. Viure
amb els pares no és un problema per al cantant d'Umpahpah.
La nocturnitat que professa,
"la cara parla", és l'exponent
d'una vida lliure i abocada a la
música. "De moment ho estic
^aconseguint", tot i que encara
no pot desfer-se del seu vell i esgavellat quatre llaunes.

La imatge que s'associa sempre a Adrià Puntí és la d'un artista difícil, d'aire teatral, que protegeix la
seva identitat davant de les càmeres.

NURI MORENO

E

Primer
de maig

l primer de maig ha estat
durant anys el símbol de
la "revolució socialista", la
festa del treball que es manifestava un dia l'any en contra
de la festa del capital que se
celebra tot l'any, dia a dia,
hora a hora, a preu fet i amb
els minuts comptats. Avui,
amb la revolució dels socialismes devaluada, pendent,
fracassada, traïda o a netejar
a la tintoreria, la diada ha
perdut la connotació ideològica i s'ha diluït en un reconeixement a la laboriositat
humana i en l'aspiració que
els humans siguin apreciats
no pel que tenen, sinó pel
que són, pel seu talent, pel
que aporten a la comunitat.
Pius XII va instituir l'any 1956
la festa de Sant Josep "treballador" que aquí el franquisme va convertir en "artesà".
Els obrers feien por, i els van
convertir tots en "productors". Hi ha qui diu que el pas
de Sant Josep per la Sindical
Obrera, convertit en redemptor de proletaris, va ser com
l'aplicació d'una cataplasma
per a un infart. Però la feina
del ribot i el garlopí és més
lenta i silenciosa que la del
martell i la falç. Han sortit teories que apunten que l'esquerra ha reculat perquè va
tancar la porta a la transcendència. Els fonamentalismes actuals neguen que la
industrialització porti automàticament a la secularització. Molta gent j a no
s'identifica amb els símbols i
els valors de la societat civil i
busca més enllà. Abans teníem vells rituals que celebraven el primer de maig amb
símbols vegetals, com tot el
que és vivent i creador. Ara
tots els partits parlen de regeneració, d'esporgada, de
sembrar de nou..., però la
impressió és que el vigor inicial, la transcendència, els
déus, els valors... els han
abandonat.

INSTALACIONES HELIO, S.A.
C/ Santander, 17 - Tel. (972) 23 96 61 - Fax 24 24 81 - 17005 GIRONA

•
•
•
•
•
•

Serveis d'instal·lació i manteniment de:
Aigua
Gas
Electricitat
Calefacció
Projectes
Estudis tècnics

• Antirobatori-atracament
• Circuit tancat TV
• Control d'accessos
• Detecció i extinció d'incendis
• Caixes fortes
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