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L'illa del Ter de Girona
serà una reserva natural
• L e s ribes del riu, de Campdorà a Sant Gregori, seran un gran parc
Informació a la pàgina 3
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Tintin i un amic

S'inaugura
elXXI Saló del
Còmic a l'antic
Mercat del Born
PÀGINA 52

Els sindicats no
volen solucions
provisionals per
als jutjats socials
PÀGINA 7

Entrevista amb
Víctor Mora,
escriptor del mes
que visita Girona
PAGINA 50

L'empresa Akzo
perdonarà a la
Seda quatre mil
milions de deute
PAGINA 31

La selecció estatal de rem torna a les instal·lacions olímpiques de Banyoles
BANYOLES • L'equip espanyol de rem ha iniciat una concentració
a l'estany de Banyoles després dels embolics que es van produir en
l'elecció del nou president de la federació i d'estar aquesta sense
responsables tècnics des del final dels Jocs Olímpics. La nova direc-

POLITICA

tiva i el cos tècnic han decidit centralitzar les activitats de preparació de la selecció a la capital del Pla de l'Estany. Aquesta temporada
se celebraran dos compromisos importants, els Jocs del Mediterrani i el campionat del món. • pàgina 45

JORDI PICAZO

González assegura
queSolchaga
assumirà el
programa del PS0E
PÀGINA 22

Espanya augmentarà el
nombre de tropes a Bòsnia

Els jugadors del Palamós fa
dos mesos que no cobren

MADRID* El president del Govern, Felipe González, ha anunciat que Espanya augmentarà el
nombre de tropes desplaçades
a Bosnia, tant si s'aplica el pla
de pau com si no. El president
espanyol creu que "tots estaran
d'acord que Espanya assumeixi
part de la responsabilitat que li
correspon en el concert internacional". El secretari d'Estat
nord-americà, Warren Chris-

PALAMÓS • Els jugadors del Palamós no han cobrat les mensualitats de març i abril, que pugen uns sis milions de pessetes
en total.
El consell d'administració del
club té previst pagar-los quan
l'empresa Huarte-Cataluña els
aboni els 35 milions de pessetes
que els deu en concepte del patrocini que va fer la temporada
passada.

topher, s'entrevistarà avui amb
Bons Ieltsin per aconseguir suport a les operacions militars
que preparen els EUA.
Les forces sèrbies han llançat una forta ofensiva sobre la
localitat musulmana de Zepa.
El president bosnià ha demanat a l'ONU que estableixi una
zona de seguretat, ja que la situació és "tràgica". • pàgines
25 i 26
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El Palamós tenia previst pagar
les mensualitats amb els deu milions que els deu el Marbella pel
traspàs de l'ex-jugador del club,
Esteban. Però el club malagueny
encara no ha pagat.
Per això el Palamós ha d'esperar que ho faci Huarte, que ja ha
anunciat al club empordanès
que farà efectiu l'import del deute abans del dia quinze d'aquest
mes. • pàgina 46

INTERNACIONAL

el processament
del'ex-primer
ministre
ArnaldoForlani
ECONOMIA

Les caixes preparen
la Banca en la
guerra del crèdit
PÀGINA 29
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SANTORAL
Sant Angel, religiós.
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L'anticicló centrat a les illes britàniques i una
depressió situada al sud de la península Ibèrica
continuen lluitant per veure qui pot dominar la
situació meteorològica. Catalunya és al mig del
camp de batalla, en una zona en què cap dels
dos nuclis és amo i senyor. D'aquesta manera,
avui tornarem a tenir alguns núvols i també
moltes clarianes que deixaran lluir el sol. La
nebulositat serà més abundant al litoral,
sobretot al sud, on cap al tard hi pot haver
algun ruixat tempestuós.
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A Poc a poc les baixes pressions aniran guanyant terreny a tot Catalunya, encara que
molt lentament i sense que l'anticicló acabi de
cedir. Al llarg del dia, els núvols seran abundants a les comarques del litoral i a la part més
oriental dels Pirineus, on cauran alguns plugims poc importants. A la resta apareixeran
núvols d'evolució que cap al tard deixaran algun ruixat tempestuós en zones de muntanya.
A la matinada hi haurà boirines en alguns
punts de les planes interiors i també a la costa.
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) illa del Ter, a Girona, serà una reserva natural de flora i fauna, amb l'accés restringit a
professionals. El programa, que inclou replantació d'arbres i la creació d'un estany
I artifical, forma part del projecte de la Riba Central del Ter, el qual, a la vegada, formarà
part d'un parc natural de més de 10 quilòmetres de llargada

L'illa del Ter de
Girona es
convertirà en
reserva natural

Les ribes del riu de Campdorà, a
Sant Gregori, seran un gran parc
GIRONA
ALBERT SOLER

L'illa del riu Ter es convertirà en
una reserva natural de fauna i
flora on l'accés serà restringit al
públic en general.
Aqusta illa estarà ubicada
dins del gran parc natural que
formaran les dues ribes d'aquest
riu en tot el terme municipal de
Girona, des de Sant Gregori fins
a Camdorà. S'hi construirà un
petit estany artificial i s'hi replantaran algunes espècies d'arbres que provocaran la vinguda
d'aus que ara no hi aniden.
L'illa del Ter forma part del
que s'ha anomenat la Riba Central del Ter, que comprèn des de
Fontajau fins a l'Hospital Josep
Trueta. Els tècnics encarregats
de redactar el projecte de les ribes del Ter l'han dividit en diferents zones per a la seva elaboració. "La Riba Central estarà acabada abans que la resta del proj e c t e , i podrà ser utilitzada,
també, molt abans", va explicar
la regidora de Planificació ciutadana i Medi Ambient de Girona,
Isabel Salamaña. La redacció
d'aquesta part del projecte ja
està a punt de ser entregada a
l'Ajuntament.
Una passera peatonal
En aquesta Riba Central del
futur parc natural del Ter, hi
haurà també una passera peatonal, que connectarà la devesa
amb la zona de Fontajau.
Totes dues ribes tindran un
circuit de bicicletes i un de vianants. Està prevista també la
construcció d'una zona de picnic, amb quinguetes de serveis.
La prohibició de fer picnic a tot
el futur parc de les Ribes del Ter
serà una constant, excepte a les
zones creades expressament.
A la Riba Central t a m b é hi
haurà una gran zona d'esport i
esbarjo, justament davant del
nou pavelló del CB Girona-Valvi;
i algun tipus d'edificació, ja fora

del que serà el parc, on hi haurà
un centre d'investigació sobre la
natura.
La resta del parc natural, des
de Campdorà fins a l'Hospital
Josep Trueta i des de Sant Gregori a Fontajau, seguirà la mateixa línia de combinar espais d'accés general amb altres d'accés
restringit. "El nostre objectiu és
que les ribes del Ter siguin el
gran parc metropolità de Girona", va afirmar Isabel Salamaña.
"Aprofitem la restauració ecològica de tota aquesta zona per integrar definitivament el riu a la
ciutat", va afegir.
El Pla de les Ribes del Ter
s'aprovarà en el ple municipal
de dimarts que ve. El principal
problema, que m a r c a r à començament dels treballs de creació del parc, serà el de trobar
fórmules de finançament.
En aquest sentit, l'Ajuntament
de Girona ja ha començat els
contactes per intentar aconse-.
guir ajudes econòmiques de la
Comunitat Europea.
De tota manera, es descartaque en el decurs d'aquest any
s'iniciï el projecte.

Un parc natural de més de 10 quilòmetres de llargada
Jordi Espanyol i Francesc Hereu, són els dos arquitectes que han redactat el projecte de la Riba Central
del Ter. També estan confeccionant el de la totalitat de les ribes del Ter i han intentat, segons expliquen "aconseguir dotar a tot el perímetre del riu del terme municipal de Girona, 10,4 quilòmetres, dels
equipaments necessaris per a la ciutat del futur, fins d'aquí a 50 o 100 anys".
NOU DIARI

El Pla Especial de la Devesa,
complement del parc natural
. : .:>

v;

GIRONA
A.S.

El Pla Especial de la Devesa,
i el de les Ribes del Ter estan
destinats, per la seva proximitat, tot i la seva independència,
a formar una unitat.
L'actual espai de la devesa
sofrirà una profunda transformació, que es començarà a notar en els pròxims mesos.
La majoria d'instal·lacions
que hi ha acmalment seran enderrocades aquest mateix any:
la Sala de Ball ho serà aquest
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estiu; les instal·lacions del
GEiEG quan estiguin acabades
les noves, a Montilivi; i les instal·lacions del tir al plat també
abans de finalitzar l'any. Les
del Club d'Hípica tardaran un
temps, ja que encara no acaba
la seva concessió.
L'espai on hi ha el tir al plat
serà utilitzat per fer-hi una
zona de picnic i uns aparcaments.
D'altra banda, a la caseta de
l'entrada dels jardins hi haurà
una aula de natura.

Les actuals instal·lacions per practicar el tir al plat seran enderrocades aquest mateix any.
NOU DIARI
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Tres mesos de lectura a la butxaca.

NOUDIARI
VAL PER TRES!
Durant els mesos de maig, juny i juliol
NOUDIARI li regalarà, amb l'edició dels
diumenges, una col·lecció de llibres en
català dels principals autors actuals.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AUTORS

CONTEMPORANIS

Graham Green
Gerald Durrell
André Gide
Robert Graves
Thomas Mann
W.SomersetMaugham
Marguerite Duras
R. K. Narayan
Thomas Bernhard
Vladímir Nabòkov

C O L · L E C C I O N S
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EL CAPITÀ IL'ENEMIC
EL JARDÍ DELS DEUS
LA PORTA ESTRETA
LA FILLA D'HOMER
ELS CAPS BESCANVIATS
ELS MARS DEL SUD
MODERATOCANTABILE
ENSWAMIIELS SEUS AMICS
L'ORIGEN. UNA INSINUACIÓ
L'ENCANTADOR
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POLÍTICA

El port que promou l'Ajuntament
de Begur s'avança al segon projecte
BEGUR
MARTA COSTA-PAU

La Direcció General de Ports i
Costes de la Generalitat exposa
des d'ahir al públic el projecte i
l'estudi d'impacte ambiental
que Port de Begur, SA va presentar per a la construcció d'un port
esportiu a la localitat. La Coordinadora Antiport va anunciar ahir
mateix que presentarà al·legacions al projecte, que ha estat
impulsat per l'Ajuntament de
Begur i preveu la construcció
d'un port amb 800 amarraments
a la platja del Racó.

PQÜTICA

MHHHHHHHHHHHHMHHHHHHH

El port esportiu es preveu construir a la platja del Racó, situada al límit del terme municipal de Begur.
Al fons es poden veure les instal·lacions de Radio Liberty, a Pals.
NOU DIARI

al·legacions contra el projecte,
referides bàsicament a l'impacte
ecològic, ambiental i visual". Elisenda Cruells, membre de la coordinadora, va afegir que aquesta construcció, que va qualificar
de " m o n s t r u o s i t a t " , c o m p t a

amb l'informe desfavorable del
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat, a més de
"nombrosos veïns de la població
i de municipis propers". L'alcalde de Begur, en canvi, va destacar "el suport de tots els sectors

productius - c o m comerciants i
hotelers-, que veuen en el futur
port un mitjà per atreure turisme de qualitat".
Alsina va remarcar també que
el projecte de Port de Begur, SA
"respon a l'interès públic".

GIRONA

López de Lerma
rebutja crear un
grup català conjunt

GIRONA
NOU DIARI

El candidat gironí al Congrés
per CiU, Josep López de Lerma, va rebutjar ahir la proposta d'ERC de crear un "intergrup" de diputats catalans
a Madrid.
López de Lerma va qualificar aquesta idea de "esnob" i
va afegir: "Em sona a immobiliària". Segons va manifestar, "CiU no té cap necessitat
de formar part de coses així,
perquè ja hi ha el Grup Parlamentari Català".
El candidat gironí de CiU
va considerar "poc útil per a
l'electorat" intentar apropiar-se de la UCD, segons ell,
tal com "estan fent el PSOE i
el PP". López de Lerma va
criticar que "les persones
que ara parlen del partit
d'Adolfo Suàrez siguin les
mateixes que van intentar
enfonsar-lo".
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GIRONA
NOU DIARI

Els partits polítics gironins
han presentat, davant la Junta Electoral Provincial, un total de quinze candidatures al
Congrés, i setze al Senat, per
concórrer a les eleccions generals que se celebraran el
dia 6 de juny.
El nombre de llistes presentades és inferior al de fa
quatre anys. En les legislatives del 1989, van fer llista al
Congrés 21 formacions polítiques gironines, i 18 al
Senat.
Els principals partits polítics -CiU, PSC , ERC, PP, IC i
el CDS- ja havien fet públics
els seus candidats. La resta
de forces gironines que concorren a les eleccions generals són: Els Verds-Confederació Ecologista de Catalunya, Partido de la Ley Natural,
Los
Ecologistas,
Agrupación Ruiz Mateos.
Alianza Democrática Europea, Unificación Comunista
de España, Partido Humanista, Partido Obrero Revolucionario, Por un Nuevo Partido
Socialista i Partit Socialista
dels Treballadors.

S ' e x p o s a al p ú b l i c d e s d'ahir, p e r ò n o s ' e x c l o u l'altra p r o p o s t a

L'exposició al públic del projecte no representa l'anul.lació
del que va presentar Marina de
Begur, SA, ja que la Direcció General de Ports i Costes tramita en
competència els projectes de les
dues empreses. Així ho va manifestar ahir l'alcalde de Begur,
Carles Alsina, que va afegir que
"la Generalitat decidirà finalment si se n'executa cap dels
dos, una vegada s'hagin estudiat
les possibles al·legacions". Tot i
això, Alsina va afegir que la tramitació del projecte de Marina
de Begur, SA "està molt endarrerida i encara no disposa de ¡'informe favorable del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports".
La Coordinadora Antiport,
que ha portat a terme intenses
campanyes contra la construcció, va anunciar que presentarà

Els partits gironins
presenten quinze
llistes al Congrés
i setze al Senat

Cues els útims dies
de pagament
de taxes amb
descompte
Aquesta setmana és l'última
per pagar l'impost municipal de circulació i altres taxes de l'Ajuntament de Girona en període voluntari i
amb un descompte del 4%.
Durant aquests últims dies
s'han format cues, que en
molts casos arribaven fins al
carrer, a l'oficina de recaptació municipal. En dies anteriors ja se n'havien produït, però a m e s u r a que
s'acosta el final del termini,
són c a d a dia més importants. Aquestes taxes i impostos municipals es podran pagar encara en període voluntari fins al mes de
juny, però no estaran subjectes a descompte. Quan
s'hagi esgotat aquest termini, es tramitaran per via executiva amb recàrrec.
JORDI PICAZO

•HNHHMHHHMHHHHHNHRHNNNMME

L'alcalde de Boadella
(CiU) es presenta
per Ruiz Mateos
GIRONA
NOU DIARI

L'alcalde de Boadella d'Empordà, Mariano Salguero,
que es va presentar en les
passades eleccions municipals com a independent en
les llistes de CiU, encapçala
la candidatura al Congrés
que ¡'Agrupación Ruiz Mateos presenta per les comarques gironines.
El candidat de CiU per Girona i president de CDC en
aquesta demarcació, Josep
López de Lerma, va aclarir
que Salguero "no és militant
de Convergència i Unió" i va
afegir que "el partit actuarà
oportunament". L'alcalde de
Boadella, que es dedica al
ram de la construcció, no va
poder ser localitzat ahir per
aquest diari, perquè es trobava en viatge de negocis, segons fonts de CiU.

CALDERS i R A M I Ó , SA
La Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes celebrada el dia 30
d'abril del 1993, va acordar per unanimitat
canviar la raó social de la societat. D'ara
endavant, passa a denominar-se Calders i
Ramió, SA.
Girona, 3 de maig de 1993
L'Administrador
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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
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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Cap solucio per als jutjats
socials agrada als sindicats
CCOO i UGT consideren una falta de previsió les vacants que hi ha
GIRONA
ALEX HERNANDEZ
Els dos sindicats majoritaris,
CCOO i UGT, han acusat de "total irresponsabilitat i falta de
previsió" les administracions
públiques de Girona perquè els
dos jutjats d'Afers Socials es quedaran sense cap magistrat. Les
centrals han qualificat la situació
de "inacceptable i escandalosa".
També han anunciat que divendres que ve es reuniran les dues
secretaries generals per acordar
una postura comú.
Els secretaris generals de
CCOO i UGT, Jordi Preses i Francesc Giralt respectivament, han
coincidit a afirmar que no entenen la falta de previsió de l'administració de Justícia. "¿Com
poden permetre el trasllat de
l'únic jutge que hi ha, deixant totalment buits els jutjats socials?",
assenyala Francesc Giralt. Per
Jordi Preses, aquest fet "és tan
injustificable que s'hauria de demanar responsabilitats".
Els dos secretaris generals han
anunciat que no acceptaran que
un jutge de Barcelona vingui dos
dies a la setmana per resoldre els
casos pendents. Aquesta és una
de les solucions que ha presentant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
"Amb l'allau de diligiències,
acomiadaments i tancaments
d'empreses que tenim ara a Girona, no poden donar-nos un
jutge mòbil. Això provocaria un
retard encara molt més gran
que el d'ara", afirma el secretari
d'UGT. El retardament de la resolució dels casos és un dels fets
més criticats per ambdós sindicats.
Jordi Preses indica, "actualmant s'estan assenyalant judicis

Mor un jove en un
accident de trànsit a
la carretera de Roses
GIRONA
NOU DIARI

Un jove va morir en un accident de trànsit ocurregut la
matinada de diumenge a la
carretera de Figueres a Roses. El difunt, Juan Manuel
Cuenca Nieto de 24 anys,
conduïa un turisme Ford
Fiesta, matrícula GI-5364AU.
La Guàrdia Civil de Trànsit
va explicar que l'accident va
tenir lloc al quilòmetre 39 de
la carretera C-260 pels volts
de la una de la matinada.
Juan Manuel Cuenca va sortir de la via per causes encara
desconegudes, i el vehicle
que conduïa va xocar contra
el marge de la carretera.
El jove va ser rescatat amb
ferides molt greus i va morir
posteriorment a l'Hospital de
Figueres.
POUCIAC

Dos detinguts a
FEstartit per
amenaces de mort
L'ESTARTTT
NOU DIARI

Dos homes esperant al jutjats número 2 d'Afers Socials de Girona. Aquestes sales tenen retards significatius en la resolució dels casos instruïts.

NURI MORENO

pel gener del 1994. Quan ens
quedem sense cap jutge, això
pot ser un caos".
Falta de jutges
Maria del Carmen González
Román, membre de la comissió
de serveis del TSJC, va afirmar
ahir que la falta de magistrats
per als jutjats d'Afers Socials de
Girona és una situació generalitzada. "Ens trobem amb una greu
mancança de jutges a tot Catalunya, no només a Girona" argu-

menta. Per aquesta raó, la comissió del màxim tribunal del
Principat ha proposat que un
jutge de Barcelona es traslladi
cada setmana per resoldre els
casos més urgents. Aquest magistrat, tot i que cobriria les necessitats de les dues sales, treballaria en el jutjat número 1.
Si aquesta solució és la que
s'aplica, començaria a entrar en
vigor quan l'únic jutge que cobreix ara les sales d'Afers Socials,
Jordi Carrera, sigui traslladat definitivament al jutjat de menors
de Girona.

Maria del Carmen González,
però, no descarta que es puguin
donar solucions alternatives.
"Demà -avui pel lector- es reuneixen el jutge degà de Girona i
els advocats. Si fessin noves propostes, el Tribunal Superior de
Justícia les estudiaria".
En aquesta reunió, el jutge
degà Joaquim Miquel Fernández Font, també proposarà que
es convoquin unes oposicions
per cobrir la plaça de jutge per a
la sala número 2 d'Afers Socials.
Aquesta sala quedaria vacant
fins que arribés un titular fix..

La matinada de diumenge
passat la Guàrdia Civil de
l'Estartit va detenir a dos homes que havien amenaçat de
mort diverses vegades a un
veí de la població.
Els detinguts, que portavan una escopeta del calibre
12, són Andrés Puerto Jiménez i el súbdit marroquí Aizdin el Ghzaqui.
Fonts consultades van explicar que aquests dos homes
havien mantingut una discussió amb uns joves a l'interior d'una discoteca. Els implicats van sortir fora i un
dels detinguts mentre anava
a treure l'arma que tenia al
cotxe va exclamar: "Et vaig a
disparar un tret". Això va ser
observat per uns guàrdies civils i van procedir a la detenció dels dos homes.

SEGURETAT CIUTADANA

Els veïns d'Empuriabrava tornen a reclamar
que augmenti la presència de la policia
^

GIRONA
NOU DIARI

L'Associació de veïns Tramuntana, d'Empuriabrava, va presentar ahir al Govern Civil més de
dues mil signatures per demanar que la policia vigili més
aquesta zona residencial. Els
veïns han acusat públicament
tres famílies que viuen a Empuriabrava de ser les autores dels
robatoris.
Les signatures van ser entregades per Ralf Hauck i David
Burset, vocals de l'Associació

Tramuntana. Els dos membres
van destacar, "des de la tardor,
els robatoris han augmentat espectacularment. Creiem que el
80% dels r o b a m e n t s , els fan
aquestes tres famílies. ¿Per què
no els detenen i els expulsen
d'Empuriabrava?". També van
manifestar que els veïns "donarant suport a qualsevol mesura
que prengui el Govern Civil".
L'advocat Ralf Hauck va explicar, "l'onada de robatoris afecta
sobretot els turistes, que tenen
un alt nivell de vida. Si les auto-
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ritats volen potenciar el turisme
de qualitat però no vigilen les seves propietats, ¿com volen que
tornin a venir?".
Els dos vocals, però, també
van reconèixer la dificultat que
hi ha a l'hora de vigilar tota la
zona:"Som concients d'això per
la magnitud de la nostra urbanització, i més a l'hivern, quan
la majoria de cases estan buides". Els dos vocals no van descartar fer altres mesures de pressió si no augmenta la vigilància
de la policia a la zona.

David Burset, membre de l'Associació de veïns d'Empuriabrava, al
Govern Civil amb l'escrit de protesta.

NURI MORENO
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Els alumnes de FP de Sant
Narcís demanaran almoina
El consell amenaça de dimitir si no s'atenen les seves demandes
GIRONA
M. TERESA GARCIA CAMPOS
Els alumnes de l'institut de formació professional de Sant Narcís demanaran almoina als carrers de Girona com a mesura per
reivindicar més diners per al
centre escolar. Els alumnes, que
dilluns a la nit van fer una tancada al centre, instal·laran pel carrer unes parades en què informaran els vianants sobre els
problemes de pressupost que tenen, i demanaran diners i signatures de solidaritat.
El consell escolar del centre
reclama al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
1.200.000 pessetes, una quantitat destinada a cobrir les despeses que els causen les aules prefabricades. El consell ha amenaçat de dimitir si no s'arriba a
una solució dels seus problemes.
Tant els membres del consell
escolar com els alumnes afirmen
que el que pretenen demanant
almoina no és recollir una gran
quantitat de diners, sinó que es
tracta d'una mesura simbòlica.
"És un acte entre lúdic i reivindicatiu. Com que l'Administració
no té diners, llavors hem de demanar-los a la gent", explica el
subdirector del centre, Joan Gratacòs.
Sònia Ricart, alumna i membre del consell escolar, afirma
que els diners que es recullin
aniran destinats a comprar material. "Tot el pressupost del centre", diu, "s'està utilitzant en les
despeses del manteniment de
les aules, i això fa que no quedin
diners per al material que necessitem als tallers".
Segons Sònia Ricart, els
alumnes demanaran les almoines fora de l'horari escolar, per

El subdirector de l'institut, Joan Gratacòs, mostra l'estat d'una de les aules prefabricades on fan classe
els alumnes del centre.
JORDI PICAZO

evitar que es perdin hores de
classe. "Sembla una cosa divertida, però no ho és, perquè no és
normal que haguem de fer tot
això per poder anar a classe dignament".
La matinada de dimarts, uns
dos-cents alumnes de l'institut
es van tancar a les instal·lacions
del centre. Aquesta mesura de
protesta, la van prendre els estudiants en assemblea, al marge
del consell escolar. Tot i això, alguns pares d'alumnes i professors es van adherir a la tancada a
títol individual i van fer torns per
controlar que tot anés bé.
Segons el director del centre,

Xavier Sabrià, la tancada es va
celebrar en un ambient festiu.
"Els professors vam controlar els
alumnes perquè no entrés alcohol a la reunió, però no vam trobar-los res", explica.
Sònia Ricart afirma que les
protestes dels estudiants continuaran endavant fins que la situació se solucioni: "No baixarem del burro, perquè se'ns ha
acabat la paciència. En aquest
entorn no es pot estudiar".
El consell escolar de l'institut
es va entrevistar divendres passat amb el delegat territorial
d'Ensenyament, Albert Vancells.
En la reunió, Vancells es va com-

prometre a resoldre alguns problemes relatius a l'entorn de les
aules prefabricades, molt deteriorat, i al seu estat. En canvi, no
hi va haver cap acord sobre
l'augment de pressupost que demana el centre de FP.
Albert Vancells va oferir la
possibilitat de donar al centre
200.000 pessetes, però no es va
comprometre a res. Aquesta
quantitat és molt inferior a la
que demanen els responsables
de l'institut.
El consell escolar ha sol·licitat
una entrevista amb el conseller
d'Ensenyament de la Generalitat, Joan Maria Pujáis.

Sis persones podrien haver-se contagiat
d'hepatitis en un restaurant de Cartellà
SANT GREGORI
A.H.

Un mínim de sis casos d'hepatitis A han estat detectats al llarg
de la setmana passada a Girona
per la delegació de Sanitat de la
Generalitat. El delegat, Pompeu
Pascual, va manifestar ahir que
els malalts "presumptament es
podrien haver contagiat en un
mateix restaurant de Cartellà.
Tots ells van menjar en aquest
restaurant els darrers 15 dies".
Per aquesta coincidència, la
delegació de Sanitat va infomar

immediatament el restaurant,
situat a Cartellà, en el terme municipal de Sant Gregori. Els propietaris van clausurar divendres
de forma provisional el local fins
al dia 10 de maig.
L'hepatitis A és totalment benigna per als afectats, però obliga el malalt a fer repòs total durant un mes. El temps de contagi, però, oscil·la entre les quatre
i les sis setmanes després de detectar-se un cas.
Presumptament es creu que el
contagi va tenir lloc perquè un
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dels empleats havia patit l'hepatitis entre els mesos de març i
abril. L'alcalde de Sant Gregori,
Joaquim Vidal, va afirmar ahir:
"És un fet que pot passar a qualsevol local públic. A més, l'hepatitis no es detecta mentre s'incuba. Per això no crec que ni l'empleat ni el restaurant tinguin responsabilitats en aquest fet".
El treballador va explicar ahir
que "estic desanimat pel que ha
passat. De tota manera, no vaig
tornar a la feina fins a curar-me
del tot".

Joaquim Vidal.

Lesassodacions
de veïns redamen
participar en el
Pla de Ciutat
GIRONA
G.B.H.

La Federació d'Associacions
de Veïns de la ciutat de Girona va reclamar ahir a l'Ajuntament la seva inclusió en el
consell directiu del Pla de
Ciutat. Isabel Salamanya, regidora de Planificació Urbanística i Medi Ambient de
l'Ajuntament de Girona, va
valorar positivament aquesta
iniciativa, presa per unanimitat en l'assemblea constituent de l'esmentada federació.
Per Sebastià Ruiz Hornos,
president de la federació, "la
nostra presència dins el pla
és imprescindible si es vol
que tingui una mica de credibilitat, perquè representem
un gran nombre de ciutadans i barris".
A través d'aquesta federació, creada recentment, les
associacions que en formen
part pretenen donar una empenta al moviment veïnal gironí, "una mica adormit els
darrers anys", explica Ruiz.
La federació espera reunir
totes les associacions de
veïns de Girona i fan una crida a totes les que encara no
han sol·licitat la seva integració per poder fer front al gran
nombre de problemes que té
la ciutat de Girona i els seus
habitants.
Els increments abusius del
rebut de l'aigua és una altra
de les preocupacions d'aquesta federació, que pensa
impulsar una campanya informativa.

Entra en servei el
nou pont de
Castelladrall a Ripoll
RIPOLL
RAIMON SUBIRÁ

El pont de Castelladrall unirà
el trànsit de vianants i de
vehicles entre les carreteres
de Barcelona i Olot a partir
de divendres que ve. D'aquesta manera quedaran
units dos barris molt propers
que només estaven separats
pel riu.
El Ministeri d'Obres Públiques i Transports ha executat
l'obra amb un pressupost
proper als 425 milions.
Aquesta construcció forma
part de la xarxa de variants
que té projectades l'Ajuntament de Ripoll amb la intenció de crear un cinturó de
ronda.
La funció d'aquest pont
quedarà completada amb la
inauguració del pont per a
vianants d'en Calatrava, que
entrarà en servei aquest
estiu.

OPINIO

1 Q • N O U DIARI

NOUDIARI

El repte desesperat
de la Unió

Director
Josep Gii Franquesa
Subájrectors
Lluís Freixas Mascort
Ramon Igjesias i Fernández
Redactor en cap
Josep Mir i Hurtado

Comarques: Marta Costa-Pau, Mireia
Costa-Pau, Albert Soler. Cultura: Joan Carles
Guerrero, Rosa Gil, Manel Mir. Josep Maria
Puig, Sebastià Roig. Societat: Maria Teresa
García Campos, Àlex Hernández. Esports:
Joan Carles Codolà, Josep Guardiola,
Jaume Soler. Edició: Marieía Céspedes.
Fotografia: Nuri Moreno, Jordi Picazo.
Correcció: Antònia Bautista.
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Conèixer i usar la
llengua catalana

h

es dades del cens del 1991 revelen que entre la
a temporada de la Unió Esportiva Figueres ha
població
de Catalunya ha avançat la c o m estat marcada per uns alts i baixos que han
prensió
oral
i escrita de la llengua catalana i
provocat preocupació i que, ara, a les acabatambé la competència a l'hora d'usar-la, és a
' lles del campionat, s'han convertit en desesdir, de parlar-la o d'escriure-la. La validesa d'aquestes
peració. La Unió, amb set partits per finalitzar la temdades, que dilluns van presentar al Palau de la Geneporada, està a dos punts de la zona de descens quan
Director comercial
ralitat el president Jordi Pujol i el conseller de Cultura,
ioanBoix
encara ha de rebre el Lleida i el Marbella, dos equips
Joan Guitart, és relativa perquè ningú no ha verificat
amb aspiracions de jugar l'any que ve a la primera
€ ECD
^ ECD
fins a quin punt són exactes les respostes dels ciutadivisió.
dans a les preguntes que se'ls feien al cens en relació
President: Emili Dalmau Torres
La clau de la desfeta unionista es troba en la tempoConseller delegat: Carles Dalmau Torres
amb la qüestió lingüística. En tot cas les dades són
rada passada, que no va poder pujar a primera diviDirector general de publicacions: Josep
bastant indicatives.
Ramon Correal Mòdoï. Director general de
sió. Les conseqüències han estat múltiples: falta d'afiD'entre les diverses dades que es deriven de l'enPublicitat: Manuel Murgó Ribes. Director
ció al camp de la carretera de Roses, desmotivació de
general Administratiu: Agustí Jiménez
questa destaca aquella que estableix que el 68,3%
Mariné. Director financer: Francesc
la plantilla i una planificació mal feta de la tempodels ciutadans de Catalunya parla el català. O bé, si
González Falcó. Director d'Art: Baldo
rada.
Corderroure Rosell. Cap d'Informàtica: José
ens miréssimn la mateixa dada pel cantó del vas mig
Maria Delmás Casirn. Cap de sistemes:
El Figueres no es mereix baixar de categoria, desbuit, que se sol dir, tindríem que a Catalunya hi ha el
Fermí SasaiVmós.
prés de l'esforç realitzat per l'equip directiu per con31,7% de persones que no parlen el català. PràcticaImpressió: Rotodalmau. Polígon Industrial
El Pla. Carrer Indústria, 1-3.
vertir el club en una societat anònima esportiva. L'afiment un terç de la població. Aquesta dada és greu
Sant Feliu de Llobregat Tel. 542 4210
perquè suposa que ara com ara a Catalunya, tretze
ció és un altre capítol a part. L'any passat els seguidors
Fax 542 42 13
Dipòsit Legal GI-773-93
anys després de l'aprovació de l'Estatut, hi ha pràctidel Figueres no van ser capaços, fins a l'últim mocament un terç de la població que no és competent
ment, d'encoratjar una gent que van fer una feina ben
Nou Diari és una publicació oberta i plural.
en la llengua pròpia del país.
feta. Ara, la falta de suport s'ha convertit en indiferènL'opinió de Nou Diari s'expressa únicaSi s'observa, però, l'estadística que comentem, es
cia o crítica.
ment a través dels editorials, per la qual
cosa no comparteix necessàriament les alveu que aquesta dada és relativa i que el problema
La directiva no està faltada de culpes i se li ha d'atritres opinions, plantejades a través d'articles
del coneixement o la ignorància de la llengua catalao de cartes, que publiqui a les seves pàgibuir la mala planificació d'una temporada que va cones. D'aquestes últimes és responsable únina és sobretot una qüestió generacional. Entre les
mençar amb Miquel Corominas com a entrenador.
cament l'autor.
persones de més de 65 anys hi ha els índexs més eleUn fitxatge que des d'un primer moment va obrir ferivats
de desconeixença del català, mentre que pràctides a causa de la seva inexperiència a la categoria de
cament tots els catalans que tenen entre 10 i 19 anys
plata. Corominas va resistir dos mesos al capdavant
l'entenen i una gran majoria el saben parlar, llegir i fins i tot escriure,
de l'equip, enmig d'una allau de crítiques, i amb pressupostos molt
que és aquest darrer concepte el que queda més coix a totes les
ajustats per fer fitxatges. Mentrestant, l'actual entrenador, Pitxi
edats. És evident que això té una explicació: la presència del català a
Alonso, ha tingut carta blanca per contractar vuit jugadors i ha estat
l'escola.
menys qüestionat i pressionat. Tampoc seria el moment de demaAquestes estadístiques, però, no ens haurien de fer llançar les
nar el cap de Pitxi perquè, quan falten set partits per al final, seria
campanes al vol. Per desgràcia l'escola no és la solució a tots els prouna estratègia errònia i amb possibilitats d'acabar malament.
blemes lingüístics de Catalunya. L'escola està fent la seva feina, és
Per evitar el cataclisme el Figueres està obligat a guanyar tots els
evident, però la gran batalla a guanyar, ara com ara, no és el coneipartits que li queden a casa i a esgarrapar algun punt a fora. Una
xement de la llengua, sinó el seu ús. Una llengua existeix mentre hi
quimera complicada tenint en compte el calendari que té al davant.
ha persones disposades a usar-la. Malament si els ciutadans entePer la Unió seria impensable sobreviure en una categoria inferior,
nen el català i estan capacitats per parlar-lo i escriure'l però es trotenint en compte la poca acceptació que tindria entre l'afició. Torben amb un ambient social indiferent envers la llengua. Hi ha ponar a la segona B només es podria assumir si l'objectiu fos recuperar
blacions i barris a Catalunya en què el català és minoritari i hi ha
àmbits, com el cinema - o ara la televisió- en què el català està sota
la categoria en un any. En cas contrari, s'hauria d'assumir la fi d'una
mínims. És aquí on ens juguem el futur de la llengua catalana.
bona època.

A PREU FET
RAFAEL V A L L B O N A

R A M O N IGLESIAS

Català mestís

Esprais i gallines

C

atalunya serà mestissa o no ho serà. Segons l'últim cens lingüístic, un nombre
creixent de ciutadans usen indiferentment el català i el castellà. Per damunt de
fantasmes apocalíptics i provocadors gairebé professionals, el bilingüisme s'està imposant perquè el
carrer ho ha decidit assambleàriament i sense consultar els oracles del destí.
És absolutament legítim voler un futur on el català sigui l'únic idioma usat pels ciutadans del nostre país, però la realitat que hi ha és aquesta i
m'atreviria a dir que, ni en un hipotètic marc d'independència política, es podria arribar al monolingüisme. Potser l'única possibilitat passaria per provocar una greu fractura al teixit social: però això no
ho vol ningú (només els fatxendes que volen, precisament, el monolingüisme espanyol), perquè
sense convivència no hi ha ni llengua ni nació.
El mite de la Catalunya exclusivament catalana,
nostrada i presa per tots els tòpics barretinaires
que tant agraden a molts, ha caigut per terra
empès pel pas del temps i la realitat. És pura nostàlgia. Cal revisar la mitologia nacional i reconstruir-la de cara al segle vinent. En cas contrari correm el perill de trobar-nos el país caducat com un
iogurt passat de data. I només amb l'antropologia
no es basteix el futur.

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 5/5/1993. Page 10

« G al revisar la

mitologia
nacional i reconstruir-la
de cara al segle vinentJ y

Més enllà dels cenacles oficials hi ha una nova
cultura catalana que es configura amb el mestissatge. I el pòsit resultant d'aquest aiguabarreig és
un bilingüisme tranquil, gens militant i molt més
normal que moltes actituds radicals al voltant de
l'idioma. Com més castellanoparlants incorporen
el català, per bé que parcialment, a la seva parla,
més catalanoparlants estan incorporant el castellà
a la seva sense vergonya ni pressió. El procés de
normalització cultural i lingüística que estem fent
tots els ciutadans aquesta última dècada i escaig,
demostra que el fràgil equilibri entre dues llengües
en contacte és possible, si més no conjunturalment. I,a pregunta del milió de dòlars, és clar, continua sent si aquesta situació acabarà desequilibrant-se a favor o en contra del català i quan.
Mentre ho rumieu, busqueu el disc que han editat els gitanos del barri de Sant Jaume de Perpinyà.
Escoltant les guitarres dels germans Espinàs, potser trobareu la resposta a l'enigma anterior.

L

a manera d'esborrar definitivament
els records dels anys d'opressió franquista és deixar-los podrir a l'aire lliure. L'Ajuntament de Girona hi toca de
mig a mig quan decideix remodelar el mercat
municipal i conservar l'escut feixista. Així, el
record es convertirà en una senzilla mala olor
que el temps perfumarà però no oblidarà.
El regidor Sobrequés és de l'opinió que no
cal oblidar el passat i diu que es col·locarà
una placa explicativa al costat de l'escut. No
és difícil preveure que els esprais continuaran
empastifant l'àliga durant uns quants anys
més. Només el relleu generacional aconseguirà que la supèrbia de l'àliga franquista sigui observada com una pobra gallina destrossada per unes quantes fletxes.
El regidor republicà Llauger s'equivoca
quan diu que el lloc de la història és el museu. El carrer és més accessible per evitar la
pèrdua de memòria i per fer befa oral dels
símbols carrinclons.
Els llibres de text no parlen encara dels
quaranta anys de domini de l'àliga. Repassar
i respectar la pròpia història de forma objectiva és, sens dubte, un deure que encara hem
de passar en net.

OPINIO

1993

LA FIRMA
JOSEP M A R I A CARANDELL

Cercle artístic de Sant Lluc

F

a uns dies s'ha inaugurat a l'atractiu edifici
de la Pia Almoina, de la plaça de la Catedral, de Barcelona, l'exposició Cercle Artístic
de Sant Lluc. Cent anys: 1893-1993, organitzada pel mateix Cercle i per la Conselleria de Cultura de la Generalitat. Com és sabut, els fundadors
de l'esmentada entitat varen ser el pintor Joan Llimona i el seu germà Josep, i ara el director és un
successor seu, l'arquitecte Enric Liimona.
Al catàleg de l'exposició hi han col·laborat, amb
el comissari d'aquesta, Josep Bracons, els assessors Francesc Fontbona i Enric Jardí, a més de l'esmentat Enric Llimona. Precisament són aquestes
personalitats les autores dels escrits que figuren
en el catàleg. Bracons assenyala en el seu escrit els
següents punts: l'exposició dóna preferència al
Cercle com a fenomen estètic; el dibuix va ser el
protagonista d'aquella entitat i per això va crear el
1962 el premi de dibuix Joan Miró; el Cercle va
reunir artistes i intel·lectuals de diverses tendències estètiques; les obres aplegades a la Pia Almoina tenen el gran valor de ser inèdites o poc conegudes; varen ser moltes les entitats de tota mena
acollides pel Sant Lluc i, finalment, Bracons caracteritza les tres grans etapes que ha viscut el Cercle
al llarg de cent anys.
Francesc Fontbona, alhora que insisteix, com

El Cercle va reunir
artistes i intel·lectuals de
diverses tendències estètic
En les tres plantes de la
Pia Almoina s'apleguen moltes
obres de valor artístic^
els altres organitzadors, en el fet que l'entitat no
va ser únicament de caire catòlic militant, fa una
anàlisi molt detallada, a la manera del seu interessant llibre La crisi del modernisme
artístic, de
la història del Sant Lluc des del punt de vista de
l'art i de l'estètica, que resulta notablement il·luminador i útil quan es visita l'exposició. Per la
seva banda, Enric Jardí, autor del conegut llibre
sobre el mateix Cercle, s'atura en aspectes d'interès com l'origen de l'entitat, el perquè del nom
Sant Lluc, els diversos estatges que ha tingut, les
idees polítiques i les creences diverses dels seus
socis, els consellers artístico-religiosos del centre,
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etc. Seguidament, Enric Llimona recorda que l'actual "Cercle Artístic de Sant Lluc conserva íntegra
la qüestió essencial per la qual va ser fundat l'any
1893. Ésser una agrupació gremial d'artistes cristians i de bons costums, dedicada exclusivament
a la pràctica i a la difusió de les arts plàstiques", i
fa un recompte de les moltes entitats directament
0 indirectament relacionades amb el Sant Lluc, i
les nombroses activitats del Cercle, en què destaca els premis o medalles que concedeix, per acabar fent.una p a n o r à m i c a de les diverses dependències que constitueixen el famós Cercle. En
fi, Oriol Colomé i Carles hi afegeix l'escrit: "Josep
Torras i Bages, en el Cercle Artístic de Sant Lluc: un
model estètic de catalanisme
cristià, on exposa els
punts principals de la filosofia artística del que
arribaria a ser bisbe de Vic.
Gràcies a aquesta ben estructurada concepció
del catàleg els visitants podem fer-nos una idea
precisa del Cercle com a preàmbul d'aquesta exposició, tan notable per la categoria de les obres
1 dels materials i documents gràfics que presenta, i que justifica l'opinió de Fontbona que es
podria traçar la trajectòria artística del segle XX
català sobre la base dels artistes del Cercle de
Sant Lluc.
Teníem notícia que l'exposició seria realment
una sorpresa; però no podíem ni imaginar que poguessin aplegar-se en el petit espai de tres plantes
de la Pia Almoina tantes obres d'indubtable valor
artístic, que fossin al mateix temps peces mai o
gairebé mai vistes pel gran públic i potser, fins i
tot, pels especialistes.
Recomano vivament la visita a aquesta antologia d'obres, en un lloc tan atractiu, al costat mateix
de la catedral.

LA T I R A

PRIMER PLA
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JOSEP MARIA CULLELL

Un retorn
honorable
Josep Maria Culiell pot
tornar a ser conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques. Culiell, que havia quedat despenjat de la
cursa electoral, tornarà, si
es confirmen les previsions, a una casa que ja
coneix, després d'una llarga temporada municipalista en què li ha tocat ballar amb la més lletja que,
per un convergent, és l'alcalde Maragall, el socialista més triomfant que hi ha
a Catalunya . Des del moment que torni a la conselleria, Culiell pujarà de categoria i a l'hora de parlar
amb Maragall ja no serà
aquesta figura boirosa i
incòmoda del cap de
l'oposició, sinó tot un honorable conseller. Tot això
passa cap a la meitat del
mandat municipal. Al
1995 hi haurà eleccions i
aleshores pot ser el moment que Culiell es jugui
per tercera vegada la vara
amb Maragall. I amb més
possibilitats que mai.

• La dubtosa intel·ligència de
les 10.000 vivendes intel·ligents
que ha de construir el MOPT

• Un lloc força estrany per
mantenir una trobada amb
els representants de la premsa

L'any que bé, el Ministeri d'Obres
Públiques iniciarà la construcció de
deu mil vivendes intel·ligents arreu
d'Espanya. I hem de dir que costa
d'imaginar que es produeixi un fet
d'aquesta magnitud. I no perquè
dubtem de la capacitat constructora del ministeri, sinó per l'apartat
de la intel·ligència. És difícil imaginar un edifici intel·ligent construït
per un departament que no destaca per aquest concepte. En aquest
sentit, preocupa que el ministeri
vulgui desmitificar el pretès caracter luxós i futurista d'aquests habitatges. Ai, què volen vendren's?

El número 1 de la llista del Partit
Popular per Barcelona, Jordi Fernández Díaz, es va reunir ahir al
vespre amb els representants dels
mitjans de comunicació a Granollers. El més curiós va ser el local
que va triar per la trobada. Ni més
ni menys que les dependències de
la policia municipal de la capitall
vallesana. Té problemes de pressupost el PP de Catalunya? Perquè no
creiem que la tria del local tingui
cap al·legoria soterrada. I de locals
adequats per celebrar aquests tipus
de trobades a Granollers no en falten.

• Tornen els hàbits de passades èpoques: Renfe celebra l'èxit de la xarxa
Catalunya Exprés obsequiant el viatger un milió
Hi han tics del passat que, ves per on, una empresa pública ha tornat a emprar.
Poc es podia imaginar el ciutadà de Reus Pere Senant que quan s'adreçaria a la
finestreta de l'estació de Renfe per comprar un bitllet cap a Barcelona seria obsequiat amb uns vals de viatge en tren per valor de 50.000 pesetes, un llibre, un
rellotge i un compact disc. El motiu era que Pere Senant feia el número un milió de passatgers del Catalunya Exprés. Si es continua en aquesta línia, no ens
sorpendrà veure ben aviat alguna autoritat retratant-se amb els pares d'una família amb setze fills en el moment d'entregar-li el premi a la natalitat.
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D

avant les properes eleccions generals, el
problema principal rau en el vot espanyol. Aquí ho tenim resolt amb CDC, ERC i
IC. El trencacolls és el vot veí. Perquè, aquella gran massa proletària, un cop més, votarà socialista? ¿O aquesta massa ja no té
res de proletària i s'ha convertit en petita
burgesia que aspira a conservar el piset,
l'apartament, el cotxet i les vacances pagades? Si és així, aquesta esquerra real hauria
de votar la dreta, si bé donada la seva naturalesa històrica, i per animar una mica el
galliner, caldria donar el vot a Izquierda
Unida.
Un Anguita al poder, però, qui se l'imagina? En una Europa desmarxistada, què hi
pintaria el califa vermell? TU marge de colors
i de visceralitats, el gran vot espanyol es pot
decantar cap a l'infantilisme per no perdre
el mugró peixador, o sigui la voluntat de no
córrer l'aventura de votar gent nova que no
se sap mai com tractarà els interessos creats. Afinant la naturalesa del vot català,
però, per tal de contrarestar l'espanyol, caldria dirigir-lo a una opció progressiva respecte a la separació de Catalunya d'una Espanya que cada dia ens fa més nosa.

1 2 *

OPINIÓ
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L'AGORA

D'ENTRADA
I G N A S I RIERA

ENRIC LLAUGER I D A L M A U

Tenim un pla

Sous extres

H

i ha una sensibilitat
creixent, ara que totes
les músiques entonen la melodia desagradable de la crisi,
per detectar corrupcions.
Més encara: alguns estan basant la seva activitat política
en la detecció de corrupteles
entre càrrecs polítics de cinc
estrelles. No m'estranya: hi
ha portaveus de grups polítics que s'han equivocat de
professió: volien ser fiscals i
han acabat sent diputats, fet
que els porta cap a la denúncia dels altres, sense recordar
que és bo fer neteja a casa,
abans d'anar a netejar la del
veí. No ho critico, però. L'excés de zel sempre ha seduït
la bona gent sense idees pròpies i demostra, en tot cas, fidelitat a la causa. Personalment, els suggeriria que diversifiquessin l'objecte de la
seva passió netejadora. Sempre he cregut que, si hi ha càrrecs municipals corruptes,
n'hi deu haver, per raons estadístiques, més entre els regidors als quals han ofert comissions que entre alcaldes.
(Ho dic jo que he estat i sóc
regidor). I en el tema dels diners rebuts, dels càrrecs i
dels encàrrecs, de la retribució per serveis prestats... bo
seria que algú es fixés en els
personatges menys rellevants de la vida política.
Recordo que un dia, des
L'Observador, que és un diari
en castellà editat a Catalunya, el Jaume Lorés, que és un
teòleg que no van voler ordenar de sacerdot, es queixava
dels molts sous o càrrecsencàrrecs, finançats amb diner institucional, de l'exconseller de Cultura Max
Cahner i Garcia, fill de pare
alemany i de mare madrilenya, i tot amb tot catalanista
de pro. L'amic que em va llegir l'article -i que és, excepcionalment, comprador del
diari esmentat- va afegir: "I
mira que si ara el Max Cahner publica els sous, càrrecs
0 encàrrecs d'on suca el Jaume Lorés!". Com que el Lorés
és amic meu -i també ho és
el Max Cahner-, no li vaig fer
cas. I tampoc dels que em
diuen les feines encarregades a un ex-regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona a qui havien de premiar
el seu transfuguisme, del
PSUC al PSC, en certes corporacions municipals. Sóc
ingenu i de bona fe. I no
me'ls crec. Sé que serien els
primers -el Lorés, el Cahner i
l'ex-regidor- de denunciar la
percepció de diners públics,
per més d'un concepte. I lamento, en canvi, la caça de
bruixes iniciada... i que ja ha
denunciat un home tan íntegre com l'honorable Alavedra! Les forces del mal fan
mal. Veuen fantasmes arreu.
1 això és impossible al país de
Folch i Torres, Torras i Bages
i la mare Vedruna!

DIMECRES

5 DE MAIG DE 1993

U

n dels meus best-seller particulars
de la literatura administrativa, de la
qual me n'assorteixo d'allò més gràcies a
l'Ajuntament, és el dossier del Pla de
Ciutat, que em lliuren en facsímils, i que
al ritme que va corre el perill de convertir-se en el més gruixut de la història literària de Girona.
Entre aquests facsímils, hi trobo la declaració del consell directiu del Pla de
Ciutat de Girona, l'òrgan impulsor, constituït el passat 12 de febrer. Aquesta declaració proclama: "El Pla de Ciutat (...)
vol comptar amb la màxima participació
del seu teixit associatiu i ciutadà". En un
document annex es formula la qüestió
sobre què és el Pla de Ciutat de Girona i
respon: "És un procés que implica tots
els agents socials, econòmics, culturals i
institucionals presents a la ciutat. El resultat d'aquest procés ha de ser la fixació
d'unes línies estratègiques compartides
per tots ells que marquin el futur que es
vol per a Girona".
No us negaré certa prudència a l'hora
de fer valoracions, tot i l'entusiasme que
em genera. D'entrada el consell directiu
va néixer coix i no es va comptar amb els
partits de l'oposició per formar-ne part
fins que les pressions polítiques van salvar l'escull de l'evidència. En tot cas
m'agradaria explicar per què pot ser
prou important per a Girona, tot i l'escepticisme d'algú que creu que la solució dels problemes i mancances de Girona només és qüestió de diners. En pri-

El Pla de Ciutat és
l'oportunitat de trencar
amb la falta d'interès pels
afers col.lectius i
municipals que s'observa
en molta gent
mer lloc serà la primera vegada, des de la
instauració de la democràcia, que d'una
manera més o menys clara, i a través
d'uns canals mínimament estructurats,
els ciutadans tindrem l'oportunitat de
participar i fer-nos escoltar des d'un aforament apropiat, sempre que aquesta
participació sigui efectiva. Una altra raó
per la qual volem donar-hi confiança és
pel fet que no neix amb la pretensió de
ser excloent -s'han convocat unes 400
entitats-, i que confluirem en el mateix
espai de debat i discussió els diferents
agents que he esmentat abans i que,
d'una manera més o menys activa, configuren el paisatge urbà de Girona.
El PdC és l'oportunitat de trencar amb
la falta d'interès pels afers col.lectius i
municipals que s'observa entre molta
gent. Pot ser el moment, també, de trencar l'allunyament dels ciutadans per la
política practicada des de l'Ajuntament i
que ha c o m p o r t a t l'ensopiment i la

pràctica desfeta de moltes associacions
de veïns i d'organitzacions cíviques en
general. El nombre d'associacions enregistrades -que no es confongui-, la gran
majoria no deixen d'ésser testimonials i
pràcticament inoperants.
Tampoc el PdC és la solució definitiva
a tots els problemes. S'ha d'anar més
enllà pel que fa a la participació dels gironins en els afers que ens afecten directament. Des d'una òptica de gent d'esquerres i republicans, entenem que cal
obrir més canals de participació i diàleg,
passin o no a través del PdC.
Però una altra raó per la qual volem
apostar-hi és pel fet que d'una manera
raonada, lògica i canalitzada se'ns obre
la possibilitat de definir el futur de la ciutat. Hem de definir què volem que sigui
Girona i cap on volem projectar-la. Hem
de conèixer les seves interioritats. Hem
de dir quin rol hem d'adoptar en el conjunt de la comarca i en el conjunt del territori català i europeu. Hem d'afermar el
sentit de la capitalitat. Hem de destriar el
blat de la palla aprofitant al màxim les
possibilitats que ens dóna la nostra privilegiada situació estratègica.
Ara bé, com a eina que no ha de ser
substitutiva de l'acció política de cadascun dels grups municipals ni restar-ne
representativitat, apostem perquè la majoria absoluta en l'Ajuntament sigui la de
tots els ciutadans de Girona.
ENRIC LLAUGER ÉS REGIDOR D'ERC
A L'AJUNTAMENT DE GIRONA

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 i
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.

Una altra oportunitat
perduda
Vaig ser un dels afortunats
que el 23 d'abril era al Casino
Sport, on tenia lloc la presentació de la pel·lícula i del llibre
Narcís Monturiol, senyor del
mar. Tant el director, Francesc
Bellmunt, com els actors, productors i escriptor del llibre, van
glosar la figura d'aquest figuerenc d'una manera senzilla, humana, sense apassionament,
però recalcant que va ser un personatge molt important en el segle passat i que és de llei que se'l
reconegui actualment.
Monturiol, figuerenc il·lustre,
català universal, inventor del
submarí, resta en l'oblit i en el
desinterès més absolut pel que
fa al nostre consistori.
Un dels assistents a l'acte va
dir que sentia "vergonya de ser
figuerenc" quan la productora
va comentar que a l'Ajuntament
de Figueres se li havia ofert la
possibilitat d'adquirir la rèplica
de l'Ictíneo II (una nau majestuosa de 17 metres d'eslora,
construïda per realitzar la pel·lícula) i que, a més a més, a la
nostra ciutat se li havia proposat
de fer la pre-estrena mundial del
film amb tot l'enrenou de publicitat que un acte d'aquestes característiques comporta.
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Però, és clar, per culpa de problemes d'agenda, de feina o de
dedicació exclusiva, aquestes
possibilitats se'n van anar en
orris. És molt probable que l'import d'aquest submarí no fos assumit per les vermelles arques
municipals. Totalment d'acord.
Però sí que era possible una festa, tenint en compte la coincidència de dates amb les Fires i
Festes de la Santa Creu. Hauria
estat un suport al film, la manera
de despertar l'interès dels ciutadans en general i dels escolars
en particular, a través de concursos, redaccions i treballs. Un
reconeixement a aquest empordanès sí que era possible.
Com també ho era que l'Ictíneo II, instal·lat fins al 2 de maig
a la plaça Catalunya de Barcelona, es trobés a hores d'ara a la
placeta Baixa o Alta de la Rambla
0 a la plaça de l'Ajuntament. Segur que hauria estat l'atracció
més visitada de les fires.
Per cert, si de nit us fixeu en el
monument de Narcís Monturiol
de la Rambla, no el veureu. No
hi ha cap llum que l'il·lumini.
Oblit, abandó, desinterès o potser problemes tècnics, d'enginyeria, econòmics, elèctrics o de
Fisersa? No ho sé. Figueres continua a les fosques.
Carles Juanola
Figueres

Tenen futur els nostres
boscos?
Actualment el tècnic especialista i capatàs forestal de Catalunya és un titulat de FP 2 que té
una bona preparació per realitzar les tasques pròpies de la gestió forestal i la inspecció tècnica
de tota mena d'activitats que requereixin control i supervisió.
Tot i que la mateixa administració ens forma en una escola a
Santa Coloma de Farners, única
a Catalunya, la nostra titulació
no està reconeguda pel mateix
ens autonòmic governant.
Fins i tot no existeix el nivell
de concurs d'oposició pública
que pertocaria a una preparació
d'aquest estil, similar a la de
qualsevol titulat de segon grau
de formació professional.
Tenen futur els nostres
boscos?
Quina consciència teniu de la
importància social, ecològica i
econòmica dels boscos?
¿Sabeu que, tot i estar guanyant superfície de bosc, la qualitat d'aquests és cada cop pitjor?
¿Sabeu que l'Administració en
general i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
(DARP) de la Generalitat en particular, són els organismes
encarregats de vetllar per la correcta gestió i el correcte aprofita-

ment dels boscos catalans?
¿Sabeu que actualment hi ha
una falta de personal per realitzar tasques de control i inspecció tècnica, i molt pocs dels que
hi treballen estan correctament
qualificats per realitzar aquestes
feines?
¿Sabeu que en tot l'Estat espanyol l'escola de Santa Coloma
de Farners és de les poques que
imparteixen el nivell d'estudis
de tècnic especialista, i amb una
important exigència acadèmica
vers els seus alumnes?
¿Sabeu que per exercir de tècnic forestal actualment no es demana el títol de tècnic especialista forestal, i en canvi és una
condició indispensable per a
qualsevol altra professió o especialitat?
¿Sabeu que la caòtica situació
actual dels nostres boscos no
només depèn de l'actitud de
l'Administració, sinó que està
compartida pel recel del sector
privat, al qual li pertany la gran
part de la superfície forestal de
Catalunya?
Davant de totes aquestes contradiccions, ¿podeu arribar a entendre els nostres problemes
com a tècnics especialistes en
explotacions forestals?
És per això que ens preguntem: quin és el futur del nostres
boscos.
Us l'imagineu?
Associació de Tècnics i Capatassos Forestals de Catalunya

CATALUNYA

DIMECRES

5 DE M A I G DE 1993
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COL·LECTIUS

El Govern estudia donar un
permís de treball als bosnians
La Generalitat, partidària de la concessió de l'estatut de refugiat
BARCELONA
MARTÍ B E N A C H

El Govern espanyol estudia la
possibilitat de concedir un permís de treball temporal als 1.500
desplaçats bosnians residents a
Espanya des del desembre passat. El permís estaria destinat a
facilitar-los l'estada fins que no
puguin retornar al seu país. Una
segona alternativa, més improbable, seria atorgar-los l'estatut
de refugiat polític, una situació
legal amb més garanties administratives i econòmiques.
Els bosnians, en règim d'acollida temporal fins al 9 de juny,
continuaran a Espanya sis mesos més, ja que el Govern va decidir ampliar el termini poc
abans de Setmana Santa a causa
de l ' a g r e u j a m e n t del clima
bèl·lic a Bosnia. Els refugiats van
ser acollits a través d'un programa de la Comissió Espanyola
d'Ajut al Refugiat (CEAR), on hi
han col·laborat organitzacions
no governamentals (ONG) i administracions locals i autonòmiques, entre elles la Generalitat.
Independència econòmica
Un grup interministerial de
seguiment decidirà pròximament amb les ONG les condicions en què continuaran els
bosnians. Algunes entitats han
manifestat la necessitat de dotar-los d'una certa independència econòmica per reimpulsar la
seva integració. L'estatus actual
dels refugiats els impedeix treballar, i els fa dependre exclusivament dels centres d'acollida.
Fonts del Ministeri d'Afers Estrangers han indicat que la comissió r e c o m a n a r à "segurament" la concessió d'una targeta

Amela Kuc, biòloga de Sarajevo, llegeix una revista a l'alberg de Coma-ruga. Ella i la seva filla van haver
de recórrer 4.000 quilòmetres per l'ex-Iugoslàvia abans de poder fugir de la guerra
ANTONIO NODAR

de residència temporal als bosnians -ara se'ls manté l'exempció de visat. "En aquest cas", van
afegir les fonts, "s'equipararia al
corresponent permís de treball".
Segons Afers Estrangers, l'increment de la conflictivitat bèl·lica a
Bosnia "era previsible", i ja s'havia concebut inicialment la necessitat d'allargar i actualitzar el
pla d'acollida.
En el marc del programa de la
CEAR, Catalunya acull des de
primers de desembre 135 bosnians de les tres ètnies principals
a l'antiga Iugoslàvia (sèrbia, cro-

ata i musulmana), tutelats per la
Generalitat (109), la Creu Roja
d'Igualada (18) i l'Ajuntament de
Cornudella de Montsant (8). El
grup principal continua allotjat a
l'alberg juvenil de Coma-ruga, a
càrrec de la secretaria general de
Joventut i el departament de Benestar Social.
L'alt grau d'integració dels
bosnians a Catalunya ha dut la
Generalitat a mostrar-se partidària que se'ls concedeixi l'estatut
de refugiat polític. Fonts de Joventut han destacat que la nova
situació els garantiria una major

estabilitat, i la possibilitat de treballar legalment i reclamar els
familiars de primer grau.
D'altra banda, el Govern espanyol té previst concedir en un
futur immediat l'estatut de refugiat i el permís de treball als
1.000 ex-presoners de l'antiga
Iugoslàvia que va acollir a petició de l'Alt Comissariat de les
Nacions Unides pels Refugiats
(ACNUR). Segons fonts d'Afers
Estrangers, la concessió farà finalment efectiu el compromís
inicial contret per les autoritats
espanyoles amb l'ACNUR.

Els acollits a
Igualada viuran
amb famílies o en
pisos compartits
BARCELONA
M.B.

Les cinc famílies bosnianes d'Igualada, avui instal·lades en una casa de
colònies de Sant Martí de
Tous, a vuit quüòmetres,
viuran a partir de juny en
pisos compartits o en cases de famílies de la mateixa capital d'Anoia, segons el p r o j e c t e de la
Creu Roja. Enric Morist,
coordinador de l'entitat,
ha justificat el trasllat per
l'alt grau d'integració dels
refugiats a la s o c i e t a t
igualadina. Segons Morist, la segona fase del
programa es completarà
amb la recerca d'un lloc
de treball per cada cap de
família. Més endavant, la
Creu Roja confia que només caldrà donar suport
als nou menors del grup.
Des de desembre, els
nens han estat escolaritzats i els pares han col·laborat amb la Creu Roja o
a la guarderia, i han assistit a classes diàries de català i castellà. Fins ara,
l'estada dels bosnians ha
estat finançada amb sis
milions de pessetes aportats exclusivament per
l'Ajuntament i diverses
entitats ciutadanes.
Quant als refugiats de
Coma-ruga, la secretaria
general de Joventut -que
inicialment havia pressupostat l'estada a l'alberg
en 64 milions de pessetes- es planteja distribuirlos per diversos municipis. L'altra alternativa seria que seguissin a l'alberg, fet que obligaria la
Generalitat a continuar
assumint les despeses.
Mentrestant, en tot cas,
les tres famílies que encara viuen en apartaments
hauran de deixar-los i reagrupar-se amb la resta.

EDUCACIÓ

Els pares d'alumnes acusen la Generalitat
d'interpretar restrictivament la L0GSE
BARCELONA
XAVIER SEGARRA

La Federació d'Associacions de
Pares d'Alumnes de Catalunya
(FAPAC) considera que el departament d'Ensenyament està fent
una "interpretació restrictiva del
d e s e n v o l u p a m e n t de la Llei
d'Ordenació del Sistema Educatiu (LOGSE) a Catalunya".
La FAPAC, que assegura que
des del nomenament del nou
conseller d'Ensenyament, Joan
Maria Pujáis, "no hem rebut per
part de la conselleria cap notifi-

cació formal de com i amb qui
hem d'establir els canals de diàleg i discussió que tradicionalment teníem establerts amb el
departament", critica la gestió
de l'equip del nou conseller per
"l'augment de les ratios a l'educació infantil, la problemàtica
creada amb el tema de les substitucions del professorat, el tractament a la baixa dels temes
d'integració i la falta de diàleg
que la conselleria manté amb
tota la comunitat educativa en
relació amb el tema de l'horari i
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la jornada escolar".
Els pares d'alumnes qualifiquen aquestes actuacions d'Ensenyament de "indicis bastants
clars d'una actitud que, en lloc
d'acostar-nos a un model europeu d'ensenyament, sembla que
aposten clarament per un model
d'escola pública assistencial", i
critiquen que "no van dirigides a
buscar el consens social ni a fer
un esforç de racionalització ni
programació dels pressupostos
per tirar endavant la reforma
educativa".

La FAPAC critica el conseller Joan Maria Pujáis per no voler buscar
el consens de la comunitat educativa catalana
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289.610 lleidatans
tindran dret a vot als
comicis del 6 de juny
LLEIDA
J.R.R.

Un total de 289.610 lleidatans tindran dret a vot a les
eleccions generals del dia 6
de juny, segons va confirmar
ahir l'Institut Nacional d'Estadística a Lleida.
D'aquest total, 285.412
electors formen part del cens
ordinari, mentre que el cens
de residents absents a l'estranger el formen 4.198 electors, els quals hauran de votar per correu. Aquest cens
només es pot modificar per
la presentació de reclamacions el dia dels comicis.
Tanmateix, l'Institut Nacional d'Estadística a Lleida
va explicar que el nombre de
meses electorals a la circumscripció de Lleida serà
de 460, de les quals 115 seran
a Lleida ciutat.

Les comarques de
Ponent acolliran la
visita de tres ministres
LLEIDA
NOU DIARI

Durant aquesta setmana tres
ministres, Tomàs de la Cuadra, Jordi Solé Tura i Josep
Borrell, visitaran les comarques de Ponent.
Així, aquest matí el ministre de Justícia, Tomàs de la
Cuadra Salcedo, signarà l'actualització del conveni de
col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida per a la construcció del nou palau de l'Audiència.
Divendres vinent, el ministre de Cultura, Jordi Solé
Tura serà l'encarregat de fer
el pregó de la Festa Major de
Lleida d'enguany.
Finalment, durant el cap
de setmana, el ministre
d'Obres Públiques i Transports (MOPT), Josep Borrell,
viatjarà en visita privada a la
Pobla de Segur, vila natal.

El túnel del Pallars Sobirà a
França, llest abans del 2000
La Generalitat intentarà aconseguir que la CE pagui el 75% de l'obra
LLEIDA
J.R. RIBE

El representant de la Generalitat
de Catalunya a la Comunitat de
Treball dels Pirineus, Albert Serratosa, va manifestar ahir que
confia que el túnel de Salau entrés en funcionament abans del
segle XXI, encara que va reconèixer que sense la implicació
econòmica i política dels governs francès i espanyol el projecte es trobaria davant un hàndicap de difícil solució.
Convèncer els governs d'ambdues bandes dels Pirineus serà
l'estratègia que seguirà el representant català a la primera reunió de la Comunitat de Treball
dels Pirineus per tal d'impulsar
el projecte de comunicació
transpirinenca entre el Pallars
Sobirà i el departament francès
de l'Ariège.
Pel que fa al finançament de
les obres, que tindrien aproximadament un pressupot global
de 6.000 milions de pessetes, el
Govern francès hauria d'aportar
el 55% del cost total, mentre que
el Govern de l'Estat espanyol es
faria càrrec del 45% restant.
Aquests percentatges, però,
són relatius, perquè l'altre objectiu dels interessats a tirar endavant el projecte del túnel de Salau intentaren convèncer la Comunitat Europea perquè financïï
part de l'obra a través dels fons
de cohesió.
La transcendència d'una partida econòmica de la CE per
contribuir al finançament del
projecte és fonamental, perquè
podria arribar a finançar fins al
75% del total, la qual cosa abarataría les inversions dels governs
fran-cès i espanyol.
En aquest sentit, Joan Vallvé,

L'entrada espanyola del túnel de Salau es troba a 1,9 quilòmetres del nucli d'Alòs d'Isil, (a la foto) dins
el terme municipal d'Alt Aneu.
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comissionat de Relacions Externes de la Generalitat de Catalunya, va remarcar que un dels aspectes que té més en compte la
Unió Europea és la supressió de
les barreres físiques entre els diferents estats que configuren la
CE, "per la qual cosa ha de tenir
preferència pels casos de comunicació transfronterera, com és
el cas del túnel de Salau".
Tanmateix, Joan Vallvé va remarcar que el Govern català
també aportaria part del pressupost que ha de finançar l'Estat
espanyol.
Vallvé va recordar que el túnel
de Salau "és una idea molt antiga, que es remunta a mitjans del
M

La Pràctica de Lleida decideix
crear una societat anònima
LLEIDA
NOU DIARI

La Cooperativa Agrícola Pràctica ha decidit crear una societat
anònima, segons va anunciar
ahir el seu president, Ferran
Accensi. Amb aquesta reconversió l'Agrícola Pràctica pretén fer front al deute que pateix i que volta els 230 milions
de pessetes.
Ferran Accensi va explicar
que la intenció de la cooperativa és treure a la venda un total
de 8.000 accions, les quals es
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vendrien al preu de 25.000 pessetes cadascuna. Aquestes accions es volen vendre als mes
de mil socis que en l'actualitat
té la cooperativa.
A més d'aquesta reconversió, l'Agrícola Pràctica vol cobrar els pagaments que li
deuen el Departament d'Agricultura i i el sindicat de regs de
Pinyana per la compra de diversos locals a l'edifici del Royal Palace. L'Agrícola Pràctica
també posarà a venda bona
part de l'esmentat edifici.
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segle passat" i va afegir que
compta amb l'avantatge que la
presidència de la Comunitat de
Treball dels Pirineus passarà enguany a Midi Pyrénees, on s'hi
troba el departament de l'Ariège,
per la qual cosa es confia que es
pugi donar des d'aquesta institució l'empenta definitiva al projecte.
Cota 1.400
D'altra banda, Albert Serratosa va explicar que calia fer el túnel de Salau per sota de la cota
1.400 per aconseguir que estigui
obert cada dia.
1

•
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En aquest sentit, va remarcar
que el futur pas interpirinenc
tindria una cota màxima de
1.327 metres (a l'Estat espanyol),
mentre que la cota més baixa se
situaria en 1.060 metres (França).
En previsió de la construcció
del túnel de Salau, l'Ajuntament
d'Alt Àneu (Pallars Sobirà) està
adequant les comunicacions
amb els nuclis de Boren i Alòs
d'Isil perquè connectin amb el
nou enllaç transpirinenc de Salau.
En aquest sentit, cal recordar
que l'entrada espanyola del túnel de Salau se situa a 1,9 quilòmetres d'Alòs d'Isil.
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Preparatius per
la construcció
del canal d'aigües
delriuSegre
L'empresa adjudicatària
de la canalització del Segre, Obrascon, va iniciar
ahir la neteja del llit del
riu i dels marges, actuacions prèvies a la construcció del canal d'aigües
permanents i a la del mur
de contenció del riu al
marge esquerre. També
es va iniciar el trasllat
dels arbres del xoperal al
Secà.

L.M.
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BARCELONA

Els metges catalans aposten
per la medicina preventiva

Els treballadors de
l'Ajuntament de
Barcelona amenacen
amb fer vaga
BARCELONA
G.P.

Els sindicats que representen
els prop de 20.000 treballadors de l'Ajuntament pressionen amb convocar una
vaga abans del 6 de juny si el
consistori no apuja els sous
en un 5,4%. L'última reunió
entre les dues parts va acabar
ahir a la tarda sense acord. La
proposta de vaga serà presentada dimarts que ve a l'assemblea de treballadors, va
assegurar un portaveu sindical.
La reunió es va trencar per
la falta d'acord dels sindicats
sobre quins havien de ser els
seus representants. Segons
un membre del comitè, els
representants de l'Ajuntament "venien amb la intenció de fer-nos una oferta,
però no l'han arribat a presentar per la seva pròpia
inexperiència en negociacions".
Antonio Panadero, membre de la junta de personal de
l'Ajuntament per la UGT, va
explicar que la vaga es farà a
partir del dia 28 en cas de vot
favorable de l'assemblea. El
comitè d'empresa estudia altres accions de força que es
farien de forma coordinada
amb els instituts, patronats i
empreses municipals. El
col·lectiu que prepara accions més contundents per
forçar l'Ajuntament a aplicar
el conveni és la Guàrdia Urbana. Els quatre sindicats
del cos - a excepció del minoritari ASI- presentaran a l'assemblea una proposta perquè els agents deixin de realitzar hores extres. Aquesta
mesura, d'aplicació immediata, tindria una important
repercussió en la vida de la
ciutat, ja que afecta la majoria dels 2.400 treballadors del
cos. Per exemple, suposaria
que no es repartissin als domicilis les paperetes a les
persones que han d'integrar
les meses electorals.

L'atenció primària oferirà consells i vacunes a tots els seus pacients
BARCELONA
CARME FERNANDEZ
Els metges i infermeres dels centres d'atenció primària de Catalunya desenvoluparan, un cop
rebin la informació adient, el
primer programa de medicina
preventiva que es posa en marxa
a l'Estat espanyol, segons va
anunciar ahir el conseller de Sanitat i Seguretat de la Generalitat, Xavier Trias.
El programa, recollit al Llibre
blanc per la integració de la prevenció a la pràctica assistencial,
és conseqüència del Pla de Salut
a Catalunya, que inclou els objectius sanitaris per l'any 2000
del govern de la Generalitat.
"Venim d'una situació en què
la planificació sanitària s'ha fet
en xifres i s'han posat els mitjans
en funció de la quantitat d'habitants que s'han d'atendre, en
comptes de fer-ho en funció
d'uns objectius de salut", va explicar Trias. "No volem que el
pla de salut sigui una carta als
reis i per això necessitem eines
com aquest Llibre blanc, que és
fonamental i ha nascut del diàleg i del consens", va afegir el
conseller.
El conjunt d'intervencions
preventives contingudes al Llibre blanc són conseqüència dels
debats entre els experts de la Generalitat i els representants de la
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària, de la Societat de Medicina General i de
la Societat Catalana d'Infermeria, que es van celebrar el mes de
juny passat a Platja d'Aro (Girona).
El programa s'estructura en
tres àrees: educació sanitària,
vacunacions i cribatges. L'educació sanitària, en forma de con-

sell mèdic individual, es contempla com un vessant clau en
la prevenció de les malalties i
hauria de ser -perquè s'ha vist
que no ho és- una activitat habitual a les consultes d'atenció
primària i, en general, a tots els
àmbits assistençials.
Activitat habitual
Les vacunacions, igual que els
consells, hauran de començar a
ser una activitat habitual a les
consultes d'atenció primària. El
pla presentat ahir pel conseller
Trias preveu vacunar sistemàticament els adults i totes les persones que hagin patit una ferida.
També preveu iniciar programes especials per grups de risc
elevat (agricultors, ramaders,
jardiners, escombriaires, pouaires, drogaaddictes, prostitutes,
gestants que visquin en condicions sòcio-sanitàries deficients,
etc.).
Això obligarà el sistema a distribuir i utilitzar el carnet de vacunacions dels adults per tal
d'evitar revacunacions.
Pel que fa als cribatges (recerca activa de casos) per detectar
precoçment les malalties, els
metges generalistes hauran de
sotmetre a proves clíniques i
controls periòdics a tota la població que presenti o pugui arribar a presentar problemes
d'obesitat, d'hipertensió, d'hipercolesterolèmia, de risc de
càncer de mama i de coll d'úter,
i de consum excessiu d'alcohol.
La implantació de cribatges de
manera sistemàtica i periòdica
generarà més activitat i majors
costos als sistema sanitari però
també servirà per estalviar diners a llarg termini si s'eviten
molts casos de malalties cardio-

CONSELLS A LA POB
• Fer una dieta equilibrada
greixos saturats
• Fer exercici físic.
• Deixar de fumar.
•No consumir alcohol en
• Utilitzar correctament i
disminuir al màxim el no
persones de les quals es desi
conductes de risc.
• Utilitzar el cinturó de seguretat siU
posar-se casc protector si es va en moto
• Utilitzar raspall i una pasta de dents fluorada per la
higiene dental diària, abans d'anar a dormir i després
de cada àpat.

vasculars, càncer, malalties respiratòries, cirrosi i accidents,
que són les causants de la major
part de les morts a Catalunya.
D'aquesta manera, a patir
d'ara quan un pacient s'adreci a
un centre d'atenció primària català per rebre tractament per,
per exemple, una grip, el metge,
a més de tractar-li aquesta malaltia li aconsellarà que usi preservatius i no fumi si és un jove o
que es faci una mamografia si és
una dona major de 45 anys.
Diferències als centres
Tal com va reconèixer ahir el
conseller Trias, desenvolupar la
medicina preventiva com s'ha
planificat serà "més fàcil" als
ambulatoris on ha arribat la reforma que als que encara la esperen i continuen patint la falta
de personal i de mitjans.
Es a dir, donar consells sanitaris als pacients depèn del temps

que es pugui dedicar a cadascun
d'ells; i vacunar i fer proves i
controls periòdics per pervenir
les malalties depèn dels mitjans
tècnics i humans de què es disposi.
Tenir temps per l'elaboració
de bons historials clínics també
forma part de l'entramat.
Els experts que han dissenyat
el Llibre blanc de la prevenció ho
han tingut en compte i per això
inclouen tant el personal mèdic
com el d'infermeria.
També s'ha previst fer una
tasca d'informació, formació i
sensibilització a tots aquests
professionals que hauran de tenir més cura de la prevenció.
Les societats científiques i els
col·legis de metges signaran
convenis amb el departament de
Sanitat per tal de fer tasca "sensibilitzadora" i possiblement
això s'estendrà a altres col.lectius com ara el dels farmacèutics.
flMMMBHBHHBMMHHHHHMMHHHMHMHH

L'Ajuntament cobrarà un cànon
per la publicitat a les façanes
BARCELONA
CARME LUQUE

Els tècnics de l'Ajuntament de
Barcelona estàn elaborant una
normativa que limiti i controli
l'ús singular del paisatge urbà.
La normativa, prevista per finals d'any, pretén reinvertir els
diners recaptats per publicitat i
altres usos del paisatge urbà en
la remodelació i rehabilitació
d'altres espais.
Aquesta és la principal novetat que presenta la segona fase
de la campanya
Barcelona,

posa't guapa que es va engegar
l'any 86 i va acabar el desembre
passat.
Segons va declarar a l'acte de
presentació de la memòria de
Barcelona posa't guapa el regidor d'Urbanisme, Lluís Armet, la
finalitat d'aquesta ordenança,
pionera a l'Estat, serà controlar i
definir els usos del paisatge urbà
que es facin temporalment per
reinvertir els diners obtinguts
d'aquestes activitats en la remodelació i millora d'altres espais
urbans.
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La Generalitat retira als jutges
revistes sobre legislació
BARCELONA
JORDI BLASI

Lluís Armet, regidor

Els jutges de Barcelona han
mostrat la seva "més enèrgica
protesta" per la precarietat de
mitjans amb què la Generalitat
dota els jutjats de la ciutat. El
detonant d'aquest malestar és
que el Departament de Justícia
va comunicar als jutges que no
renovaria les subscripcions a
revistes jurídiques que reben
els jutjats.
Segons els jutges, la decisió
de la Generalitat representa un

"meynscabament important
de mitjans", ja que els impedeix tenir un coneixement
puntual de les reformes jurídiques que aprova el Govern
central.
"Els jutges hem acordat formular la nostra més enèrgica
protesta pel fet que des del
mes de gener no rebem revistes jurídiques. Això impedeix
que puguem tenir coneixement de totes les reformes jurisprudencials aprovades", va
manifestar el jutge degà.
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L'Ajuntament no té
cap intenció de
destituir els caps de
la Guàrdia Urbana
TARRAGONA
ESTHER DOMINGO

L'Ajuntament de Tarragona
va fer públic ahir un comunicat en què especifica que és
l'equip de Govern municipal
qui decideix la direcció i organització de la Guàrdia Urbana. Amb aquesta declaració, els responsables municipals responen les acusacions
dels representants sindicals
del cos, que han tornat a demanar la dimissió dels seus
caps, l'intendent major, José
María de Goya, i l'intendent
Enrique Fernández.
A l'escrit l'ens local recorda
a la Guàrdia Urbana que les
directrius i prioritats dels
agents locals "corresponen
als representants de la voluntat popular". El comunicat
deixa clar que l'Ajuntament
no té intenció de fer fora els
dos responsables del cos policial i recorda als representants municipals de la UFGT
que són ells qui governen i
no els treballadors de la
Guàrdia Urbana.
L'equip de Govern ha indicat que els caps de la policia
són funcionaris públics i inamobibles per garantir la neutralitat de l'Administració local, malgrat els possibles
canvis polítics que hi pugui
haver. En aquest sentit, l'Ajuntament ha recordat que
des del dia que la UGT va demanar les dimissions, s'han
realitzat diverses reunions
entre les dues parts sense
que el sindicat "no hagi demostrat la incompetència de
Goya i Fernández".
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Un reusenc, l'usuari un
milió del Catalunya Exprés
El passatger rep 50.000 pessetes en vals de viatge
REUS
JORDI RULL

La xarxa ferroviària Catalunya
Exprés d'àmbit regional, que la
companyia Renfe va posar en
servei al mes d'octubre de l'any
passat, va assolir ahir el viatger
un milió. L'afortunat va ser el
reusenc Pere Senant. Fonts de
l'empresa ferroviària van afirmar
que aconseguir aquesta xifra ha
estat un esdeveniment que ha
sobrepassat les previsions inicials.
El servei que ha ofert el Catalunya Exprés no ha estat només
valorat positivament pels usuaris que han destacat la seva rapidesa i comoditat, sinó que la
mateixa empresa ho ha afirmat
dient que la mitjana d'ocupació
dels 3.650 electrotrens que han
realitzat aquest servei ha estat
del 88%.
Renfe va preveure que pel
nombre de bitllets venuts i per
l'horari dels serveis el viatger un
milió podria sortir de l'estació de
Reus. Aquestes previsions s'han
complert, ja que a tres quarts
menys cinc de nou del matí,
Pere Senant va adquirir un bitllet
de primera classe del tren Catalunya Exprés que sortia a les 9 en
direcció a Barcelona, empleats
de la companyia li van comunicar la bona notícia.
Malgrat aquest encert, la companyia ferroviària va fer un am-

Pere Senant ahir al matí a l'andana de l'Estació de Reus on habitualment agafa el tren

IOLI LAFUENTE

pli desplegament de mitjans humans en diferents estacions catalanes per si les previsions no es
complien i el viatger sorgia en
un altre indret del previst.
Primera vegada
Aquesta és la primera vegada
que Renfe premia els viatgers
d'un servei regional, tot i que ja
ho havia fet entre els usuaris del
tren d'alta velocitat (AVE). Per
fer efectiu el premi, el gerent de
trens regionals a Catalunya, Pere
Dagà, es va desplaçar fins a
Reus, on va obsequiar Pere Se-

nant amb vals de viatge valorats
en unes 50.000 pessetes, un llibre, un rellotge i un compacte.
Al mateix temps, els representats
de Renfe li van donar les gràcies
per la confiança que havia dipositat en l'utilització d'aquest servei .
D'altra banda, tots els viatgers
que van pujar a qualsevol dels
trens Catalunya Exprés al llarg
del matí d'ahir, van ser obsequiáis amb una carta signada
pel responsable de la gerència
de trens regionals a Catalunya
de Renfe, on manifesta l'agraïment de la companyia.

Tortosa comença
els tràmits per la
descentralització de
lapedaniadejesús
TORTOSA
JOSEP M. ARASA

L'Ajuntament de Tortosa va
aprovar dilluns a la nit per
unanimitat iniciar oficialment el procés de constitució
de la pedania de Jesús en una
entitat menor descentralitzada i enviar l'expedient a la
Generalitat perquè s'aprovi
de manera definitiva.
D'aquesta manera, es consolida el procés de descentralització de les pedanies del
municipi, iniciat fa molts
anys, després de llargues i esporàdiques negociacions que
mai no s'acabaven de tancar.
Aquesta aprovació del consistori de Tortosa ha estat el
tràmit següent al pronunciament majoritati a favor de la
descentralització que els ciutadans de Jesús van fer en un
referèndum. Un total de 950
persones de Jesús o, el que és
el mateix, el 35% de la població del nucli van anar a votar
a principi del mes passat,
mentre que l'abstenció va ser
del 65 per cent.
Cal ara que tot el procés es
tanqui durant aquesta legislatura perquè, en cas contrari, hauria de c o m e n ç a r de
nou. Si no fallen les previsions, en el decurs d'un any
els veïns de Jesús ja podran
elegir el seu propi alcalde i
administrar els seus pressupostos.
El punt més conflictiu i
problemàtic d'aquesta descentralització de Tortosa se
situa, però, a la pedania de
Camp-redó, on ja fa anys que
reivindiquen la segregació.
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Salou crea una inspecció per
detectar els negocis il·legals
que hi ha al municipi

Ulldecona és la primera
localitat de tot l'Estat que
reclama l'IBI a les autopistes
ULLDECONA
NOU DIARI

L'Ajuntament d'Ulldecona és el
primer de tot l'Estat espanyol
que ha aprovat la moció de la
Federació de Municipis de Catalunya, en què es reclama a l'Administració la c o m p e n s a c i ó
econòmica dels últims cinc anys
corresponent a les bonificacions
de l'impost de béns immobles
(IBI) que no han satisfet les empreses propietàries d'autopistes.
D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Ulldecona respon a l'acord que van prendre a final del
mes passat setanta alcaldes de
Catalunya i la Comunitat Valenciana, que es van reunir a la localitat davant la preocupació
que genera que els propietaris
d'autopistes tinguin unes bonificacions en el pagament de l'IBI
als municipis.

Aquest privilegi, que existeix
des de l'any 1972, fa que els
ajuntaments afectats pel pas
d'autopistes deixin d'ingressar
enguany, només a Catalunya,
912 milions de pessetes. A tota la
resta de l'Estat espanyol la situació és idèntica, ja que actualment els municipis recapten 200
milions per aquest concepte,
quan n'haurien d'ingressar
4.000.
Entre els acords que dilluns
passat va aprovar l'Ajuntament
d'Ulldecona en figura un en què
es fa constar al Ministeri d'Economia i Hisenda que la localitat
de la comarca del Montsià va
deixar d'ingressar entre els anys
1988 i 1992 més de 31 milions de
pessetes, "corresponents al 95 %
de bonificació fiscal que té l'autopista de peatge Aumar SA".
En l'acord aprovat per l'Ajun-
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SALOU
MONTSE PENA

Aspecte de l'autopista A-7
tament de la comarca del Montsià, també es demana a tots els
partits polítics amb representació parlamentària que "es comprometin a suprimir les bonificacions fiscals de l'IBI de les autopistes i túnels de peatge mitjançant la modificació de la llei
d'hisendes locals o establint la
compensació de les bonificacions".

Un 40% de les activitats econòmiques que s'exerceixen a Salou no estan legalitzades, ja sigui perquè no compten amb
tota la documentació i els permisos en regla o perquè els
seus titulars ja no exerceixen el
negoci i no s'han donat de baixa, segons les dades que ha facilitat l'Ajuntament de la localitat.
Per aquest motiu el consistori ha destinat un inspector
de l'àrea municipal de Governació que, des de mitjans d'abril, realitza el control de les
activitats econòmiques que no
tenen les llicències corresponents. L'inspector, Jordi Judal,
ha explicat, que cada any, uns
300 locals i establiments públics canvien de titular i en

moltes ocasions els nous titulars infringeixen la normativa
perquè desconeixen la totalitat
de la documentació que han
de formalitzar.
Precisament les primeres
inspeccions han estat sobre els
traspassos de negocis i la primera gestió, la notificació que
cal que aportin. Com a exemple, l'inspector ha explicat que
durant les dues primeres setmanes va visitar una trentena
de locals, dels quals només un
56% van anar a l'Ajuntament
per començar la seva regularització.
Si no es realitza aquest tràmit en un termini de deu dies,
s'inicia el procés per sancionar
l'afectat, que pot consistir en la
imposició d'una multa de 25
mil pessetes i avís de clausura
del negoci.
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El MOPT reUança l'edificació
de vivendes 'intel·ligents'
La construcció de 10.000 pisos servirà per 'vulgaritzar' la domòtica
BARCELONA
MARTÍ BENACH

El ministeri d'Obres Públiques i
Transports (MOPT) començarà a
construir els primers habitatges
intel·ligents de protecció oficial a
partir del primer trimestre del
1994. Els habitatges s'inclouen en
un pla per domotitzar 10.000 vivendes en dos anys. El programa
servirà per rellançar definitivament la domòtica a Espanya, implantada de forma testimonial, i
per desmitificar el seu pretès
caràcter futurista i luxós.
Des que al març de 1991 es va
construir la primera vivenda intel·ligent de l'Estat espanyol a
Premià de Mar (Maresme), la
domòtica (aplicació de noves tecnologies per l'estalvi energètic,
seguretat i confort a la llar) ha
crescut a pas de tortuga. Dos
anys després, el parc domòtic no
supera els 250 habitatges, segons
les estimacions del sector.
Fonts del MOPT han confirmat
que el programa de domotització
s'iniciarà a Catalunya, Madrid,
València i el País Basc. Segons les
mateixes fonts, el MOPT convocarà un concurs públic al setembre, i adjudicarà els sistemes
domòtics que s'han d'aplicar entre finals del 1993 i primers del
1994. El concurs se centrarà en la
racionalització d'instal·lacions i
l'abaratiment dels costos.
El programa, inclòs en el pla de
vivenda 1992-1995, es desenvoluparà a partir d'un conveni signat
amb l'Institut Cerdà, autor del
projecte Domos, destinat a posar
en marxa iniciatives pel desenvolupament i la consolidació de la
domòtica a Espanya. L'institut,
segons el conveni, definirà les especificacions funcionals dels habitatges, i el MOPT decidirà a qui
adjudicar la fabricació dels sistemes.
Finançament compartit
Un dels punts principals per
poder desenvolupar el pla serà el
finançament. Els habitatges, de
nova construcció i de lloguer, tindran un sobrecosí no superior a
les 100.000 pessetes per vivenda.
El MOPT ha establert que el finançament haurà de ser compartit al 50% entre l'administració
central i les administracions locals. Amb aquest propòsit, el
MOPT negociarà amb les comunitats autònomes perquè subvencionin els ajuntaments.
El sobrecosí de 100.000 pessetes suposarà un increment de
l'l% sobre el cost global de construcció. Aquesta quantitat resulta
bastant inferior a la que habitualment suposa aplicar els sistemes

Sant Cugat Parc, una promoció sota una aparença normal i corrent
Sota l'aparença d'una promoció immobiliària normal i corrent, Sant Cugat Parc -segona experiència
pilot de promoció domòtica construïda el 1992- amaga darrera la façana tot un conjunt d'aplicacions:
detectors d'incendis i intrusió, alarma mèdica, supressió automàtica de vàlvules en cas de fuites de gas
i aigua, i control i recepció d'àudio i vídeo en quatre habitacions, entre altres.

JOAN MANUEL BALIELLAS

domòtics, establerta entre el 2% i
el 5%, segons la complexitat de
les instal·lacions.
A Catalunya, la intervenció de
la Generalitat es pressuposa decisiva, atès que va ser l'administració pionera en la promoció pública d'habitatges domòtics. En
col·laboració amb l'Institut
Cerdà, la Generalitat va impulsar
el 1992 una promoció de vuit vivendes adossades a Malla, a tres
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quilòmetres de Vic. La segona
promoció estatal, un bloc de 12
habitatges a Sant Cugat del
Vallès, va anar a càrrec d'una promotora privada.
Albert Girbau, director del projecte Domos, ha indicat que el
pla ministerial dinamitzarà el
sector industrial i ajudarà a desmitificar la domòtica com un sector de luxe. Segons Girbau, el
programa "donarà oportunitats a

les empreses amb un volum mínim de contractació per fer una
oferta atractiva en el mercat actual, i en les futures promocions
públiques i privades". El director
del projecte Domos confia que a
mig termini els sistemes domòtics començaran a aplicar-se en
habitatges ja construïts "aprofitant la xarxa d'energia i comunicacions existent, amb dissenys
fàcils d'instal·lar i sense cap mena

7

Estalvi energètic,
reducció del
treball i augment
del benestar
BARCELONA
M.B.

L'anomenat habitatge
domòtic, que incorpora
les noves tecnologies de la
informació (informàtica i
telecomunicacions) a
l'àmbit domèstic, pretén
incrementar la qualitat de
vida a través de la tecnologia. Des del punt de vista de l'usuari, ofereix una
reducció del treball, un
augment del benestar i la
seguretat, i racionalitza el
consum energètic.
A través de l'ordinador
o de la xarxa telefònica, la
domòtica té aplicacions
en quatre grans grups de
serveis avançats i interdependents: control i gestió
de l'energia, seguretat,
automatització de sistemes i instal·lacions domèstiques, i comunicacions. En el primer cas,
possibilita la desconnexió
automàtica i selectiva de
càrregues elèctriques, la
programació de posada
en marxa de certs equips
en horaris de tarifes més
barates, la lectura remota
de comptadors, la zonificació a efectes de calefacció i aire condicionat, o
l'activació de l'enllumenat exterior en funció de
la lluminositat ambient i
de la presència de persones, entre altres.
En seguretat personal i
patrimonial, ofereix sistemes antiintrusió, detectors de foc o fum connectats a centres receptors
d'alarmes, simulacions de
presència en períodes
que l'habitatge estigui
desocupat, tancament de
vàlvules de pas en cas de
fuites, o alarmes de salut
personal connectades a
centres sanitaris.
El tercer grup de serveis, molt més ampli, inclou la centralització de la
informació sobre l'estat
dels sistemes de l'habitatge en un monitor de control, el rec exterior en funció de la humitat de la terra, la pluja i el vent, el videoporter automàtic, o la
distribució de la xarxa
d'aspiració i dels senyals
d'àudio i vídeo per tota la
casa, entre altres.

d'obra".
Si es compleixen les previsions,
el parc domòtic espanyol -construït sobretot a partir d'iniciatives
particulars- es multiplicarà per
quaranta, i es col·locarà directament darrera del francès. A
França, el primer mercat europeu, un ambiciós programa públic ha domotitzat 20.000 vivendes, i en sis anys, preveu augmentar-Ies fins a 100.000.
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Científics espanyols
pensen que la sida
podrà ser vençuda
amb la biotecnología
MADRID
SERVIMEDIA

El director del Centre Nacional de Biotecnología, Mariano Esteban, va assegurar ahir
a Madrid que durant els cinc
anys vinents s'aconseguiran
avanços científics importants
en la lluita contra la sida, i va
destacar la importància de la
biotecnología en aquest
camp. El professor Esteban,
que va intervenir al VII curs
de Biotecnología Bàsica organitzat per la Fundació Ramon Areces, va indicar que
és possible trobar una vacuna contra la sida, encara que
no va voler avançar dates.
L'investigador espanyol,
membre del Comitè Científic
Europeu, ha treballat els últims anys als Estats Units i
continuarà els seus treballs a
Espanya.
La manipulació per mitjà
de l'enginyeria genètica de
virus de desenvolupament
animal i humà ha permès
que siguin utilitzats per les
seves pròpies característiques relatives a la prevenció,
la diagnosi o l'eradicació de
malalties causades per altres
agents.

El CSN demana que
Indústria sancioni
la central de Trillo
pels seus incidents
MADRID
SERVIMEDIA

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha sol·licitat al
Ministeri d'Indústria que
obri un expedient sancionador contra la central nuclear
de Trillo (Guadalajara), per
haver incomplert les especificacions tècniques de funcionament. En el segon semestre del 1992, a la central
hi va haver dos incidents
classificats en èl nivell 1 de
l'escala internacional de successos nuclears. El primer es
va produir com a conseqüència d'un fuita ocorreguda a través del seient d'una
vàlvula d'aïllament del sistema de refrigeració dels components nuclears. L'informe
del CSN indica que "la fuita
va durar mesos, i Trillo no va
efectuar cap acció correctora
ni va complir els requisits establerts a les especificacions
tècniques de füncionament".
L'origen del segon succés va
ser la plaqueta d'obturació
de dues vàlvules de retenció,
que estava mal col·locada. I,
el 21 d'octubre, durant la reparació d'unes vàlvules de la
piscina d'emmagatzematge,
el nivell d'aigua va baixar per
sota del que està permès.
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El Vatíca denuncia que cent
milions de nens d'arreu del
món són forçats a treballar
Un estudi recull casos d'infants de menys de 10 anys

Manifestació multitudinària als carrers de Rio de Janeiro per protestar contra els assassinats dels ano
menats "nens del carrer", comesos pels Esquadrons de la Mort
CIUTAT DEL V A T I C À
CARLOS G O S C H / E F E
El Vaticà va denunciar ahir, a
l'obrir una campanya de recaptació de fons que es destinaran a
ajudar la infància del Tercer
Món, que més de cent milions
de nens d'arreu del món són
obligats a treballar.
Un milió i mig de nens, en
l'últim decenni, han tingut lesions al cervell, se'ls ha amputat
membres o han quedat sords o
cecs a causa de bombes, mines,
armes de foc i tortures.
Les esgarrifoses xifres procedeixen de l'informe fet públic
ahir per la Pontifícia Obra per la
Santa Infància del Vaticà, que
treballa juntament amb organismes internacionals de les Nacions Unides a favor de la defensa dels drets dels menors.
L'organisme vaticà ha denunciat la situació d'una gran quantitat de nens "víctimes de la fam,
el treball forçat, l'analfabetisme,
la guerra, l'adoctrinament ide-

ològic i la prostitució".
Les guerres han deixat sense
llar dotze milions d'infants de
tot el món i cinc milions més
creixen als camps de refugiats
després d'haver perdut, en molts
casos, els seus pares.
El Vaticà ha subratllat de manera especial el problema creixent dels menors obligats a treballar en condicions inhumanes
quan a penes superen els deu
anys, i ha advertit de la "dimensió internacional" que ha assolit
l'explotació de nens a través de
la prostitució i la pornografia.
Es calcula que un de cada
quatre nens que viuen a les
grans ciutats de l'Amèrcia Llatina són obligats a treballar, si bé
aquesta situació no és exclusiva
de la zona.
Al Brasil, els menors que treballen arriben als sis milions,
però al continent asiàtic la xifra
arriba als 67 milions, i a l'Àfrica
són 17 milions.
El fenomen s'ha detectat també als països més desenvolupats

La pornografia i la prostitució són la
gran via d'explotació de menors
Un de cada quatre nens de l'Amèrica
Llatina és víctima d'abusos laborals
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d'Europa, i la responsable a Itàlia de la Pontifícia Obra per la
Santa Infància, Maria Teresa
Crescini, ha indicat que ha detectat diversos casos d'explotació de nens al sud de Roma.
L'organisme vaticà assenyala
amb preocupació que les despeses dedicades a l'educació han
baixat ens els últims anys a 75
països en vies de desenvolupament, i que en 50 països més ha
baixat la proporció de nens inscrits als col·legis elementals.
Per lluitar contra "les condicions inacceptables" en què es
veuen obligats a viure milions de
nens a tot el món, el Vaticà ha fet
una crida als nens i joves perquè
es comprometin a ajudar els
més desvalguts a través de l'associació Infància Missionera.
Aquesta entitat, creada fa 150
anys a França, és present a 106
països i aplega milions de nens
dedicats a recollir fons per les
ajudes destinades als infants que
són víctimes dels tractes més injustos.
Fa alguns mesos, Infància
Missionera, que impulsa diverses iniciatives, va promoure un
boicot actiu contra una empresa
de joguines de Tailànda, a les fàbriques de la qual, en dependències apartades, treballaven menors en condicions duríssimes i
feien jornades laborals que superaven les divuit hores diàries.

Carvajal exigeix la
responsabilitat penal
de General Electric pel
cas de l'accelerador
SARAGOSSA
EFE

L'advocat José Federico de
Carvajal, advocat que representa els afectats per l'errada
de l'accelerador d'electrons
de l'hospital Clínic de Saragossa, va assenyalar ahir que
els membres del consell
d'administració de l'empresa
General Electric hi tenen responsabilitat penal i "haurien
d'haver-se assegut al banc
dels acusats".
El lletrat madrileny va assistir ahir al matí, a l'Audiència Provincial de Saragossa, a
la vista oral del cas celebrada
per decidir, en el termini de
cinc dies, quin tràmit seguirà
la querella criminal, per delicte d'imprudència temerària, interposada contra el
consell d'administració de
General Electric, ja que la
considera responsable de
l'errada que va afectar 27
malalts de càncer, vint dels
quals ja han mort.
Carvajal, ex-president del
Senat, pensa que la querella
ha de ser admesa, perquè
"no s'han assegut al banc
dels acusats tots el que s'hi
havien de seure".

El Cordobés,
processat per haver
titllat de "hienes"
uns policies locals
CÒRDOVA
EFE

El titular del jutjat número 1
de Còrdova, José Maria Morillo-Velarde, ha processat l'exmatador de toros Manuel Benítez El Cordobés per haver
titllat de "hienes" i "assassins" els membres de la policia local que van detenir-lo
l'li de maig de l'any passat.
Fonts judicials han indicat
que el magistrat ha decretat
la llibertat provisional de Benítez amb una fiança de
130.000 pessetes i que admet
íntegrament el plantejament
del Ministeri Fiscal.
El jutge considera que El
Cordobés podria ser autor
d'un delicte d'injúries greus,
castigat amb una pena de
fins a sis mesos de presó, pels
insults que va dirigir al programa De tú atú, de Nieves
Herrero, a Antena 3 TV, dos
dies després de la seva detenció i posada en llibertat. La
detenció del torero i dos
amics seus es va fer arran de
la denúncia d'un ciutadà pels
incidents protagonitzats per
Benítez, que mostrava símptomes d'intoxicació etílica,
quan va increpar diversos
veïns de la zona coneguda
com Los olivos borrachos.
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El claretíà espanyol
Bernardo Blanco
segrestat a les Filipines
segueix sa i estalvi
MANILA
" EFE

El sacerdot espanyol Bernardo Blanco, segrestat a les illes
Filipines, està sa i estalvi després de la massiva operació
militar que es va du a terme
al sud del país per alliberarlo, segons va anunciar ahir
l'ambaixador espanyol Herminio Morales.
"Crec que està bé; no hi ha
dubte en aquest sentit", va
dir Morales en referència a
l'estat de Blanco. Tres batallons militars van atacar dilluns passat l'aldea on els
seus captors, musulmans armats, el tenen retingut, a la
província de Basilan, a 870
quilòmetres al sud de Manila.
El general Guillermo Ruiz,
cap militar de Basilan, va revelar que el Govern ha tingut
un nombre indeterminat de
víctimes, però no va voler
dir-ne el nombre exacte perquè l'operació encara està en
curs.
La cadena privada de televisió ABC-5 va assenyalar
que almenys un soldat i tres
extremistes musulmans poden haver mort en l'acció,
que es va produir en una
zona situada a uns 45 minuts
a peu del lloc on es troba el
sacerdot espanyol.
L'ambaixador va manifestar que va ser informat de la
intervenció militar per rescatar Blanco i el nen filipí Anthony Biel, de 5 anys d'edat.
"Estic al corrent de les operacions, però no puc dir res
més", va afegir.

Un economista mata a trets
la seva família i se suïcida
L'assistenta va descobrir els tres cadàvers en pijama
MADRID
NOU DIARI
L'economista madrileny Baltasar Egea va disparar ahir al matí
contra la seva dona i el seu fill i
després es va suïcidar a causa
dels problemes econòmics que
vivien, segons va informar la jefatura de Policia de Madrid després de les primeres investigacions sobre els fets. No es descarta el fet que Egea disparés a la
vegada contra la seva dona i el
seufillamb dues pistoles.
Els tres cadàvers van ser trobats cap a les onze del matí per
l'assistenta de la vivenda, situada al carrer Kerria número 22 de
la luxosa urbanització madrilenya El Soto de La Moraleja.
Els cossos estaven estesos al
llit del matrimoni i tenien un tret
al cap. Al costat hi havia dues
pistoles del calibre 6,35 i tres beines. L'empleada del domicili,
que viu a la mateixa casa, va comunicar els fets a un veí, que es
va encarregar de fer la denúncia
a la policia.
Una carta expUcativa
A casa de la família Egea es va
trobar una carta escrita per l'empresari on explica els motius de
la seva decisió. La carta ha quedat en poder de la policia, que
no n'ha revelat el contingut.
L'assistenta va explicar que a

Façana de l'edifici del número 22 del carrer Kerria, on vivia la família Egea

ANGEL DIAZ

quarts de vuit del matí Baltasar
Egea, que era consultor gerent
en una assessoria, li va dir que
no tenia la intenció de sortir i
que fes el llit del seu fill. Després
de fer-ho, va tornar a la seva habitació.
La dona va afirmar que no havia sentit cap tret i que va trobar
els cossos en el moment en què
es disposava a servir l'esmorzar.
Els tres morts -Baltasar Egea,
de 47 anys, Maria Adela Llana, de
40, i el seufill,de 16- tenien el pijama posat i cap presentava senyals de violència o resistència.
El matrimoni vivia des de fa

nou anys a l'exclusiva urbanització, als afores de la capital.
El president de la comunitat
de veïns, Fernando Gil, que viu
al pis de dalt del dels Egea, va
manifestar també que no havia
sentit cap tret ni cap soroll anormal la nit dels fets.
Gil va explicar que cap a les set
del matí l'assistenta havia estat
advertida que Raúl Egea no tenia
previst anar a l'escola, fet que no
ha estat encara confirmat per la
policia.
Els Egea eren "una família
molt normal i mol estimada al
barri", segons va afegir Gil.

Un home de 38 anys,
l'executat número
200 als Estats Units
des de l'any 1976
NOVA YORK
R.C.

Darryl Stewart, de 38 anys,
que havia estat condemnat a
mort perquè un tribunal el va
considerar culpable de la
mort d'una veïna a qui va robar menys de 50 dòlars, va
ser executat ahir amb una injecció letal.
L'execució, que es va fer a
Huntsville, Texas, és la número 200 que es du a terme
als Estats Units des que la
Cort Suprema va autoritzar,
l'any 1976, els Estats americans a utilitzar de nou la
pena capital.
La Cort va rebutjar una demanda en contra de l'execució una hora abans de l'aplicació de la sentència.
L'any 1980 Darryl Stewart
va intentar violar, després de
disparar-li dos trets al cap,
una veïna, de 22 anys. La
noia el va sorpendre a casa
seva quan intentava robarl'hi per poder pagar les despeses que li suposava la drogaaddicció. Stewart va fugir
de la casa de la noia després
de robar-li 50 dòlars.
D'altra banda, la governadora de Texas, Ann Richards,
va suspendre fa cinc dies
l'execució d'un reu de 29
anys, Gary Graham, que havia de ser executat també
amb una injecció letal dijous
passat.
Gary Graham va ser condemnat perquè va ser considerat culpable de l'assassinat
d'un home a Arizona durant
un robatori en un supermercat.

NOTICIES BREUS

• Alta mèdica per una
pacient a qui es va
trasplantar el pulmó

• La sang de San Gennaro
es va liquar quatre dies
més tard del previst

MADRID. - La dona de 58 anys
E.J.M., afectada de fibrosi pulmonar i que el dia 12 de març
passat va ser sotmesa a un trasplantament de pulmó, va ser donada d'alta ahir per l'equip mèdic de la Clínica Puerta de Hierro
de Madrid, on va ser operada.
La fibrosi pulmonar és una
malaltia que genera l'alteració
dels pulmons i que dificulta
l'oxigenació de la sang per una
inflamació irreversible i progressiva que anul·la la capacitat de
respirar. Les causes de la malaltia encara es desconeixen. - Efe

NÀPOLS. - Després de quatre
dies de pregàries es va repetir el
miracle de San Gennaro: la sang
en pols del patró de Nàpols es va
tornar líquida. Els napolitans,
que asseguren que un retard en
la misteriosa liquació és presagi
de calamitats, van tornar a respirar tranquils ahir, després d'uns
dies en què van témer el pitjor.
La sang del sant, que es guarda
en dues ampolles a la catedral
napolitana, es fa líquida tres
cops l'any: el dissabte del primer
diumenge de maig, el 19 de setembre i el 16 de desembre. -Efe

EL CORTE INGLÉS LLIURA ELS PREMIS
DEL CONCURS DE PINTURA DEDICAT A MIRÓ
° i u m m m m premis
CONCURS^ INFANTIL
oieyrk i pmfwmi

• Un científic israelià assegura que ha descobert
la base teòrica per construir la màquina del temps
JERUSALEM. - El físic israelià Iakir Aharonov assegura que ha establert les bases teòriques de la màquina del temps, a l'interior de la
qual els ocupants podrien viatjar cap al futur i el passat i ser més joves o més vells. El físic, de 61 anys, catedràtic de la Universitat de Tel
Aviv, explica que la seva màquina té forma esfèrica i diu que, teòricament, és possible que els éssers humans entrin a la màquina, la dilatin i es contregui, i d'aquesta manera puguin viatjar endavant o endarrera en el temps. - Efe
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Més de 20.000 nens I nenes de tot Catalunya han participat en el Concurs infantil de Dibuix i Pintura, que
anualment convoca El Corte Inglés amb motiu del Dia de la Mare, i que en aquesta edició ha estat dedicat a
l'any Miró.
Es molt recomanable una visita a la segona planta del Centre d'El Corte Inglés de Diagonal, on fins al dia
8 de maig hi haurà exposats els treballs premiats en aquest concurs, perquè es pugui observar la interessant i divertida visió de la figura i l'obra de Joan Miró per part dels nens i les nenes participants.
En una simpàtica cerimònia, El Corte Inglés va lliurar dijous passat, a Barcelona, els més de 300 premis
d'aquest concurs, moment que recull la fotografia.
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La Maña se'n va de 'bolos1
' K O S M I C KABARET' LA SUBSTITUEIX, DEMÀ DIJOUS, A L'ESCENARI DE L'ARNAU
JULIA PEIRÓ
ra m engreixaré!", es queixa
Lita Claver, La
Maña,
quan
s'ha acabat la
funció, l'última
de
Ven
al
Arnau, després de dos anys sense parar; tot un rècord al Paral·lel
barceloní.
-Però ara ve la gira de l'estiu,
els bolos que dieu els artistes
-l'hi recordo.
-No és el mateix, no, que fer
dues fúncions diàries.
-Suposo que primer faràs vacances uns dies.
-¡Prou falta que em fan! En
principi, el gruix de les gales el
comencem el 18 de juny, a Huelva. Altres anys fèiem només Catalunya, però, amb la crisi que hi
ha, hem decidit ampliar el cercle. Després anirem a Gavà,
Puigcerdà, Móra d'Ebre, les Escaldes, Andorra..., així tot l'estiu.
Però, em sembla que aquest any
els ajuntaments contractaran
poc, no només nosaltres, sinó
tothom.
-Cada vegada hi ha més gent
als pobles que no vol que l'ajuntament es gasti el pressupost de
tot l'any portant quatre artistes
per la festa major -ho dic i ho
juro. Després no hi ha un duro
per fer una claveguera o per tapar les goteres dels col·legis.
-Tens raó -contesta La Maña.
Però, de sempre, molts pobles
han llançat la casa per la finestra
quan arriba la festa major.
-No amb els diners dels ciutadans. Hi havia una comissió de
festes, que recollia tot l'any, socis protectors..., i l'entrada era
de pagament, com ha de ser.
L'entrada gratuïta és un mal invent, perquè el públic acaba no
donant-li importància. A més,
els ajuntaments, com que ni saben contractar ni les peles són
de la seva butxaca, han multiplicat els preus del mercat.
-Això ho devien fer amb els del
seu partit. A mi mai no m'han
regalat res -protesta la Maña.

"A

La Maña, amb Carlos, Raül i Javier, del 'Kosmic kabaret', que demà es presenta a l'Arnau
Protesta, però sap que tinc
raó. De totes maneres, ha arribat
l'hora d'estrenye's el cinturó.
Molts artistes, acostumats al diner fàcil dels ajuntaments, ho tenen pelut. No és el cas de La
Maña, que se'ls sua de veritat:
-Fins i tot hi ha un poble que
m'ha contractat amb la condició
que faci el pregó. Però, no ho diguis, que no s'hi acostumin.

L'espectacle es diu Más fresca
que nunca i és pràcticament el
que fins ara feia a l'Arnau, amb
els mateixos artistes: Piper i
Diomny, com a humoristes, les
vedettes Melissa, Ana Teresa i
Norma Iris, que ve del Molino i
és la novetat, i el mateix ballet.
I a l'Arnau demà dijous s'estrena Kosmic kabaret, cinc noies
i cinc nois a l'escenari, "encara

que no se sap qui és home i qui
és dona", m'expliquen Javier
Morán i Raül Cabanell, que en
són els directors. Tots canten,
ballen i interpreten, i entre tots
es fan la roba i els decorats, per
fer "un espectacle integral":
-A mig camí entre el musichall parisenc i l'americà, però
sense la seva fredor; els llatins
som molt més càlids -em diuen.

Els nacionalistes valencians premien "la solidaritat
amb el seu poble d'Escòcia" del 007 Sean Connery
L'actor Sean Connery ha acceptat el premi Llibertats Nacional
que concedeix el Partit Unió del
Poble Valencià (UPV) per distingir entitats o persones destacades per la seva defensa dels drets
humans, segons han informat
fonts de la mateixa formació política.
El premi Llibertats Nacionals,
que serà fet públic divendres
que ve, també distingeix la tasca
del guardonat en el terreny de la
solidaritat, la cultura i l'amistat
entre els pobles.

Segons fonts de la UPV, el representant de relacions internacionals de l'Scottich Nationals
Party, Alian Macartney, partit al
qual el popular actor va donar
suport públicament a la Cambra
dels Comuns l'any passat, ha
confirmat l'acceptació del premi
per part de Sean Connery.
Pere Mayor, cap de llista de la
UPV, ha recordat, a l'explicar els
motius del guardó per l'actor,
que, durant les eleccions passades a la Cambra dels Comuns a
Anglaterra, Sean Connery va do-
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nar suport públicament a la candidatura de l'Scottich National
Party "per solidaritzar-se amb el
seu poble, Escòcia".
"El guardó està justificat, ja
que és una persona de fama internacional que no ha perdut les
seves arrels i continua molt vinculat a la seva terra", va afegir
Mayor. La Societat Coral El Micalet de la ciutat de València
rebrà el guardó en l'apartat del
País Valencià, per haver complert els cent anys com a entitat
cívico-cultural.

CARME ROCA

No hi ha plomes. Ni telons pintats. L'escenari l'omplen amb
mòduls i efectes a un ritme
frenètic. Des que comencem fins
al final, no tenim temps ni de fumar-nos un cigarret.
I juren que Kosmic kabaret és
nou i fresc, "pel públic d'ara":
-A més, el que s'ha fet sempre
ja té les seves estrelles i ja es veu
prou a la tele.

F R I V O L I T A T S

Xemuel Halevi
Una nova normativa rabínica a Israel prohibeix
terminantment a milers
de membres de la secta
religiosa dels Temerosos
de Déu visitar el planetari
"perquè s'hi donen explicacions herètiques sobre
l'obra del Creador". Els
rabins Xemuel Halevi i
Nesim Kerlitz afirmen
que els guies del planetari de Tel Aviv intenten
imposar als visitants la
seva concepció científica
del món que "contradiu
els principis religiosos".
Sean Connery
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ot i que públicament CiU nega que tingui definida una estratègia de pactes postelectorals, dirigents de la coalició descarten ja d'entrada un pacte amb el PP perquè
"CiU es trencaria". Una coalició amb el PSOE queda supeditada als resultats del
congrés d'aquest partit. "No és el mateix pactar amb González que amb Guerra", diuen.

CiU no pactarà amb el PSOE
abans del congrés socialista

Convergència descarta una coalició amb els populars perquè "trencaria el partit"
BARCELONA
J.M.MARTINEZ
La coalició nacionalista Convergència i Unió (CiU) vol esperar els resultats del congrés del
PSOE, previst per després de
l'estiu, per decidir si pacta amb
els socialistes la seva entrada en
el pròxim Govern de l'Estat, en el
cas probable que González no
aconsegueixi a les generals la
majoria suficient per governar.
Segons han explicat al Nou Diari
dirigents de Convergència Democràtica (CDC), fins que no es
consideri molt segur que qui
mana realment al PSOE és Felipe González i no Alfonso Guerra,
CiU no vol arriscar-se a entrar en
un govern de coalició amb els
socialistes, alhora que descarten
un pacte amb el PP "perquè
se'ns desfaria el partit".
L'estratègia de CiU no preveu
deixar clara durant la campanya
la preferència de pactes dels nacionalistes catalans per després
del 6 de juny. No obstant, dirigents de CDC pròxims a Miquel
Roca han posat de manifest que
"és evident" el decantament cap
a formar un govern de coalició
amb el PSOE i no amb el PP, formació amb què gairebé descarten una aliança estable.
Les baralles internes al PSOE,
però, són un fre molt important
pels convergents, que consideren que no firmaran cap pacte
de govern amb els socialistes
fins que no hagin celebrat el seu
congrés, que es podria fer l'últim
trimestre d'aquest any o, com a
molt, a principis del 1994. Mentrestant, CiU optaria per garantir
la governabilitat de l'Estat mitjançant pactes puntuals a les
Corts, de la mateixa manera que
ho han fet durant la passada legislatura.
González o Guerra
Els nacionalistes catalans volen esperar que el congrés del
PSOE aclareixi qui mana realment al partit i la força que
tindrà després Felipe González
per pendre decisions, com la de
treure Carlos Solchaga del Ministeri d'Economia, una condició que Miquel Roca ja ha deixat
clara, en una entrevista a aquest
diari, com a imprescindible per
pactar amb els socialistes. Una

Unes relacions marcades sempre pel rerafons del desenvolupament autonòmic
La imatge de la fotografia recull l'última entrevista oficial que va tenir lloc entre el president del Govern, Felipe González, i el president de la
Generalitat, Jordi Pujol. Aquest encontre va tenir lloc l'abril de 1991 al palau de la Moncloa. L'any passat el cap de l'Executiu va fer una visita
privada a Pujol, que va tenir lloc a la finca de l'empresari Pere Duran Farell a Premià de Dalt. Les relacions entre els dos mandataris han estat
sempre marcades pel desenvolupament autonòmic i refredades amb el debat sobre la cessió del 15% de l'IRPF.
NOU DIARI

altra condició, amb què també
coincideix Felipe González, és
no incloure en un govern de coalició Izquierda Unida.
Des de Convergència no es
preveu l'escenari postelectoral
amb un treball conjunt des de
l'Executiu amb el Partit Popular.
"Per un pacte amb el PSOE ens
pot costar una mica de convèncer les bases del partit, però finalment acceptarien per majoria
que l'entrada de CiU al Govern
amb els socialistes pot ser molt
positiva per Catalunya", explica
un dirigent de CDC.
En canvi, segons la mateixa
font, un pacte de govern amb el
PP "significaria el trencament
del partit, ja que els populars són
vistos des de Convergència com
la dreta espanyolista, que no
s'ajusta en res a les nostres aspi-
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racions nacionalistes".
També des d'Unió Democràtica es considera "descartable" un
pacte amb el PP, afirmen fonts
convergents, que creuen que si
CiU entrés a formar part en un
govern amb els populars "implicaria una desaparició dels democristians catalans". En aquest
sentit, un dirigent de CDC creu
que els populars "treballarien a
fons" per fer ombra als democristians i destaca que el PP i
UDC ja formen part conjuntament del Partit Popular Europeu
ja que "són molt similars en alguns aspectes".
El convenciment per part de
CiU que seran la força decisiva
després del 6 de juny ha fet que
ja es comencin a elaborar internament les estratègies de pactes.

El PNB no exigeix la marxa
de Solchaga per pactar
BILBAO
AGÈNCIES

El president del Partit Nacionalista Basc (PNB), Xabier
Arzalluz, va dir ahir que la
seva formació política no
condiciona un pacte de govern amb el PSOE a la substitució del ministre d'Economia, Carlos Solchaga. Amb
aquestes paraules, el líder
nacionalista contestava a les
afirmacions fetes per Miquel
Roca en una entrevista publicada diumenge al Nou Diari,

en què afirmava que CiU no
pactarà amb el PSOE si manté Solchaga a la cartera
d'Economia
També el lehendakari fosé
Antonio Ardanza es va pronunciar sobre pactes postelectorals i va afirmar que pel
PNB es plantejarà un "problema intern molt seriós" si
ha d'assumir compromisos
de govern després del 6 de
juny. "El PNB té un àmbit
molt definit, que és Euskadi",
va dir.
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El CDS afirma que
Adolfo Suárez està
"indignat" per l'ús
que es fa del seu nom
MADRID
M. VAZQUEZ DEL RIO (FAX PRESS)

El president del CDS, Rafael
Calvo Ortega, va assegurar
ahir que és al seu partit al
qual correspon tot el llegat
de la UCD, i va informar que
Adolfo Suárez li ha fet arribar
la seva "indignació" per l'ús
que el PSOE i el PP estan fent
del seu nom. Per Calvo Ortega no té sentit que aquests
dos partits es proclamin hereus de la UCD, perquè quan
existia la van atacar "despietadament".
Pel que fa a una possible
participació d'Adolfo Suárez
en la campanya, el líder centrista va dir que "està col·laborant amb nosaltres i ens
ha ofert la seva ajuda en tot
el que necessitem". També
va insistir que l'ex-president
del Govern no està en silenci,
però que no té sentit que li
exigeixi la seva participació
en la campanya perquè "ens
és suficient la seva militància".
Ahir, Felipe González es va
tornar a referir a Adolfo Suárez dient que el grau de compenetració mutu és major
que amb altres dirigents".

Yáñez admet que
Andalusia ha estat
molt afavorida
pel Govern
SEVILLA
EP

El candidat número 3 del
PSOE per Sevilla, Luis Yáñez,
va assegurar ahir que Andalusia ha sigut una de les regions més afavorides pel Govern socialista i que la dreta
en canvi sempre ha sigut,
històricament, "molt parca"
amb aquesta regió.
Yáñez no creu que el cas
Juan Guerra afecti el resultat
electoral del PSOE, ja que ha
sigut una qüestió summament debatuda, i , en aquest
sentit, va afegir que l'objectiu
del partit a Andalusia és
mantenir els resultats.
En contraposició amb les
paraules de Luis Yáñez, la tinent d'alcalde pel PP a
l'Ajuntament de Sevilla, Soledad Becerril, va indicar que
Andalusia no pot continuar
sent una regió basada "en ei
subsidi, la dependència, i
l'almoina", i que el PSOE utilitza aquesta comunitat
"com a lloc on recaptar vots,
on espantar i on ficar la por
al cos, i poca cosa més". Respecte a les expectatives de
vot del PP a Andalusia,
Becerril creu que hi haurà un
gran creixement del seu partit en aquestes eleccions.

mMmMsM.
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González: "Solchaga assumira
tot el programa del PSOE"
El president anuncia un Govern "bastant nou" si guanya les eleccions
tes no són absolutament "incompatibles" amb les de Solchaga, del qual va dir que "assumirà
totalment el programa electoral i
treballarà en la seva elaboració
com la resta de membres del Govern i la resta de dirigents del
partit".
Tot i així, González va reconèixer que se li fa "difícil" parlar de
l'equip de Govern posterior a les
eleccions, del qual es va limitar a
dir que "serà un equip bastant
nou". La marxa de Solchaga de
l'Executiu és una condició que
posa CiU per poder arribar a un
pacte de Govern amb el PSOE,
tal com va anunciar Miquel Roca
en una entrevista publicada diumenge al Nou Diari. González va
rebutjar ahir parlar de pactes
postelectorals, i va deixar de
banda aquesta qüestió fins al 7
de juny, perquè, segons va dir,
"el PSOE és un partit amb vocació majoritària".

BARCELONA
N O U DIARI
El president del Govern, Felipe
González, es va mostrar ahir
convençut que el ministre
d'Economia, Carlos Solchaga,
"assumirà totalment" el programa electoral del PSOE, que en el
seu apartat sobre el mercat laboral proposa la supressió del contracte temporal per activitats fixes normals o fixes. Segons el
programa del PSOE, el contracte
temporal quedarà restringit a les
tasques conjunturals de les empreses. Segons l'opinió del cap
de l'Executiu, aquesta mesura
no és contradictòria amb l'aprovada el mes de febrer passat al
consell de ministres de prorrogar fins a quatre anys els contractes temporals.
En una entrevista a la cadena
SER, González va considerar que
el programa del PSOE tracta
d'acostar el contracte de treball
al que és la realitat laboral.
"L'any 1985" -va explicar-, "vam
pactar amb els sindicats uns sistemes de contractació en què la
temporalitat s'estenia a qualsevol tipus de contracte per fomentar els llocs de treball en un
moment en què hi havia problemes molt seriosos".
Ara, segons el cap de l'Executiu, "tornen a haver-hi problemes molt seriosos pel que fa a
llocs de treball, però d'una altra
naturalesa". En aquest sentit, va
indicar que el programa socialista preveu un nou mecanisme
per facilitar la incorporació al
mercat del treball mitjançant la
fórmula de l'aprenentatge.
El president del Govern va rebutjar que aquestes mesures suposin un gir cap a l'esquerra i va
assegurar que aquestes propos-

"Acceptar les crítiques"
•

El president González va reiterar la crida feta divendres als
seus companys de partit perquè
acceptin les crítiques que arriben de la societat, i els va instar a
no sentir-se "enutjats". Parafrasejant l'ex-canceller alemany
Willy Brandt, González va assegurar que ell no es resigna davant les crítiques. "El que s'hagi
de canviar ho canviarem, on ens
haguem equivocat ho corregirem", va subratllar.
Com en entrevistes anteriors
concedides pel president del Govern en aquesta pre-campanya,
el cas Filesa va tornar a estar
present en la conversa entre el
cap de l'Executiu i els periodistes. González va reconèixer que
el cas no està suficientment

Felipe González, en una intervenció al Congrés dels Diputats en la
la legislatura passada

NOU DIARI

aclarit i que només el pot aclarir
"la justícia". També va reiterar
que es va assabentar de l'escàndol Filesa per la premsa. "Exactament la nit abans que fos publicat, i va ser un col·lega de
vostès qui va trucar al ministeri
portaveu per dir-ho", va subratllar.
En relació amb la incorporació del jutge Baltasar Garzón a
les llistes del PSOE, González va

subratllar que aquesta i altres incorporacions de persones independents "simbolitzen el compromís de molta gent que s'està
acostant a nosaltres", que volen
el projecte socialista i no uns altres. El president va assegurar
que s'ha entrevistat amb Baltasar Garzón dues vegades en la
seva vida, i va destacar del jutge
"la seva lluita agosarada" contra
el narcotràfic.

"Les meves referències al Rei han estat
interpretades de manera parcial"
BARCELONA
N O U DIARI

El president del Govern, Felipe González, es va referir ahir
a les critiques rebudes des de
tots els partits de l'oposició
per haver-se referit a la figura
del Rei en el míting pronunciat diumenge passat a Zamora. El candidat socialista va dir
en aquest sentit que la seva referència històrica a la monarquia es va interpretar de manera parcial.
"No he fet mai a la vida una
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referència directa al Rei i continuo sense haver-ne fet cap",
va dir Felipe González, que va
afegir tot seguit "que des
d'una perspectiva històrica el
que vaig dir a Zamora és que
des del regnat de Carles III
fins al regnat de Joan Carles I
no hi ha hagut a Espanya cap
altra vegada l'oportunitat de
trencar l'aïllament, de modernitzar la concepció que es té
de l'economia". "Aquesta va
ser la referència", va continuar
González, "naturalment, en

una pre-campanya electoral
com aquesta, les interpretacions són fonamentalment
parcials".
També en relació amb les
crítiques fetes per l'oposició a
Felipe González, en el sentit
d'utilitzar electoralment la figura del monarca, es va pronunciar ahir l'ex-secretari general de Presidència Julio Feo.
"No crec en absolut que la
menció que ha fet del Rei Felipe González vagi dirigida a
aconseguir vots", va dir.

EI rei Joan Carles
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Ribo no vol fer
"d'ambaixador"
a Madrid ni trencar
cap "monopoli"
BARCELONA
JOAN SERRANO

El president d'Iniciativa per
Catalunya (IC) i cap de llista
per Barcelona a les pròximes
eleccions generals, Rafael
Ribó, va declarar ahir que no
té la intenció de fer "d'ambaixador a Madrid" i que
tampoc vol "trencar cap monopoli". Ribó es va referir
amb aquesta última al.lusió a
Convergència i Unió (CiU) i
al seu candidat, Miquel Roca,
del qual va dir que "potser es
pensa que és l'únic representant català a Madrid".
El líder d'IC, que va participar en una trobada amb els
periodistes organitzada per
l'agència EFE, va aprofitar
l'ocasió per criticar les promeses electorals del PSOE,
"que s'ha vist obligat a canviar algunes coses perquè ha
perdut molta credibilitat".
Iniciativa, segons Ribó, combatrà durant la campanya
electoral aquesta "política
d'aparador" amb missatges
senzills, explicant que "calen
grans esforços després de les
eleccions". Per Ribó, intentar
amagar la necessitat d'adoptar mesures dràstiques per
acabar amb la greu situació
que viu el país respon a una
actitud de "irresponsabilitat i
covardia per part de González i d'Aznar".
Les enquestes
Sobre les enquestes electorals, Ribó va afirmar que no
disposen de dades pròpies,
però es va atrevir a pronosticar que, després de les eleccions generals del 6 de juny,
ningú no podrà governar en
solitari, "es necessitarà almenys la suma de dos o més
factors". Rafael Ribó va lamentar que "ens intentin inculcar el bipartidisme, cosa
que convé a González, que
presenta Aznar com una
espècie de "troglodita cavernícola".

El Suprem insta Barbero
a situar el cas Filesa dins
o fora de Catalunya
L'alt tribunal li requereix que informi sobre Sala
MADRID
NOU DIARI
La sala segona del Tribunal Suprem va demanar ahir novament al jutge instructor del cas
Filesa, Marino Barbero, que informi sobre si el senador socialista Josep Maria Sala ha participat o no en els fets que el magistrat investiga i, si s'escau, sobre
el lloc on suposadament es van
cometre aquests fets.
Aquesta petició es fa per dictaminar si l'Alt Tribunal continua
sent competent en el cas Filesa
un cop s'han dissolt les Corts.
Un ple del Tribunal Suprem va
dictaminar que han de ser les sales encarregades de les causes
especials les que decideixin si els
casos segueixen sent de la seva
competència. És, per tant, la sala
segona la que ha de dir si s'inhibeix o no del cas Filesa.
En concret, la sala segona del
Tribunal Suprem es dirigeix al
jutge Barbero mitjançant una
providència, en la qual li demana que "trameti un escrit en relació amb la participació o no
del senador respecte a un o a diversos fets penals". També li demana al magistrat que especifiqui en quin lloc van ser comesos
els delictes.
Segon requeriment
Aquesta és la segona vegada
que el Tribunal Suprem sol·licita
a Marino Barbero un informe
sobre els fets delictius que s'imputen a losep Maria Sala. El primer cop el jutge no hi va respondre i va justificar que necessitava
la ratificació de l'informe dels

El jutge instructor del cas Filesa, Marino Barbero, quan arribava al
Suprem al gener passat

NOU DIARI

perits, diligència que no es va
arribar a practicar per la dissolució de les Corts, segons va al·legar en el seu moment el magistrat.
El Suprem demana també a
Marino Barbero que, a efectes
purament competencials, determini el lloc on presumptament
losep Maria Sala va cometre les
infracccions penals. Amb aquesta última petició, l'Alt Tribunal
vol saber a qui correspon la
competència d'aquest cas.
Segons l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya, com que Sala és
diputat autonòmic, les competències judicials les té el Tribunal Superior de lustícia de Catalunya. Només en el cas que el
delicte hagi estat comès fora de
Catalunya el Tribunal Suprem té
competències sobre el cas.
La sala segona del Suprem re-

corda que, fins que no es resolgui quin és el tribunal competent per continuar la investigació
del cas Filesa, després que el senador hagi perdut la condició
d'aforat per la dissolució de les
Corts, el jutge Barbero només
podrà portar a terme aquelles diligències que estimi urgents i
inajornables.
S'entén per diligències urgents les que afecten la sortida
d'un pres de la presó. Per tant, la
capacitat d'actuació de Marino
Barbero en el cas Filesa és ara
per ara nul·la.
D'altra banda, l'acció popular
del cas Filesa, que exerceix Christian liménez, va presentar
ahir el seu informe sobre competència en el qual es mostra a
favor que sigui el Tribunal Suprem qui continuï les investigacions sobre aquesta causa.

—

El programa del PSOE no inclou la cessió de
l'IRPF i només es refereix a la corresponsabilitat
BARCELONA
NOU DIARI

El programa electoral del PSOE,
avançat ahir pel diari El País, no
fa referència a la cessió del 15%
de l'IRPF a les comunitats autònomes i només es refereix a
avançar en el principi de corresponsabilitat fiscal i en la solidaritat interterritorial. Una de les
propostes del PSC era que al
programa electoral s'inclogués
la polèmica cessió de l'IRPF.
Dirigents dels socialistes catalans estaven satisfets, però, amb

la inclusió del terme corresponsabilitat fiscal al programa socialista. losep Maria Sala va afirmar, així, que implícitament
aquest concepte inclou la cessió
de l'IRPF i va recordar que el Govern encara continua treballant
en aquesta qüestió.
No es veu, però, tan clar des
de les files convergents, que posen la cessió de l'IRPF com
l'exemple per antonomàsia dels
incompliments del Govern socialista. Així, el president de la
Generalitat i de CDC es va referir
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a la cessió del 15% diumenge
passat per afirmar que tant Narcís Serra com Raimon Obiols
són uns "perfectes inútils" en la
defensa de Catalunya.
El secretari d'Estat d'Hisenda,
Antoni Zabalza, va acabar la setmana passada la primera ronda
de converses amb els consellers
d'Economia de les comunitats
autònomes sobre la proposta de
l'executiu de cedir el 15% de
l'IRPF. Zabalza té previst elevar
les seves conclusions al Govern
un dia d'aquests.

Antoni Zabalza

Aznar afirma
queHormaechea
s'ha "autoexclòs"
del Partit Popular
MADRID
M. RUIZ-CASTILLO (FAX PRESS)

El líder del Partit Popular,
José Maria Aznar, va afirmar
ahir que el president de
Cantàbria, Juan Hormaechea, "ha quedat autoexclòs
del PP" després que dilluns a
la nit adoptés la decisió de
presentar-se com a candidat
al Senat a les llistes de la
Unió pel Progrés de Cantàbria (UPCA).
Altres dirigents del PP es
van pronunciar ahir sobre el
cas Hormaechea i van descartar qualsevol mena
d'acord o entesa amb el polèmic president càntabre. El
cap de llista dels populars al
Senat, Alberto Ruiz Gallar dón, va avançar que no es
farà cap coalició amb luan
Hormaechea en cas que surti
elegit senador, i va afegir que
des del moment en què s'ha
presentat per una altra llista,
s'ha donat de baixa automàticament del partit.
El vice-president de la diputació permanent del Congrés, el popular Federico Trillo, va declarar fins i tot que
la desvinculació d'Hormaechea suposa "un autèntic
alliberament" pel PP.
Els responsables del PP a
Cantàbria van estudiar ahir
la situació en què ha quedat
l'acord regional entre el partit i luan Hormaechea. losé
Luis Vallines, president del
PP a Cantàbria, va mantenir
contactes a Madrid amb la
direcció nacional d'aquesta
formació política per perfilar
l'estratègia a seguir.

'Pels catalans, per
Catalunya', lema
electoral d'ERC
BARCELONA
J.M.N.

Pels catalans, per Catalunya
serà el lema que farà servir
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) durant la campanya electoral, segons va
anunciar ahir el secretari general del partit, Àngel Colom.
El comitè executiu d'ERC va
aprovar
la
utilització
d'aquesta consigna, que, segons Colom, reflecteix la voluntat del partit d'anar a Madrid "a defensar els interessos de Catalunya i la creació
d'un Estat propi i no a consolidar l'Estat espanyol".
La cap de llista al Congrés
per Barcelona, Pilar Rahola,
va explicar per la seva banda
que el programa d'ERC en
matèria d'ensenyament reclama competències exclusives per Catalunya amb l'objectiu d'articular un sistema
educatiu propi.
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El Rei aposta per
una Europa sense
nacionalismes
excloents
MADRID
EP

El rei loan Carles va advocar
ahir a la nit per una Europa
lliure i pròxima als ciutadans
on no hi hagi nacionalismes
excloents i irracionals, durant el brindis del sopar ofert
al Palau Reial a la presidenta
d'Irlanda, Mary Robinson.
El monarca espanyol es va
referir a la tragèdia de l'antiga Iugoslàvia, que "ens proporciona fàcilment la imatge
de l'Europa que no volem".
"Volem una Europa lliure,
pròxima als ciutadans, respectuosa amb les particularitats nacionals i regionals, i
abanderada dels drets humans i les llibertats fonamentals. Però no volem una
Europa de nacionalismes excloents i irracionals, d'intransigència devant la diversitat o de menyspreu dels valors més preuats", va subratllar.
Per la seva part, la presidenta d'Irlanda, Mary Robinson, que va començar ahir
un viatge d'Estat a Espanya,
va ressaltar les arrels comunes d'irlandesos i espanyols,
que poden tenir un paper rellevant perquè la Comunitat
Europea no es converteixi en
un "club d'homes rics" i dirigeixi també la seva mirada al
Tercer Món.
El Rei va destacar els vincles històrics dels dos països
i va dir que Irlanda i Espanya
comparteixen la visió d'una
Europa unida que pugui seguir contribuint al progrés de
la humanitat.

Cuenca vol una única veu
per refer l'economia local
L'Executiu reclama un finançament municipal propi
BARCELONA
CRISTINA S E N

La consellera de Governació,
Maria Eugènia Cuenca, va proposar ahir a totes les forces polítiques catalanes "l'elaboració
d'un protocol d'acords" per solucionar l'estat de les finances
locals. Aquest protocol es presentaria com una veu única catalana per negociar a Madrid un
nou sistema de finançament
dels municipis catalans.
La proposta es va fer a la primera sessió parlamentària del
debat monogràfic sobre municipalisme i avui tindrà la resposta
de l'oposició. Segons la consellera, la negociació a la mesa tripartida (Estat, Generalitat i ajuntaments) hauria d'arribar "amb la
força de la unitat de tots els partits catalans".
Durant una hora i mitja,
Cuenca va resumir les causes del
crac de les finances municipals i
va atribuir la responsabilitat a la
llei reguladora de les hisendes
locals del Govern central. Aquesta llei, va explicar, impedeix
"qualsevol iniciativa de la Generalitat per invertir als ajuntaments". Cal dir que els socialistes catalans també han expressat
el seu rebuig a la llei.
Per això, el Govern va considerar imprescindible que Catalunya pugui disposar d'un sistema
propi de finançament dels ens

Patronat Català Pro Europa

DIJOUS
EUROPEUS
DEL
PATRONAT
Cicle de conferències sobre la "unió europea"
Catalunya, nou Estat Europeu.

Sr. Àngel Colom i Colom
Secretari General d'Esquerra Republicana
de Catalunya
D i a : 6 de Maig de 1993
Hora: les 16.30
L l o c : Sala d'Actes del Patronat Català
Pro Europa
(c/ Bruc, 50 4t. pis, 08010 Barcelona)
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Consultes entre conseUers abans del ple
La consellera de Governació va explicar ahir que la creació d'un
banc públic català oferiria més possibilitats de finançament als ens
locals. A la imatge es veu Cuenca parlant amb el conseller d'Economia, Macià Alavedra.

XAVIER GONZÁLEZ

locals.
Entre les solucions que la consellera va començar a apuntar
destaca la necessitat que els municipis "participin en els ingressos de l'Estat amb al mateix ritme de creixement que aquests".
De cara a la sessió d'avui,
Cuenca va demanar que no es
faci un ús "partidista del tema
perquè no hi ha cap contraposició entre els interessos del ens

locals i els de la Generalitat".
Després d'aquesta exposició,
Pasqual Maragall, alcalde de
Barcelona, va considerar que la
consellera va tractar el tema municipal "amb poques ganes", encara que va valorar l'esperit de
col·laboració.
Antoni Farrés, d'IC, es va mostrar "decepcionat" perquè va
considerar que Cuenca va descriure "un món que no és real".

Els acusats de
l'assassinat de
Brouardnegen totes
les implicacions
BILBAO
EUROPA PRESS

Rafael López Ocaña, acusat
de l'assassinat de Santiago
Brouard, i luan losé Rodríguez Díaz, àlies el Francès,
jutjats per haver proporcionat les armes utilitzades a
l'atemptat, van negar ahir rotundament qualsevol implicació en la mort del doctor i
ex-dirigent d'Herri Batasuna.
Les sessions del judici s'estan celebran davant el tribunal de la secció primera de
l'Audiència Provincial de Biscaia, perquè el Tribunal Superior de lustícia del País
Basc va rebutjar dilluns a la
nit la recusació formulada
pel defensor de López Ocaña.
El presumpte autor de
l'atemptat va recordar que el
20 de novembre de 1984,
data en què va morir a trets el
doctor Brouard, ell era a Madrid. Segons va dir, en aquella època la seva germana Pilar estava hospitalitzada i ell
la visitava diàriament en
companyia de la seva tieta
Basilia, a la qual López Ocaña va definir com "una mare
per mi".
López Ocaña va declarar
que va conèixer Rodríguez
Díaz a la presó de Carabanchel el 1989, però va assegurar que mai van parlar del
possible assassinat de Santiago Brouard.
De tota manera, López Ocaña va comentar que no recordava si alguna vegada havia
vist esporàdicament Rodríguez Díaz a casa del seu cunyat Alberto Granados.

Pujol aprofitarà l'entrada de Culiell
per fer una reorganització del Govern
BARCELONA
MAYKA NAVARRO

El president de la Generalitat,
lordi Pujol, estudia la possibilitat
d'aprofitar l'entrada de losep
Maria Culiell a l'Executiu per fer
una reorganització més àmplia
del Govern. Aquests canvis no
implicaran l'entrada de persones noves al consell executiu ja
que el president vol que alguns
consellers actuals canviïn de departament, segons van apuntar
ahir fonts de Presidència i de
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC).
Ningú descarta en aquests
moments l'entrada de Culiell al
Govern, però es qüestiona que el
seu destí final sigui la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques. En aquest marc, el
president podria finalment adjudicar aquest departament al

conseller d'Indústria actual, Antoni Subirá, un home d'absoluta
confiança i familiar directe de
Pujol que s'encarregaria d'un
dels departaments amb més pes
al consell executiu.
Dilluns a la nit, Pujol va participar en un sopar privat amb un
centenar de militants de CDC de
Barcelona i, malgrat la intimitat i
la confiança que hi havia a la
taula presidencial, va voler mantenir el suspens sobre la reorganització del Govern. "Només
puc dir que tots coneixeu el nou
conseller de Política Territorial",
va comentar el president, segons
va explicar ahir un dels assistents a l'acte.
Si la reorganització del Govern
només impliqués substituir loaquim Molins per Culiell, Pujol
ho hauria anunciat dilluns passat i el Govern s'hauria reunit

ahir. Però "la cosa no és tan lineal com sembla", van assenyalar
fonts de la Presidència, que no
van descartar la possibilitat que
demà s'anunciï oficialment la
remodelació de l'Executiu, que
l'endemà els canvis surtin publicats al Diari Oficial de la Generalitat (DOG) i que divendres ja es
reuneixi el nou Govern.
Els diferents consellers que
ahir van assistir al ple del Parlament van guardar mutisme sobre l'esperada remodelació del
Govern. La gran majoria va comentar que aquesta és una
qüestió d'absoluta responsabilitat del president de la Generalitat.
Pujol també va ser uns minuts
al Parlament i només va voler
comentar que les novetats es faran públiques quan es reuneixi
el nou Govern.
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a votació que tindrà lloc avui al Parlament dels serbis de Bosnia té una gran transcendència ja
que decidirà si opta per la pau o per la guerra oberta a Bòsnia. Els diputats decidiran si
accepten o no el pla de pau que va firmar diumenge Karadzic, mentre que Izetbegovic ha
demanat a l'ONU més protecció per Zepa, assetjada per les forces sèrbies de Bòsnia

El Parlament de Pale vota avui si
accepta el pla de pau per Bòsnia
Izetbegovic demana al Consell de Seguretat que declari la localitat de Zepa "zona protegida"
PALE/BELGRAD
N O U DIARI
El Parlament dels serbis de Bòsnia, reunit a la localitat de Pale,
votarà avui si ratifica o no el pla
de pau de Vanee i Owen per Bòsnia, firmat diumenge passat a
Atenes pel líder serbi de Bòsnia,
Radovan Karadzic. Mentre la comunitat internacional es manté
a l'expectativa sobre els resultats
d'aquesta votació, el president
bosnià, Alija Izetbegovic va demanar ahir una reunió del Consell de Seguretat per aprovar la
creació d'una zona de seguretat
a la localitat de Zepa, on ahir es
va produir una forta ofensiva de
les forces sèrbis de Bòsnia.
Els diputats del Parlament de
Pale ja van rebutjar el pla de pau
actual per Bòsnia, en una votació celebrada el 26 d'abril passat,
perquè el van considerar "injust"
per la causa sèrbia i perquè no
estan d'acord amb la divisió del
mapa establerta pels copresidents. Els serbis de Bòsnia defensen que volen disposar del 66
per cent del territori d'aquesta
república, del qual els musulmans, que són el 44 % de la població, n'obtindrien només el
15%. El pla de pau estableix un
45% del territori als serbis de
Bòsnia, les forces dels quals
n'han ocupat quasi el 70%.
Per la seva banda, l'OTAN ha
elaborat un pla d'actuació que
encara no ha estat aprovat pels
seus aliats, segons informava
ahir el diari Washington Post. El
pla de l'OTAN podria iniciar-se
amb el desembarcament dels
marines als ports clau de l'Adriàtic, mentre forces de paracaigudistes pendrien l'aeroport de Sarajevo, sempre segons el Washington Post. Després de tres
mesos de preparació del pla,
fonts diplomàtiques reconeixen
que "les principals qüestions
continuen pendents: amb quines forces es compta, com organitzar el comandament i el control, a més de nombrosos problemes logístics".
Izetbegovic va enviar un comunicat a l'ONU on demanava
al Consell que es declari "zona
protegida" l'enclavament musulmà de Zepa, i va demanar al
comandant en cap de la Forpronu, Philippe Morillon, que enviï
tropes a Zepa per impedir que

Diputats del Parlament dels serbis de Bòsnia, en una votació relativa al pla de pau Vance-Owen per Bòsnia, el 20 de
gener, a la localitat de Pale

aquesta població caigui en mans
sèrbies. Segons informacions
emeses a Sarajevo per un ràdioaficionat, les forces sèrbies de
Bòsnia, que assetgen Zepa des
de fa més d'un any, van llançar
dimarts al matí una ofensiva
massiva.
"Situació tràgica" a Zepa
Per Izetbegovic la situació a
Zepa és "extremament perillosa i
tràgica", i va demanar que s'enviïn cascos blaus de l'ONU "immediatament " a la zona. Izetbegovic va precisar que dubta que
la firma de Karadzic del pla de
pau sigui "sincera".
Les forces sèrbies van intensificar els atacs ahir a la zona
nord-est de Bòsnia i a les ciutats
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sota control croat a la regió de
Brcko, segons fonts militars croates. La situació a l'enclavament
musulmà de Gorazde, assetjada
per les forces sèrbies, és "molt
greu", ja que la seva població no
té aliments, va declarar ahir un
portaveu de l'ACNUR des de Zàgreb.
D'altra banda, el primer ministre grec, Constantin Mitsostakis, viatjarà avui a Bòsnia per
tractar de convèncer el Parlament de Pale que accepti el pla.
Entre la classe política iugoslava existeix una gran divisió sobre
si cal o no signar el pla de pau.
Mentre que el Moviment de Renovació serbi i el Partit Democràtic donen el seu suport al
mapa, el Partit Radical serbi de
Vijislav Seselj i el de Renovació

NOU DIARI

Forces dels EUA seleccionen
objectius aeris, segons la NBC
WASHINGTON
NOU DIARI

Els Estats Units ja han desplegat forces especials sobre
el terreny per seleccionar
possibles objectius per un
eventual atac aeri en cas que
no es respectí l'acord de pau,
segons va informar la NBC.
Aquesta informació va ser
posteriorment desmentida
per la mateixa Casa Blanca,
en un comunicat difós als
mitjans de comunicació en
què el president dels Estats

Units, Bill Clinton, afirmava
que no sabia d'on "ha sorgit
aquesta informació". "Jo no
he ordenat això, absolutament", va afegir fent referència a l'enviament de forces
especials. La NBC va precisar
que les forces especials dels
EUA preparen des de fa setmanes la probable intervenció aèria a Bòsnia. Segons
una enquesta del Newsweek,
el 60% dels nord-americans
s'oposa a l'enviament de tropes a Bòsnia.
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EL CONFLICTE DELS BALCANS
jmmmHiiWlHI^^

González anuncia l'enviament de
més soldats espanyols a Bòsnia
Solana amenaça amb utilitzar "altres vies" si no s'accepta el pla de pau
MADRID /

ca, per evacuar els ferits dels enfrontaments musulmano-croats.

PARÍS

AGENCIES

El president del Govern espanyol, Felipe González, va anunciar ahir que els "dies vinents" es
pendrà la decisió d'enviar més
soldats espanyols a Bòsnia. En
una entrevista emesa per la cadena SER, González va afirmar
que tant si s'aplica el pla de pau
com si no, "hi haurà un increment de la presència militar a
Bòsnia". Per la seva banda, el
ministre d'Afers Estrangers, lavier Solana, va declarar que si els
serbis no accepten el pla de pau
la comunitat internacional "actuarà per altres vies".
"Crec que tothom estarà
d'acord que Espanya assumeixi
la part de la responsabilitat que
li correspon en el concert internacional i més específicament
en el concert europeu", va manifestar González, que va afegir
que considerava que "és bastant
fàcil d'entendre que el pla de
pau d'Owen necessitarà una
presència més important, una
certa força d'interposició, per
evitar els combats". El president
del Govern va declarar que si el
pla no tira endavant s'haurà
d'optar per altres alternatives
que també exigiran una major
presència de forces. "Això és el
que estem estudiant i no hauria
de sorpendre ningú que en els
dies vinents s'hagin d'adoptar

Christopher a París

Dos cascos blaus espanyols esperen a l'aeroport de Sarajevo l'arribada d'un avió amb ajuda humanitària
NOU D|AR|
decisions d'una major presència", va afegir González.
Altres vies
Per la seva banda, lavier Solana va manifestar que la comunitat internacional espera la ratificació, per part del Parlament
serbi de Bòsnia, de l'acord de
pau d'Atenes. "En cas que no sigui ratificat, els serbis han de saber que la comunitat internacional està disposada a actuar per

altres vies que inclouen objectius d'un altre caràcter i accions
d'un altre tipus", va dir el ministre, que va afegir que no sabia
que tropes espanyoles estiguin
donant suport logístic a les tropes dels EUA que són a la zona.
Ahir estava previst que els cascos blaus espanyols desplegats a
Bòsnia intervinguessin amb els
comandants musulmà i croat
bosnians, Sefer Halilovic i Milvoje
Petkovic, respectivament, en un
recorregut pacificador per Jablin-

El secretari d'Estat nord-americà, Warren Christopher, va ser
rebut ahir a París pel president
francès, François Mitterrand, en
presència del ministre d'Afers
Estrangers, Alain luppe, per parlar del tema de Bòsnia, dins de la
seva gira europea per exposar als
seus aliats la posició de Washington. Prèviament, el cap de
la diplomàcia dels EUA s'havia
entrevistat amb el ministre
francès de Defensa, François Leotard, i amb el cap de l'estat major de l'exèrcit, l'almirall lacques
Lanxade.
D'altra banda, el Govern britànic continua oposant-se a l'aixecament de l'embargament d'armes a Bòsnia, perquè considera
que aquesta mesura, per la qual
pressionen els EUA, facilitaria
també el rearmament dels croats. Christopher va abandonar
dilluns precisament Londres
sense haver aconseguit el suport
britànic a aquesta opció, en cas
que fracassi el pla de pau firmat
diumenge a Atenes. Londres va
recordar que les poques armes
que rep la comunitat musulmana passen abans per territori
croat, on la majoria són confiscades, i que l'aixecament representaria un rearmament croat.

Christopher busca
a Moscou el
suport crucial de
la Federació Russa
_

MOSCOU
FRANCE PRESSE

El secretari d'Estat nordamericà, Warren Christopher, intentarà aconseguir avui a Moscou la
llum verda del Kremlin a
les opcions militars que
els Estats Units tenen a
punt en cas que el Parlament del serbis bosnians
rebutgí la ratificació del
pla de pau. Les discussions previstes entre
Christopher i el seu
homòleg rus, Andrei Kozirev, que seran seguides
d'una entrevista amb el
president Boris Ieltsin, es
poden considerar crucials
ja que coincidiran amb la
reunió del Parlament serbi a Pale.
Fins ara, el Kremlin
s'havia negat a parlar sobre l'opció militar, però
en cas que els serbis rebutgin el pla de pau, Moscou perdrà davant dels
EUA l'argument que havia utilitzat fins ara per
impedir l'aplicació de la
força, estudiar l'aixecament de l'embargament
d'armes contra Bòsnia.
Rússia, últim recurs dels
serbis en el seu aïllament
internacional, podria decidir abandonar-los a la
seva sort davant d'una coalició aliada dirigida pels
EUA. Ieltsin va dir fa poc
que "Rússia no protegirà
els que s'oposen a la comunitat internacional".

L'OTAN suspèn les seves maniobres per
centrar-se en la intervenció a l'antiga Iugoslàvia
BARCELONA
FRANCISCO GÁMEZ

El portaavions Príncipe de Astúrias i la fragata Santa María, a les
maniobres 'Dragón Hammer' de l'any passat
J.M.PASTOR / EFE
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Les maniobres Dragón Hammer, previstes pel comitè militar
de l'OTAN per mitjans de maig,
han estat suspeses per la radicalització del conflicte iugoslau i a
causa del rebuig, per part de
l'autoproclamat Parlament serbi
de Bosnia, del pla de pau VanceOwen, el dia 26 d'abril.
"L'OTAN s'espantarà davant
els serbis. És preferible morir
que firmar". Aquest és el desafiament de la minoria sèrbia de
Bòsnia a la comunitat internacional davant les sancions
d'embargament decretades per
les Nacions Unides contra Sèrbia i Montenegro. Les maniobres haurien de començar a
mitjans de maig, amb la reunió
d'unitats i comandants a la base
naval de Rota (Cadis). El component aero-naval previst per
l'edició del 1993 estava compost
pels portaavions Saratoga i Ken-

nedy (EUA), Giuseppe Garibaldi
(Itàlia), Príncipe de Asturias
(Espanya) i Foch (França).
Malgrat la no pertinença de
França a l'OTAN, el portaavions
francès n'és un de fix a les maniobres de l'OTAN, tant en aigües del Mediterrani com a les
operacions out ofarea. El nombre d'avions de combat que van
participar l'any passat en l'exercici Dragón Hammer va ser de
180 aparells.
Un respir per Defensa
Fonts oficials a què ha tingut accés el Nou Diari han manifestat
que, "tenint en compte les circumstàncies, la suspensió entra
dins de la lògica. La majoria de
les grans unitats que hi havien
de participar ja hi són. Els altres
quedaran en situació de disponibilitat pel que pugui passar.
No obstant, per nosaltres el més
important és la seguretat i l'es-

tabilitat a la nostra zona d'interès primari; és a dir, Grècia i
Turquia".
La decisió de l'OTAN de suspendre les maniobres Dragón
Hammer ha suposat un respir
pel ministeri de Defensa. Per les
maniobres d'aquest any estava
previst que la desena bandera
de la legió participés en el desembarcament a l'illa de Sicília
davant la probabilitat que ho
hagués de fer més tard a Bòsnia.
Es dóna la circumstància que
aquesta unitat ha realitzat missions de pau a Bòsnia.
D'altra banda, a mitjans del
mes vinent, la força mòbil terrestre de l'OTAN farà unes maniobres al Mediterrani oriental.
Està previst que hi participi la
tercera bandera paracaigudista
Ortiz de Zárate, que té la base a
Alcalá de Henares. Aquesta unitat ja va participar en les missions de pau posteriors a la
guerra del Golf al Kurdistan.
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Israelians i palestins
avancen una mica
mentre continua
la violència a Gaza
WASHINGTON
AGÈNCIES

L'ex-primer ministre de la DC, nova víctima de l'operació Mans Netes
ROMA
NOU DIARI
La magistratura de Roma va demanar ahir al Tribunal dels Ministres que examini si l'ex-primer ministre i ex-secretari general de la Democràcia Cristiana
Arnaldo Forlani ha de ser processat en el marc de l'operació
Mans Netes, que investiga la violació de la llei sobre finançament
públic dels partits. Els fiscals romans estan investigant Forlani
perquè se'l considera responsable d'encobriment "constant i
agreujat" de la concessió de comissions il·lícites per un valor de
600 milions de lires (uns 50 milions de pessetes).
En aquest cas, tots els secretaris generals dels partits polítics
que van formar el Govern pentapartit durant el període afectat
per l'operació Mans Netes estan
sotmesos a investigació judicial
o tenen sumaris oberts per presumpte finançament il·legal.
Això afecta els polítics que van
ocupar les secretaries generals
de la Democràcia Cristiana, el
Partit Socialista, el Partit Socialdemòcrata, el Partit Liberal i el
Partit Republicà. Forlani és el
tercer dels ex-secretaris generals
de la DC sotmesos a investigació, després de Giulio Andreotti i
Giovanni Goria.
Bossi, a la llista d'espera
El líder de la Lliga del Nord,
Umberto Bossi, també pot entrar a la llista de polítics processats si prospera la denúncia presentada contra ell per la magistratura de Milà. El seu procurador en cap, Francesco Saverio
Borrelli, creu que hi ha indicis de
delicte en unes declaracions de

El Tribunal de Ministres decidirà si escau el seu processament
La decisió sobre si escau processar Arnaldo Forlani està en mans del Tribunal de Ministres. Aquesta
instància de la judicatura italiana és a la que volia recórrer el també ex-president del Govern Giulio Andreotti per obstaculitzar la concessió del seu suplicatori per part del Senat. Tres jutges, elegits per sorteig, seran els encarregats de dictar aquesta sentència.
REUTER

Bossi en les quals qualificava el
president de la República, Oscar
Luigi Scalfaro, de "Rasputín boig
que és al Quirinal".
Mentre la vida política italiana
segueix afectada per les contínues actuacions dels magistrats
implicats en l'operació Mans Netes, Cario Azeglio Ciampi, nou
primer ministre, intentarà demà
aconseguir la confiança del Parlament. La cambra dels diputats

votarà la sessió d'investidura
d'un Executiu que va perdre quatre ministres el mateix dia en què
es va constituir i que cinc dies
després ja ha estat sotmès a la
primera remodelació.
Tot i les circumstàncies particulars en què ha nascut aquest
Govern, Ciampi té gairebé garantit l'èxit pel que fa a l'aprovació del seu programa. La sortida
de l'Executiu dels ministres del

Partit Democràtic de l'Esquerra
(PDS) no comportarà el vot negatiu dels diputats ex-comunistes. Tant els membres del PDS
com els de la Lliga del Nord han
anunciat que, molt probablement, s'abstindran en aquesta
votació. El primer ministre
compta amb els vots dels partits
que formen el seu equip i amb
alguns dels diputats republicans
o els verds.

Ciampi resol amb el nomenament de quatre
independents les vacants de l'Executiu
ROMA
AGÈNCIES

EI primer ministre italià, Cario
Azeglio Ciampi, ha nomenat
quatre independents perquè
ocupin els càrrecs que van deixar vacants al seu Govern els
quatre ministres dimissionaris. Els tres ministres del Partit
Democràtic de l'Esquerra
(PDS) i el dels Verds van confirmar ahir la seva dimissió del
càrrec, anunciada divendres
passat després de la sessió del
Parlament, que va negar par-

cialment l'aixecament de la
immunitat de l'ex-president
del Govern i ex-secretari general del Partit Socialista Italià
(PSI) Bettino Craxi.
Poc després que es confirmessin les dimissions, Ciampi
va donar a conèixer la seva
primer remodelació de l'Executiu. Tres independents ocupen ministeris vacants i el
quart es farà càrrec del de Polítiques Comunitàries i Afers
Regionals, que estava dirigit
pel socialista Valdo Spini.
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Per la seva part, Spini es farà
càrrec del ministeri del Medi
Ambient, abandonat per
Francesco Rutelli.
El professor universitari Paolo Barile ha estat nomenat
ministre de Relacions amb el
Parlament, un ministeri clau
en l'elaboració de la nova llei
electoral. Els altres ministres
nous són Franco Gallo (Finances), Umberto Colombo (Universitats i Recerca Científica) i
Livio Paladín (Polítiques Comunitàries i Regionals).

Cario Azeglio Ciampi

Les negociacions entre àrabs
i palestins van avançar ahir
una mica sobretot pel que fa
a la gestió de la terra, mentre
tenien lloc violents incidents
entre soldats israelians i ciutadans palestins a la banda
de la Gaza ocupada.
"L'acostament dels palestins és molt més concret que
en el passat. És clar que hem
iniciat una nova etapa i que,
si no hi han imprevistos, el
treball hauria de continuar i
esperem completa'l", va declarar a France Presse el portaveu de la delegació israeliana, Iossi Gal.
Des de dilluns passat ja han
mort set palestins a causa dels
trets de soldats israelians a la
banda de Gaza. Els comerciants d'aquest territori van
començar una vaga general
per protestar en senyal de dol.
D'altra banda, el president
dels EUA, Bill Clinton, es va
mostrar ahir disposat a convidar els negociadors àrabs i
israelians a la Casa Blanca
per impulsar les converses de
pau sobre l'Orient Mitjà, segons fonts governamentals
nord-americanes.
Un alt funcionari va declarar dilluns que Bill Clinton
podria rebre els màxims responsables de les delegacions
negociadores la setmana vinent, iniciativa que, segons
els analistes, permetria reactivar el procés de pau i, sobretot, evitar que la delegació
siria abandoni Washington a
finals d'aquesta setmana.
§yR$PA DEL SUD

Entra en vigor
la nova Constitució
andorrana
ANDORRA LA VELLA
AGENCIES

La nova Constitució andorrana, que va ser aprovada pel
poble andorrà al referèndum
del 14 de març, va entrar ahir
en vigor.
La Constitució acaba amb
set segles de paritatge feudal
i adopta el sistema d'una democràcia moderna amb separació de poders. El referèndum celebrat el 14 de març
va obtenir un ampli suport
de la població andorrana,
que va participar en un 75,7
per cent en la consulta popular, i va aconseguir el suport
del 74 per cent de la població. El Parlament andorrà va
donar el seu suport unànime
a la Constitució el dia 2 de febrer. El cap de Govern andorrà, Oscar Ribes, es va
mostrar satisfet i va qualificar
de "fita històrica" aquesta
aprovació popular.
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L'ONU relleva
els EUA a Somàlia
en l'operació Retorn
de l'esperança
MOGADISCIO
AGÈNCIES

La nova missió de l'ONU a
Somàlia, Onusom II, es va
posar en marxa ahir a Mogadiscio, rellevant l'operació
Retorn de l'esperança, que
van llançar els Estats Units fa
cinc mesos. El cap de la força
multinacional sota comandament nord-americà (Unitaf, 21.000 soldats), el general
Robert B. Johnston, va traspassar el comandament de
les forces de la coalició al general turc Cevik Bir, comandant de l'Onusom II, en una
cerimònia que va durar trenta minuts, segons informa
l'AFP.
Ales 14.05 h locals (11,05
GMT) la bandera blava i
blanca de les Nacions Unides
va ser hissada al sostre de
l'Ambaixada nord-americana
de Mogadiscio, quarter general de l'operació. El general
Johnson va manifestar que la
missió Retorn de l'esperança
havia estat un èxit i el general Bir va respondre assegurant que "estem disposats a
continuar aportant l'esperança".
De totes maneres, uns
4.000 soldats dels EUA encara es quedaran a Somàlia uns
mesos més per participar en
la nova operació de l'ONU.
Entre ells s'inclou una força
de reacció ràpida de 2.200
soldats que es mantindrà en
un barco ancorat a la costa
somali. Aquesta intervenció
internacional ha salvat milions de somalis de morir de
fam i de set.

Mitterrand homenatja en
nom de França Bérégovoy
Tota la classe política despedeix Tex-cap de Govern
NEVERS
N O U DIARI

El president francès, François
Mitterrand, va retre ahir un homenatge en nom de tot el país a
Pierre Bérégovoy, les exèquies
del qual es van oficiar ahir, tres
dies després que l'ex-primer ministre se suïcidés. L'enterrament
celebrat a Nevers, la població
d'on era alcalde, va comptar
amb l'assistència de tota la classe política francesa, però no va
amagar la polèmica oberta sobre
la responsabilitat de la premsa en la decisió final de Bérégovoy.
"Parlo en nom de França quan
expresso la qualitat d'un home
ple de valor, desinterès i devoció
pel bé públic", va dir Mitterrand
davant les 8.000 persones que es
van aplegar a la plaça de la República de Nevers per seguir el
funeral.
Mitterrand va afegir que
"aquí, davant la seva tomba, dic
en nom de França que aquest
país ha perdut un dels seus millors servidors i que ara n'agafa
consciència, amb el xoc d'aquest
gest d'un home que va escollir el
seu propi destí".
Bérégovoy va ser enterrat amb
un taüt cobert per una bandera
francesa que van portar a l'espatlla els bombers de Nevers. El
president de la República també
va tenir un record personal per

Bérégovoy va ser enterrat en un taüt cobert per la bandera francesa
que van portar els bombers de Nevers

ASSOCIATED PRESS

l'ex-cap de Govern: "També parlo en nom dels amics, que ploren un home fidel, per dir que el
combat polític és fràgil".
La polèmica sobre les raons
que van induir al suïcidi Pierre
Bérégovoy va continuar ahir.
Mentre la premsa rebutjava en
els seus editorials, amb un to vehement, les acusacions dels polítics que atribuïen a les desmesurades crítiques dels mitjans la
depressió de l'ex-primer ministre, el setmanari satíric Le Canard Enchainé publicava que
"Bérégovoy temia fins a l'obsessió ser processat" per l'assumpte

EUROPA COMUNITÀRIA

BONN

Difícil es presenta per l'opositor
Partit Socialdemòcrata alemany
(SPD) la sortida de la greu crisi
en què el va enfonsar la inesperada dimissió del seu president,
Bjoern Engholm, per la successió del qual s'ha obert una cursa
a les files d'aquesta formació.
Quan falten només mesos per
començar la marató electoral
del 1994, amb setze comicis seguits, incloent-hi els generals a
la segona meitat de l'any, el SPD
es troba decapitat en un mar de
confusions.
Precisament l ' e n d e m à que
Engholm dimitís tots els seus
càrrecs polítics, entre ells la presidència del land de SchleswigHolstein, els sis principias instituts d'estudis econòmics ale-

d'un préstec sense interessos
d'un milió de francs (més de 20
milions de pessetes) que li va fer
l'home de negocis Patrice Pelat,
amic de Mitterrand.
Respecte als atacs dedicats a
Bérégovoy a b a n s de la seva
mort, Mitterrand va dir que "res
justificarà que s'hagi pogut
llançar als gossos l'honor i la
vida d'un home". Bérégovoy, en
una carta dirigida a Jean-Fraçois
Hory, president del Moviment
de Radicals d'Esquerra (MRG),
una setmana abans de dispararse un tret al cap, va escriure: "La
història ens farà justícia".

CE1

Khasbulàtovfauna
crida a la "entesa
nacional" de cara
al 9 de maig
MOSCOU
AGÈNCIES

El president del Parlament
rus, Ruslan Khasbulàtov, va
fer ahir una crida a "l'entesa
nacional" pel 9 de maig, jornada en què estan previstes
importants manifestacions, i
va tornar a repetir les crítiques contra el projecte de
Constitució presidencial. "El
dia de la gran victòria serà el
de l'entesa nacional", va dir
Khasbulàtov, que va demanar al Govern i la presidència
que es prenguin mesures per
arribar a la conciliació.
La resposta del Govern
l'han donat les autoritats de
Moscou, que van impugnar
la comissió formada pel Soviet Suprem rus per investigar els sagnants incidents de
l'I de maig, perquè van considerar que el Parlament en
va ser responsable en part.
En un comunicat fet públic
per Interfax i recollit per Efe,
el Govern de Moscou jutja els
e s d e v e n i m e n t s com una
"provocació comunista".
Ahir es va reunir la comissió
parlamentària encarregada
d'investigar els fets.
D'altra banda, el president,
Borís Ieltsin, i el primer ministre, Víktor Txernomirdin,
van anunciar ahir en un comunicat la ferma intenció
d'impedir que es repeteixin
els fets de l'I de maig protagonitzats per "minories extremistes c o m u n i s t e s " . El
text insinua la possible ^legalització dels convocants de
la manifestació que va provocar desenes de ferits.

NOTÍCIES BREUS

Comença la cursa per succeir
Engholm a la presidència del
Partit Socialdemòcrata alemany
H E D W I G M U T H / EFE
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manys van confirmar que la república federal es troba en el
que possiblement és la recessió
econòmica més greu de tota la
seva història.
Però el SPD està massa preocupat per si mateix per beneficiar-se del perjudici que aquesta
dada pot produir en el Govern
del canceller Helmut Kohl. Els
pronòstics preveuen un descens
d'un 1,5 en el PIB i un augment
de l'atur que al 1993 superarà
previsiblement els 3,5 milions
d'aturats.
El primer ministre de la Baixa
Saxònia, Gerhard Schroeder,
sembla l'aspirant amb més possibilitats de succeir Engholm
com a president candidat a la
cancelleria i vol que el SPD es
decideixi aviat per no ajornar el
tema fins a les vacances d'estiu.
Schroeder, cap d'un Govern
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Bjoern Engholm
roig-i-verd (socialdemòcrates i
ecologistes) a Hannover, ha demostrat que té la capacitat i voluntat de c o m a n d a m e n t que
molts socialdemòcrates trobaven a faltar en Engholm.
D'altra banda, un tribunal
constitucional va invalidar ahir
les eleccions de l'Estat d'Hamburg del juny del 1991, que les
haurà de repetir.

• Judici per alta traïció
contra l'espia en cap
de l'Alemanya de l'Est

• Misteri sobre l'estat
de salut del primer
ministre xinès, Li Peng

DUSSELDORF. - L'antic cap dels
serveis d'espionatge de l'exRDA, Markus Wolf, va comparèixer ahir davant d'un tribunal
acusat d'alta traïció, en un dels
processaments més polèmics
que hi han hagut a Alemanya.
Per Wolf, es tracta d'un "procés
polític" i, segons va comentar a
la premsa, ha estat jutjat només
pel fet de pertànyer al bàndol
perdedor. Wolf va dir que l'acusació era "absurda i jurídicament insostenible" i va preguntar, sense rebre cap resposta, "a
quin país diuen que vaig trair?".

PEQUÍN. - L'estat de salut del
primer ministre xinès, Li Peng,
de 65 anys, que oficialment té un
"refredat" des de fa nou dies,
continua envoltat de misteri. El
ministre d'Afers Estrangers va
indicar simplement que el primer ministre de Moçambic, Mario F e r n a n d e s da Graça Machungo, arribat ahir a Pequín,
seria rebut pel vice-primer ministre, Zhu Rongji. Aquesta
absència prolongada fa témer
als observadors que la malaltia
de Li Peng és més seriosa que un
simple refredat.

• Més delOO morts i 150 ferits en els enfrontaments
ètnics registrats a l'Estat indi de Manipur
NOVA DELHI. - Com a mínim cent persones van resultar mortes i
150 més ferides en els efrontaments entre grups ètnics registrats des
de diumenge a l'Estat indi de Manipur, al nord-est del país. Les autoritats han implantat l'estat de setge als districtes de Thoubal i a la capital de l'Estat, Imphal, i han posat l'exèrcit en estat d'alerta. Segons
algunes informacions, els incidents van començar a prop de la frontera amb Birmània, quan un grup armat va tractar que un altre grup
ètnic li pagués uns diners per protegir-lo.
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JP Morgan agafarà el control
de Banesto a Festiu vinent
El banc espanyol incrementarà els seus recursos en 130.000 milions
BARCELONA
M . LAMELAS

El banc nord-americà IP Morgan, a través del seu fons d'inversió Corsair, agafarà el control
de Banesto com a molt tard a
mitjans de l'estiu. Per materialitzar aquesta operació anirà a
l'ampliació de capital de més
52.000 milions de pessetes que el
banc aprovarà a la pròxima junta d'accionistes.
Després d'aquesta operació,
Banesto incrementarà els seus
recursos propis -capital més reserves- en 130.000 milions de
pessetes i millorarà el seu índex
de capitalització.
Malgrat que les parts no han
fet una estimació concreta, IP
Morgan comprarà, mitjançant el
seu fons d'inversió, un mínim de
capital de Banesto que oscil·larà
entre el 8% i el 9% de les accions.
En medis financers no es descarta que IP Morgan acabi prenentne un paquet més significatiu.
Mario Conde, president del banc
espanyol, continuarà al capdavant de Banesto, segons van
pactar a Nova York els responsables de les dues entitats financeres a principis del mes de febrer
passat.
Conde es va comprometre
aleshores a incrementar la seva
participació al banc del 2% que
té actualment fins al 4%, cosa
que li permetrà mantenir la presidència del banc sense ser-ne
l'accionista majoritari.
L'ampliació de capital de
52.000 milions de pessetes només és la primera part de l'ampliació general de més de 95.000
milions de pessetes que donarà
entrada a més inversors privats.
La primera fase de l'ampliació
-52.659 milions de pessetes-

L'actual president de Banesto, Mario Conde, seguirà en el seu càrrec un cop es materialitzi l'operació
pactada amb el banc nord-americà IP Morgan per ampliar el seu capital
serà subscrita per IP Morgan,
Mario Conde i altres inversors,
que, com a mínim, desemborsaran en conjunt un total de 200
milions de dòlars, uns 23.000
milions de pessetes aproximadament.
Altres socis
La segona fase de l'ampliació
-42.249 milions de pessetesserà subscrita, a més dels anteriors inversors, per accionistes
com l'empresa dels EUA General
Electric, el grup assegurador

Northwestern Mutual i el grup
inversor de losé Roquette, president de Tota Açores, enütat amb
la qual Banesto manté participacions creuades.
La tercera fase de l'ampliació
correspon només a 400 milions
de pessetes en deute convertible
subordinat que només s'oferirà
als mercats internacionals. JP
Morgan, mitjançant el seu fons
d'inversió, col·locarà un mínim
de dues persones al consell d'administració de Banesto.
L'entrada de IP Morgan respon a una operació pactada en-

tre Mario Conde i el Banc d'Espanya i que es va materialitzar
en un pla estratègic per tres anys
que augmentaria els recursos
propis del banc.
El Banc d'Espanya estava preocupat per l'excessiva concentració de risc que Banesto tenia amb
el seu grup industrial, organitzat
dins la Corporació Banesto.
Després de l'estiu, un cop finalitzada l'ampliació, Banesto
haurà passat a tenir uns recursos
propis d'uns 600.000 milions de
pessetes, molt per sobre dels
470.000 milions actuals.
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El tercer banc del
món per volum
d'actius i un dels
més prestigiosos
BARCELONA
NOUDIARI

JP Morgan és ara per ara
el tercer banc del món per
volum d'actius i el més
prestigiós, segons una
qualificació recent de la
revista Euromoney. Fundat al 1860 als EUA, s'ha
dedicat sempre als grans
inversors i a les grans empreses.
Una de les característiques més destacades del
banc que presideix Dennis Weatherstone -anglès
de 62 anys- és la seva política conservadora a
l'hora de concedir préstecs, Aquesta filosofia l'ha
deslliurat de la crisi immobiliària que han viscut
les altres entitats financeres nord-americanes, de
manera que presenta actualment la millor cartera
de crèdits.
Durant l'exercici passat, JP Morgan va registrar
uns beneficis d'uns
200.000 milions de pessetes, xifra que suposa un
increment del 21% respecte als guanys aconseguits al 1991. Els recursos
propis van arribar als
816.500 milions gràcies a
les seves activitats borsàries.
L'operació d'entrada al
capital de Banesto es desenvolupa a partir del
fons d'inversió Corsair,
del qual JP Morgan té una
participació del 10%. La
raó per la qual el banc
nord-americà no realitza
l'operació directament és
la prohibició de la Reserva Federal -banc central
dels EUA- que les entitats
financeres del país facin
inversions industrials.
S'ha de recordar que el
Banesto és propietari al
100% d'una gran cartera
industrial.

Les caixes catalanes estudien abaratir les seves
hipoteques per respondre a l'oferta bancària
BARCELONA
M.L.

Les caixes catalanes estudien
aquests dies respondre a la iniciativa de la gran banca d'abaratir els seus crèdits hipotecaris.
Portaveus de Caixa de Catalunya
i Caixa de Terrassa van explicar
que s'estan analitzant totes les
possibilitats i que faran públiques les seves respostes al llarg
d'aquesta setmana. Per la seva
banda, "la Caixa" també ha reconegut que està estudiant res-

pondre a les ofertes hipotecàries
de la gran banca, malgrat que no
van assenyalar quan es pendran
les mesures oportunes.
Respecte al nou producte hipotecari que està preparant "la
Caixa", l'entitat va matisar que
es tracta d'un crèdit altament innovador i que no competeix només amb el preu de l'interès,
com és el cas de les hipoteques
que han tret els grans bancs.
El mercat dels crèdits hipotecaris mou un volum de negoci
de 12,1 bilions de pessetes a Es-
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panya, segons les dades del
Banc Hipotecari, que té una
quota del 20%.
A Catalunya les caixes han
concentrat el seu operatiu d'actiu -préstecs concedits- al mercat hipotecari, en perjudici del
crèdit corporatiu, adreçat a les
empreses. Per tant, les entitats
d'estalvis són les més afectades
per ofertes com les del BCH i el
Santander, adreçades a clients
que haurien de cancel·lar els
seus crèdits amb les caixes per
beneficiar-se del refinançament.

El Banc de Santander va ser el primer que va obrir foc en la guerra
per abaratir els crèdits hipotecaris
MICKY RIBERA
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INDÚSTRIA

Espanya defensarà
una reestructuració
equilibrada de la
siderúrgia europea
AVILÉS / BRUSSEL·LES
AGÈNCIES

El ministre d'Indústria, Claudio Aranzadi, va assegurar
ahir que Espanya votarà a favor de la reestructuració de la
siderúrgia europea si és equitativa entre els països afectats i si s'ajusta a criteris raonables. En aquest sentit,
Aranzadi va demanar que
s'apliquin els mateixos criteris rigorosos als plans de reconversió d'Itàlia i Alemanya
que els que s'exigeixen a Espanya i a la Corporació Siderúrgica Integral (CSI).
"Que no se'ns apliqui a
nosaltres el microscopi, i als
altres, els prismàtics", va dir
el ministre, que va afegir que
la Comissió Europea no ha
argumentat amb xifres la
seva petició que l'Estat espanyol modifiqui la relació
entre capacitat de producció
i ajuts d'Estat perquè el pla
de la CSI pugui obtenir el
vist-i-plau. Els titulars d'Indústria comunitaris, sota
presidència danesa, van discutir ahir els plans de reconversió del sector siderúrgic
d'Alemanya, Itàlia i Espanya.
La seva decisió final -per
unanimitat- es produirà en
un consell extraordinari que
se celebrarà el mes de juliol.
Aranzadi va considerar
que "la Comissió Europea no
dóna arguments sòlids sobre
com s'ha de modificar el pla
espanyol", en què es proposa
reduir el 22% de capacitat de
producció del sector a Espanya i el 40% de l'ocupació.
El pla de la CSI, que integra
Ensidesa i Altos Hornos de
Vizcaya, preveu una inversió
de 3.900 milions d'ecus
-558.200 milions de pessetes- i la reducció de 10.000
llocs de treball.
Les xifres suposen el 27%
de la reducció de capacitat
de producció de tot el sector i
el 50% de la desocupació respecte als tancaments previstos a l'informe Braun.

El BCH estima
que l'atur ha
pujat en 200.000
persones més
El Banc d'Espanya manté el tipus
d'interès oficial en el 13%
BARCELONA
XAVIER SALVADOR
El Banc Central Hispà (BCH)
considera que l'atur ha augmentat en 200.000 persones al primer trimestre de l'any, fet que
suposaria un ritme de destrucció
d'ocupació superior a les 2.000
persones diàries que s'havia registrat a l'últim trimestre del
1992, fent servir la mateixa metodologia de càlcul que utilitza
l'Institut Nacional d'Estadística
en l'elaboració de l'Enquesta de
Població Activa (EPA).
L'apocalíptic informe de conjuntura confeccionat pel servei
d'estudis del banc que presideix
losé María Amusátegui indica
també que, tot i la debilitat de
l'economia i el relatiu control de
la inflació, els tipus d'interès no
baixaran abans de les eleccions
generals del 6 de juny.
Aquesta teoria del BCH va
quedar corroborada ahir durant
la subhasta de certificats de
dipòsit del Banc d'Espanya. Durant la sessió, el banc emissor va
mantenir el preu oficial del diner
en l'actual 13%, tal com han
anunciat diferents membres del
Govern en els últims dies.
Precisament ahir, el ministre
d'Economia i Hisenda, Carlos
Solchaga, va reiterar la voluntat
de l'Executiu de no relaxar la política monetària d'alts tipus d'interès actual ni modificar la polí-

tica fiscal abans de les eleccions.
Solchaga va reiterar que el canvi
actual de la pesseta és l'adequat,
tenint en compte la situació de
competitivitat de l'economia espanyola. Segons va explicar el
ministre, aquesta situació es
mantindrà amb el suport dels
socis comunitaris.
Pel BCH, els tipus d'interès no
baixaran abans de la celebració
d'eleccions, ja que "la incertesa
política pot continuar afectant el
tipus de canvi de la pesseta". En
aquest sentit, els analistes del
banc espanyol asseguren que si
es resolen aquestes incerteses i
es produeix una millora del desequilibri pressupostari, el preu
oficial del diner a Espanya podria acomodar-se a la tendència
descendent dels tipus alemanys.
S'emfasitzen els desequiUbris
L'anàlisi feta pel BCH responsabilitza del fort augment de
l'atur l'absència de moderació
salarial i la intensificació de la
recessió de l'economia espanyola. D'acord amb aquest estudi, el
creixement real dels salaris va
ser del 2,2% al primer trimestre.
Al mateix període del 1992, en
canvi, els salaris només van créixer un mòdic 0,4%.
Pel servei d'estudis del BCH, la
caiguda en la recaptació d'impostos originada per la recessió
econòmica, juntament amb

El ministre d'Economia va tornar a insistir ahir a mantenir alts els
tipus d'interès fins després de les eleccions

J. M. PASTOR/ EFE

l'augment dels costos financers
de l'Estat, ha produït una desviació a l'alça de les previsions de
dèficit públic acumulat fins al
mes de març.
Amb tot, la recessió de l'economia està tenint efectes positius en la correcció del desequilibri exterior -les diferències entre
exportacions i importacions- i
en la tendència descendent de la
inflació iniciada al gener.
D'altra banda, ahir es van
conèixer les prediccions de l'Institut de l'Economia Mundial sobre el creixement dels preus a
Espanya aquest any. L'organisme vaticina que l'IPC creixerà un
5%, per la qual cosa Espanya se
situarà com a tercer país de la
Comunitat Europea (CE) amb
més inflació. Pel que fa a la mitjana de la CE, l'IEM considera
que el creixement serà del 3,5%.
Aquest organisme internacional també es va referir en el seu
estudi que Espanya i Itàlia són
els dos països de l'àrea de l'Organització per la Cooperació i el

Desenvolupament Econòmic
(OCDE) que tenen un tipus d'interès a curt termini més elevat.
Al llarg del 1992, Itàlia es va situar al primer lloc del rànquing,
amb tipus a curt termini del
14,36%, dos punts més que l'any
1991. Espanya, en segon terme,
figura com un dels països que tenen un preu oficial del diner
més alt en el dia a dia, amb un
13,34% al 1992, lleugerament per
sobre del 13,23% del 1991.
En aquest sentit, el banc central italià va apujar ahir el tipus
d'interès dels repòs (deute públic
amb pacte de recompra) del
10,94% a l'll,01%. Pel que fa als
mercats espanyols, l'estabilitat
va presidir la cotització de la divisa espanyola, tot i el manteniment dels tipus d'interès.
El mercat aposta, a més, perquè avui es mantingui el tipus
d'interès a la subhasta de lletres
del tresor a un any. Segons els
operadors, les necessitats financeres de l'Estat s'han reduït en
els últims dies.

CONJUNTURA

Els indicadors econòmics dels
Especialistes alemanys en economia acusen el
Bundesbank d'inhibir-se en la reactivado del país EUA cauen un 1% al març
BONN
FRANCE PRESSE

Els principals instituts de conjuntura alemanys, que preveuen
un descens d ' l , 5 punts en el
producte interior brut (PIB)
d'Alemanya per aquest any, van
acusar el Bundesbank d'inhibirse en la represa econòmica, perquè ha reduït molt lentament els
tipus d'interès oficials.
En contra del que opinen els
responsables del banc central
alemany, els principals instituts

de conjuntura creuen que "un
descens més ràpid de les taxes
d'interès és perfectament compatible amb una política de
massa monetària orientada cap
a l'estabilitat i el creixement".
Així mateix, els experts retreuen
al Govern alemany que compensi l'increment del dèficit públic amb un recurs excessiu a
l'alça dels impostos, en comptes
de reduir més les despeses.
El pacte de solidaritat "no ha
sigut el que esperàvem, ja que
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s'ha fet a càrrec del contribuent", va dir Klaus-Werner
Schatz, de l'institut d'economia
de la Universitat de Kiel. El 13 de
març passat, el Govern, l'oposició i els estats federals van arribar a un acord per rellançar
l'economia, que preveu un increment dels impostos a partir
del 1995. L'informe dels principals instituts de conjuntura assenyala que el punt més baix de
la recessió hauria de produir-se
a mitjans d'aquest any.

WASHINGTON
EFE

L'índex dels principals indicadors econòmics dels EUA va
registrar al març un descens de
l'l%, el més baix des que el
país va entrar en recessió fa
dos anys, segons va informar
ahir el departament de Comerç. La caiguda va ser provocada pel dèbil comportament
del sector de la construcció i
del mercat laboral, i es produeix després d'una alça del

0,5% al febrer, i d'una lleugera
pèrdua del 0,1% al gener.
El descens del març confirma les prediccions dels experts, que havien pronosticat
un 0,9%, el pitjor índex que es
registra des del novembre del
1990, quan l'índex va baixar un
1,1%. Aquest indicador s'obté
de la mitjana d'onze components, dels quals només dos
-les accions i els preus de materials estratègics- van mostrar
fortalesa.
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Akzo condonarà a La Seda
4.000 milions quan trobi soci
El director general prefereix accionistes europeus abans que Hualon
BARCELONA
G E M M A NAVÈS

El nou director general de La
Seda, Rafael Español, té el compromís formal d'Akzo que condonarà el deute de 4.000 milions
pendents amb la seva filial quan
es recuperin les accions de La
Seda de Barcelona en mans de
l'advocat lacint Soler Padró, que
va obtenir el 57% del capital de
l ' e m p r e s a química al preu
simbòlic d'una pesseta. Segons
Español, la via judicial iniciada
farà que l'advocat hagi de retornar les accions a la multinacional holandesa, i "això permetrà
aclarir d'una vegada per sempre
el futur de la companyia".
"Quan les accions puguin oferir-se a algun soci industrial que
es vulgui fer càrrec de la societat,
afegeix Español, s'haurà d'estudiar molt bé l'estratègia que s'ha
de seguir". En la seva opinió, la
multinacional Hualon Corporation, de Taiwan, podria no ser el
soci o accionista més adequat.
"Els asiàtics", segons va explicar el director general, "busquen
principalment pagar el peatge
per entrar a Europa, ja sigui
comprant La Seda o el que sigui.
Al cap d'un parell d'anys es queixen que els costos de producció
a Espanya són superiors al seu
país i a c a b e n desinvertint.
Aquesta no és, doncs, la millor
elecció per la nostra empresa".
La intenció del nou director
general de La Seda és "posar en
forma la companyia perquè pugui ser atraient pels productors
europeus del sector, que tenen
una estratègia molt més semblant a la nostra". Español pensa
que la combinació accionarial
més avantatjosa seria que els
seus competidors - l a francesa

El nou director general de La Seda, Rafael Español, vol que Hoescht, Rhòne Poulenc i Snia entrin a I'accionariat de la companyia tèxtil catalana

JOAN MANUEL BAUELLAS

Rhòne Poulenc, l'alemanya Hoescht i l'italiana Snia- tinguessin
participacions minoritàries a La
Seda.
Aval de la Generalitat
Rafael Español considera que
fins a mitjans de l'any vinent La
Seda no estarà en disposició de
"rebre ofertes de pretendents.
Fins aleshores ens hem de dedicar a ordenar els processos productius, i a recuperar la confiança dels bancs i dels proveïdors". El director general nega
que als seus plans figuri la inten-

ció de demanar un nou aval a la
Generalitat: "Ens hem de poder
valer per nosaltres mateixos. Només recorrerem a nous ajuts si
és imprescindible".
Quant a la garantia creditora
per valor de mil milions de la
Comunitat de Madrid, Español
ha contractat una empresa madrilenya perquè faci una mena
de subhasta entre les diferents
entitats financeres i s'aconsegueixi la millor oferta: "Hem de
cor.'ançar a fer-nos respectar".
Español espera poder frenar la
ratxa de pèrdues de la companyia a finals d'aquest exercici.

"El nostre o b j e c t i u és poder
equilibrar el compte d'explotació durant aquest any; és a dir,
no obtenir beneficis ni pèrdues
derivades de la nostra activitat. A
més, volem vendre actius per
millorar la nostra situació". Español reconeix que no és el millor moment per vendre.
"Per l'edifici de Via Augusta ja
tenim comprador, però l'oferta
és inferior en mil milions al que
demanem. Procurarem no vendre a qualsevol preu. Els actius
de què volem despendre'ns són
prou singulars perquè ens ho
puguem permetre".

Carlos Solchaga pretén augmentar les sancions
establertes ara per la Llei del Mercat de Valors
El ministre d'Economia, Carlos
Solchaga, es va mostrar ahir partidari d'augmentar les sancions
establertes a la Llei del Mercat
de Valors per castigar les infraccions comeses en operacions de
borsa. Solchaga, que va participar en els actes institucionals de
commemoració del centenari
del Palau de la Borsa de Madrid,
va afirmar que, tot i les millores
que hi ha hagut durant els últims anys en la normativa que

El Saló Internacional
de l'Automòbil
tindrà més novetats
i menys expositors
BARCELONA
G.N.

El director del Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona, Albert Gimeno, va dir
ahir en la presentació
d'aquest nou certamen que
"seria dramàtic" pel sector
que es retardés la sortida de
l'actual crisi e c o n ò m i c a .
L'exposició obrirà les portes
el dia 15 de maig vinent i es
prolongarà fins al 23 d'aquest
mes.
Gimeno va admetre que
l'edició d'aquest any comptarà amb un nombre d'expositors inferior a l'últim any,
"però, per contra, es presenten més novetats que en altres certàmens". De fet, es faran tres presentacions mundials dels productes i quinze
d'àmbit nacional.
800.000 visitants

FINANCES

MADRID
EFE

1

regula el f u n c i o n a m e n t dels
mercats de valors, cal que les
pròximes Corts introdueixin
canvis en l'apartat de sancions
d'aquesta llei.
A més d'augmentar l'import
de les multes aplicables a les
persones físiques que cometin
infraccions, el ministre es va
mostrar a favor de fer sancionables les conductes dels administradors i directius responsables
d'irregularitats greus comeses
per societats que cotitzin en
borsa. L'actual Llei del Mercat
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de Valors, que data del juliol del
1988, preveu multes per imports
que oscil·len entre les 500.000 i
els cinc milions de pessetes, o el
5% dels recursos propis d'una
societat, i la retirada de l'autorització per operar en borsa. El
març passat, abans que Felipe
González convoqués eleccions
generals, el president de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors, Luis Carlos Croissier, va
proposar al ministeri d'Economia una reforma del règim sancionador en borsa.

Luis Carlos Croissier

La companyia Seat presentarà el nou Seat Ibiza; la firma Rover, el seu model Rover 600; i General Motors, el
seu últim vehicle. El saló ocuparà 70.000 metres quadrats i
tindrà 800 expositors del
món de l'automòbil, els vehicles industrials i les motos.
En total, 70 marques.
L'edició d'aquest any, que
compleix el seu 27 aniversari,
espera poder atreure prop de
800.000 visitants. "Confiem
que el certamen es convertirà
en un incentiu per molts
ususaris, que es decidiran finalemt a comprar un cotxe
nou", va explicar el director
del saló.

Subirá critica que
els empresaris no es
queixin dels costos
BARCELONA
~ NOU DIARI

El conseller d'Indústria de la
Generalitat, Antoni Subirá, va
criticar ahir la tímida resposta dels empresaris i les seves
organitzacions representatives a la resolució del Govern
que els obliga a pagar els 15
primers dies de baixa per
malatia dels treballadors.
El conseller va manifestar,
en un simposi sobre el sector
tèxtil organitzat per l'IESE,
que "de cop i volta han augmentat molt els costos empresarials i la reacció a
aquesta mesura ha estat incomprensiblement feble ".
Quant a la política fiscal, Subirá va demanar un canvi de
mentalitat per part de l'Administració, ja que considera
que és purament recaptadora, "quan hauria de ser més
favorable a la reinversió dels
beneficis".
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Jumberca rescindirà
173 contractes
després de fracassar
les negociacions
BADALONA

NOU DIARI

L'empresa de maquinària
tèxtil Jumberca presentarà
aquesta setmana un expedient d'extinció de contractes, perquè no es va arribar a
cap acord a la reunió que van
mantenir divendres passat
representants dels treballadors i de la direcció de l'empresa. Segons va informar el
representant de CCOO a
Jumberca, Antoni Barquero,
l'expedient afecta 173 empleats .
Del total de contractes inclosos en aquesta mesura, 23
corresponen a jubilacions
anticipades, 8 1 a baixes voluntàries i 69 a baixes forçoses. El representant sindical
es va mostrar sorprès per
l'actitud dels responsables
de l'empresa, i va afirmar
que desconeix quin és el criteri que han seguit per decidir quines persones quedaran afectades per la baixa
forçosa. Els treballadors ja
han anunciat que no acceptaran l'expedient d'extinció
de contractes i que a finals
d'aquesta setmana prepararan mesures de pressió.

Per acord de la Junta General Extraordinària i Universal de d a t a 1 0 - 0 4 1993, es canvien el nom
de la societat pel de VALLESANA , OBRAS Y
CONTRATAS S.A. i el seu
objecte, que serà el següent: c o m p r a , v e n d a ,
lloguer, importació i exportació i arrendament
no financer de tota mena
de maquinària d'obra pública. Construcció, promoció, compra i venda
de tota mena d'edificacions, finques rústiques i
urbanes. Contractació,
per compte seu o de tercers de t o t a
mena
d'obres públiques o privades. Inversió i participació en empreses d'objecte similar.

MSKRS

SEAT vol regular l'ocupacio de 600
persones a la sevafilialGear Box
L'empresa automobilística ampliarà un expedient que va ser retirat
la mateixa que viuen la majoria
de les empreses del sector de
components de l'automòbil amb
el descens de vendes provocat
per la reducció actual de la demanda. De fet, recentment l'empresa Dimetal, que cotitza a borsa, ha hagut de demanar al jutge
la suspensió de pagaments perquè les pèrdues que arrossega
són superiors als 1.000 milions
de pessetes.

BARCELONA
G. NAVES

La companyia automobilística
SEAT està estudiant la possibilitat de tornar a presentar l'expedient d'ocupació que va retirar
el 22 d'abril passat i que afectarà
uns 600 treballadors a la seva filial Gear Box. Segons fonts sindicals, l'empresa va decidir replantejar-se aquesta mesura perquè
el nombre de treballadors inclosos a l'expedient no era suficient.
"En un principi, estava previst
que fossin 180 treballadors cada
tres mesos, però el segon cop
que es presenti superarà aquesta
xifra", explica un representant
sindical. La filial Gear Box és
propietat de SEAT al 100% i es
dedica a la producció de caixes
de canvi a la factoria que té al
Prat de Llobregat.
La plantilla actual està formada per 1.300 treballadors i la regulació d'ocupació prevista po-

ANUNCIS
OFICIALS
ENTIDAD
VALLESANA DE
FINANCIACIONES
S.A.

5 DE

VIUDA D E
T O R R A S , S.L.
Per a c o r d d e l ' A d m i n i s t r a d o r
d e la S o c i e t a t , es c o n v o c a els
s e n y o r s s o c i s a la J u n t a General Ordinària d e s o c i s partícips, a celebrar a Barcelona,
a la s e v a s e u s o c i a l c / Av.
Meridiana núm. 244 (entresol
3a) el d i a 28 d e j u n y d e 1993 a
l e s 16 h e n p r i m e r a c o n v o c a t ò r i a o l ' e n d e m à al m a t e i x
lloc i a la m a t e i x a hora, en s e g o n a convocatòria, sota l'ordre del dia següent:
Primer: Examen i aprovació,
si s ' e s c a u , del Balanç, M e m ò ria i C o m p t e de P è r d u e s i
Guanys, i Distribució de Resultats de l'Exercici 1992,
c o m t a m b é d e la g e s t i ó d e
l'Administrador corresponent
a l'Exercici tancat.
Segon: Precs i preguntes.
Es c o m u n i c a el d r e t q u e p o s seeixen t o t s els s o c i s d e s
d'aquesta convocatòria a obt e n i r d e la S o c i e t a t , d e m a n e ra i m m e d i a t a i gratuïta, la d o c u m e n t a c i ó q u e hagi d e ser
s o t m e s a a l ' a p r o v a c i ó d e la
Junta, c o m t a m b é a demanar
l ' e n t r e g a o la t r a m e s a gratuïtes d'aquests documents.

Barcelona, 15 d'abril de 1993
L'Administrador
A. Pagès
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Descens de vendes

dria afectar prop de la meitat
dels empleats durant vuit mesos.
SEAT té en marxa en aquests
moments un pla de regulació
que afecta de manera rotativa
7.093 treballadors a la seva facto-

ria del polígon de la Zona Franca
des de l'I de maig passat fins a
l'any 1996. A més, l'empresa s'ha
compromès a invertir 45.000 milions fins a l'any 1995.
La crisi que afecta Gear Box és

Una altra empresa amb problemes és Bendix, amb una
plantilla de més de 1.000 trebalaldors, que durant el trimestre
vinent ha vist com la demanda
queia en picat. Les regulacions
d'ocupació afecten 20.000 treballadors, entre fabricants i indústria auxiliar, i el saldo final de
destrucció d'ocupació pot quedar situat al voltant dels 30.000
llocs de treball a finals d'aquest
any.

BINILLUM,
SOCIEDAD
LIMITADA

AIAKO, S O C I E D A D
LIMITADA

VISSION
INFORMATICA, S.L.

De conformitat a m b el
que estableix la legislació
vigent, es comunica que
la societat AIAKO, SOCIEDAD LIMITADA, per
acord de la Junta General E x t r a o r d i n à r i a , d'1
d'abril de 1993, va acordar el trasllat de domicili
social a l'av. Abat Marcet, 87, 2n, 2a, de Terrassa.

En compliment del que
disposa l'article 150 de la
Llei de Societats Anònimes, es fa públic l'acord
adoptat per la Junta General i Universal de Socis
de la Companyia de canvi de seu social, que ha
estat traslladada a Cabrera de Mar, província
de B a r c e l o n a , carrer
Francesc Ordeig, núm. 3
baixos.

La regulació d'ocupació afecta 20.000 empleats al sector de l'automòbil, entre fabricants i indústria auxiliar

ORIOL TARRIDASI

De conformitat amb el
que estableix la legislació
vigent, es comunica que
la s o c i e t a t B I N I L L U M ,
SOCIEDAD LIMITADA,
per acord de la Junta General Extraordinària, d'1
d'abril de 1993, va acordar el trasllat de domicili
social a l'av. Abat Marcet, 87, 2n, 2a, de Terrassa.
Terrassa,
20 d'abril de 1993
L'Administrador

Terrassa,
20 d'abril de 1993

DATAMATIC, S.A.

G E D E L S O N , S.A.

Mitjançant aquest anunci es comunica que a la Junta General
extraordinària i Universal d ' a c c i o n i s t e s c e l e b r a d a en d a t a 3
de maig de 1993 es va acordar
canviar el domicili de la Societat i ubicar-lo a partir d'ara a
Barcelona, carrer Travessera de
les Corts, núm. 249, entresol 3a.
L'Administrador

La Junta General extraordinària i
universal d'accionistes, celebrada
en d a t a 30 d ' a b r i l de 1993, va
acordar per unanimitat traslladar
el domicili social al Polígon Industrial Can Roca, carrer Mar del Carib p a r c e l · l a núm. 29, S a n t a
Perpètua de Mogoda.
Barcelona, 30 d'abril de 1993
L'Administrador

S I G D O N , S.A.

FLAVORS, S.A.

A la J u n t a General celebra-

La J u n t a General E x t r a o r d i n à ria i U n i v e r s a l , c e l e b r a d a el
dia 30 de març de 1993, va
a c o r d a r t r a s l l a d a r el d o m i c i l i
s o c i a l al carrer València, 284,
pral. 1 a, d e B a r c e l o n a .

d a el d i a 2 9 d ' a b r i l d e 1 9 9 3
es va acordar per unanimitat
t r a s l l a d a r el d o m i c i l i s o c i a l a
Barcelona, c/ Balmes, núm.
89-91, 6 è 2a.

Un Administrador

Barcelona, 30 d'abril de 1993
L'Administrador

Cabrera de Mar,
3 de maig de 1993
L'Administrador
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LA BORSA

OBERTURA

GRAND TIBIDABO
MINA TERRASSA
ERSHIP
ESTUDIOS FINANCIEROS
UNCAVASA
GAESCO
VALIBESA
TARRACISA
TYCSA
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36
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180

DIF.
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C

om ja es va veure a la jornada anterior, els mercats de
renda variable estan pràcticament aturats davant l'absència
de notícies tant nacionals com
internacionals. Aquesta circumstància va fer que ahir els inversors no es decidissin ni a
comprar ni a vendre. L'anunci
del Banc d'Espanya de mantenir
el tipus d'interès dels certificats
de dipòsit al 23% va precipitar el
degoteig a la baixa, tot i que entrava dins les previsions.
A més dels dubtes que genera
la celebració d'eleccions generals, els mercats espanyols estan
pendents del desenvolupament
del procés d'unitat europea. Així,
l'atenció inversora es concentra
en el segon referèndum que se
celebrarà a Dinamarca el dia 18
de maig per ratificar el tractat de
Maastricht.
En la sessió d'ahir, les constructores van rependre el paper
de motors de les borses, encara
que no amb gaire força, ja que
en conjunt només van guanyar
un 0,38%. Les expectatives de la
"guerra de les superhipoteques"
entre alguns dels grans bancs,
d'altra banda, va fer que les immobiliàries destaquessin també
per la seva activitat.
Quant al mercat interbancari,
el banc emissor va continuar la
seva intervenció sobre el 15%,
mentre els tipus de les operacions diàries se situaven a l'entorn del 15,95%.
A Londres, la dèbil obertura de
Wall Street va ser suficient per
acabar amb els ànims que havien començat a destacar divendres passat al mercat britànic.
Malgrat que durant la major part
de la jornada els índexs van restar en la zona positiva, finalment
l'indicador general va quedar situat a 2.812,6 punts (-0,5%). La
caiguda més important va ser la
del grup Campari Internacional.
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•MERCAT CONTINU
VALOR
OBERT.
ACESA
1350
ACERINOX
7500
EL AGUILA
990
ARGON
4800
AGUAS DE BARCELONA
3220
ALTOS HORNOS
38
ALBA
4420
ALICANTE B.
4900
AMPER
160
ANDALUCIA B.
1,1370
ASLAND
1610
ATLANTICO B.
2510
AUMAR
1325
ASTURIANA DE ZINC
1350
AZKOYEN
2670
AZUCARERA
2400
BAMI
370
BANC BILBAO VIZCAYA
2975
BANCO HISPANO
3310
INDUSTRIES DEL BESOS
1180
BANKINTER
7450
BANESTO
2400
VALENCIA B.
1150
COMP. AUX. FERROCARR.
4550
2200
HIDROCANTABRICO
CARBUROS METALICOS
3940
CASTILLA B.
37000
CREDITO BALEAR
2600
CEPSA
2290
COFIR
360
GENERAL DE INVERSIONES
750
CITROEN
4250
CAMPOFRIO
7200
CRISTALERIA
4125
CATALANA DE GAS
6800
CUBIERTAS
6780
DRAGADOS
1775
EBRO AGRICOLAS
1270
ENDESA
4295
ENCE
698
ENHER
1650
EPICCSA
30
ELECTRICAS ZARAGOZA
1635
EUROPISTAS
1705
EXTERIOR B.
3730
F.C.Y.C.S.A
9660
704
FECSA
FOSFORERA
905
FILO
1195
FOMENTO B.
1840
GALICIA B.
7200
GESA
4495

MÀX.
1355
7650
990
4800
3250
39
4550
4905
160
11500
1640
2510
1325
1470
2705
2400
370
3015
3325
1195
7510
2415
1160
4600
2220
4000
37000
2600
2310
363
766
4250
7250
4125
6810
6840
1810
1280
4330
705
1680
33
1650
1710
3740
9990
709
909
1200
1850
7200
4495

MIN.
1340
7500
930
4800
3220
38
4420
4900
150
11320
1610
2510
1310
1350
2670
2370
333
2975
3290
1110
7450
2380
1140
4550
2200
3940
37000
2580
2275
360
745
4240
7000
4100
6750
6740
1775
1270
4280
698
1630
30
1610
1705
3730
9600
701
902
1195
1830
7200
4400

TANC.
1350
7580
990
4800
3250
38
4495
4905
155
11370
1625
2510
1310
1470
2700
2400
340
3005
3290
1195
7460
2395
1145
4600
2210
4000
37000
2580
2300
361
765
4240
7250
4100
6800
6740
1795
1275
4305
705
1680
33
1610
1710
3740
9800
703
909
1200
1830
7200
4475

VOL.
0
2729
0
0
4023
0
8582
3700
51809
0
300745
0
43650
1965
3300
0
179724
398492
57522
1600
9814
52231
13789
665
28585
3550
0
150
10014
13250
109120
1075
676
9777
0
12976
107178
112267
186630
1654
32410
116001
4040
6700
37000
7247
61331
7600
4158
5396
0
417

ÍNDEXS SECTORIALS
MADRID
ACTUAL

163,37
ELÈCTRIQUES
BANCS
362,50
QUÍMIQUES
266,95
CIMENTS I CONSTR. 306,16
SIDERURGIA
73,03
ALIMENTACIÓ
148,98
TÈXTILS I PAPER.
103,85
COMERÇ I FINAN. 267,13
SERVEIS
377,31

MÀX.
4780
385
1065
3500
858
708
4850
164
1850
5060
639
356
3640
500
144
2995
142
5000
4370
14690
1525
1725
810
2945
5100
338
410
3610
54
253
3690
1310
701
111
675
267
2855
2750
420
1040
2900
880
593
1595
3785
8050
1650
1130
1310
2750
22500
412

MIN.
4745
376
1030
3500
835
700
4750
158
1800
4950
600
345
3470
480
140
2890
125
5000
4320
14500
1505
1720
790
2920
5030
330
408
3600
42
245
3655
1300
645
104
602
235
2690
2630
415
985
2850
852
591
1540
3785
7920
1560
1100
1290
2750
22150
410

TANC.
VOL.
4780
682
380
16495
1030 140000
3500
0
853
23091
700 1041997
4800
1105
158
90300
1800
0
5010
2248
630
8399
349
68464
3550
46363
500
1600
142
21300
2995
5129
142 126621
5000
0
4370
1811
14500
8118
1505
13713
1720
1900
810
0
2940 123034
5030 145404
333
17219
409 212103
3610
4750
54 131827
246
30900
3655
15786
1300
0
701
26923
109 107152
613
80674
267 198379
2840
8219
2750
350
418 629735
41977
1025
2855
1014
870
61156
593
31801
1570 221263
3785
0
7980
4166
1600
3200
1125
1760
1295
30925
2750
0
22150
58
410
4000

• FIXING

BARCELONA
SECTORS

VALOR
OBERT.
BANCO GUIPUZCOANO
4745
HIDRU§A
379
HUARTE
1055
HERRERO B.
3500
HISALBA
835
IBERDUERO
704
KOIPE
4850
LAIN
164
CORP. BANESTO
1800
MAPFRE
4950
DURO FELGUERA
600
NISSAN
345
METROVACESA
3470
NICOLAS CORREA
480
NUEVA MONTANA QUIJANO
141
OCISA
2890
PAPELERA ESPAÑOLA
125
PASTOR B.
5000
PETROMED
4320
BANCO POPULAR
14600
PRYCA
1520
PROSEGUR
1725
RADIOTRONICA, S.A.
810
REPSOL
2920
SANTANDER B.
5050
SARRIO
335
SEVILLANA
410
SIMEON
3600
SNIACE
45
SOTOGRANDE
245
TABACALERA
3675
TELEFONICA
1300
TAFISA
645
TUBACEX
105
TUDOR
651
URBAS
235
LA UNION Y EL FENIX
2850
UNILAND
2630
UNION FENOSA
415
UNIASA
988
UNIPAPEL
2850
URALITA
865
URBIS
591
VALLEHERMOSO
1540
VASCONIA B.
3785
VALDERRIVAS
8050
VIESGO
1650
VIDRÀ LA
1110
VISCOFAN
1290
VITORIA B.
2750
VOLKSWAGEN
22500
ESPAÑOLA DE ZINC
412

DIF.

-1,41
-1,38
+0,21
+0,57
-1,17
-2,00
+0,47
+0,69
-0,17

SECTORS

ACTUAL

BANCS I FIN.
315,18
ELÈCTRIQUES
238,10
ALIMENTACIÓ
159,47
CONSTRUCCIÓ
375,90
INVERSIÓ
192,68
METALL-MEC.
131,81
PETROL-QUIMIQUES 223,06
COMUNICACIÓ
215,31
ALTRES INDUSTRIES 66,39

DIF.

-0,36
-0,63
-1,64
+0,38
-1,88
-1,80
-0,08
+0,35
+0,40

MERCAT

COMP.

VEND.

FIX.

DRACMA

0,537

0,538

0,537

DOLAR

115,018

115,248

115,133

FRANC S.

80,970

81,132

81,051

ECU

142,852

143,138

142,995

IEN

1,041

1,043

1,042

73,069

73,215

73,142

1 FRANC BELGA

3,554

3,561

3,557

MARCALE.

21,687

21,731

21,709

DOLAR C.

90,352

90,532

90,442

181,038

181,400

181,219

LLIURA IR.

178,071

178,427

178,249

URA

0,0783

0,0784

0,0784

CORONAS.

15,735

15,767

15,751

FLORÍ

65,059

65,189

65,124

CORONAN.

17,278

17,312

17,295

CORONA D.

19,030

19,068

19,049

MARC F.

21,249

21,291

21,27

0,788

0,789

0,789

DOLARA

80,398

80,558

80,478

FRANCS FRA.
LLIURA

ESCUT

NOU DIARI...
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ECONOMIA

DIMECRES
5 DE MAIG DE 1993

LA BORSA

4/04/93

4/05/93
1712

• FONS D'INVERSIÓ
FONS
A B AHORRO
A B BOLSA

VALOR LIQUIDATIU
1603.88

FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA

FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA

1176.69

1177.90

FONDICAJA

2205.57

2207.08

FONDIFISA

11897.97

11903.89
181181.47

IN1ERAHORRO FIM

10417.88

163193.33

INTERCASH FIAMM

10418.65

1163.94

1171.06

CHEMICAL BOLSA

1715.50

1714.89

147607.80

CHEMICAL DIVISA

1148.50

1148.88

FONDIMO

180996.17

A B FIVA

1522.25

1522.44

CHEMICAL RENTA FUA

1674.56

1674.92

FONDMADRID

163028.68

A B FONDO

1981.46

1980.80

CIT1FONDO UDER

FONDMAPFRE BOLSA

A B RENTA

1597.23

1596.14

CÍT1FONDO PREMIUM

A l FONDOFIM

110265.19

110197.39

ABA FONDO

114376.14

114544.82

ACUMULACION

1131.85

1118.32

CIT1MONEY

ADEPA FIM FONDTESORO

1485.58

1487.58

CONSORFOND

AHORRO ACTIVO FONDTESORO
AHORRO CORPORACION BOLSA
AHORRO COFIPORACION CUENTA F
AHORRO CORPORACION DEUDA FO

1114.32

1123.49

1125.72

112312.61

112352.87

CmFONDO RENTA FUA

1341.10

1340.59

FONDMAPFRE RENTA

CIT1FONDO RENTA VARIABLE

1343.05

1348.14

FONDNATV/EST

137991.54

138038.59

941.82

941.99

1115.55

CREDIPAS BOLSA FIM

1157.53

1159.52

CREDIPAS DEUDA

134363.28

134498.59

11149.44

11172.51

FONDMAPFRE DINERO

FONDO
FONDO ACTIVO LUSO ESPAIOL F

1386.70

1271.52

1271.96

INVERBANSER III

19.00

1326.97

INVERCATALANA

177714.01

121263.54

121379.69

INVERDINER

206997.38

1113.23

1114.49

INVERFONDO FIM

1146.99

1148.03

INVERKOA

1735.43

1735.95

INVERMADRID FONDTESORO

133228

INVERMONTE

1713.02

120623.04

FONDOHMAN

112243.72

112275.65

FONDOMOÍ

AHORRO CORPORACION DIVISA F

1032.97

1030.52

CUENTAFONDO

155120.01

155164.62

FONDOMIX DOS

1308.69

1309.18

695.49

700.06

1144.38

1143.39

AHORRO CORPORACION RENTA Fl

1060.26

106139

CUENTAFONDO AHORRO FIM

AHORROFONDO

3422.03

3421.86

CUENTAFONDO BOLSA

ALCALA-RENTA

1268.61

1270.33

CUENTAFONDO FONDTESORO

ALCALA-UNO

1149.80

1149.03

DB DINER

120678.17

120794.16

ALHAMBRA

1304.28

1306.13

DBINVEST

1209.59

1211.38

156760.35

156794.44

DB MIXTA FIM

1168.22

1169.08

88107.64

88169.72

DINER BM

147559.59

147696.82

FONDUERO DINERO FIAMM

8421.00

8466.46

D1NERACTIF DEL CRÈDIT AGRIC

344028.43

344141.93

FONDUERO RENTA FIM

DINERACTTVO

155694.00

155831.00

FONGESTION

DINERATLANT1CO

154071.16

154187.14

FONGRUM FIM

DINERBURGOS FIAMM

117458.31

117569.19

FONLEON

FONDONOffTE

910.23

907.56

58999.50

59020.25

1098.69

1098.78

INVERSABADELL
KUTXARENT

204.75
1834.32

LLOYDS MONEY MAR ET

FONDPAMPLONA FIM

1097.12

1098.05

LLOYDS-FONDO-I

1246.19

FONDPLANA

1311.43

1312.68

LUSO RENTA FIM

1045.96

FONDPREMIER

1171.31

1172.03

MADRID PREMIERE FIM

FONDSANDER

1493.46

1494.26

MAPFRE FONDTESORO

107052.87

107163.47

1067.58

1068.57

207138.06

207327.77

1063.65

1064.59

MULTIFONDO BANCO PASTOR

1406.22

1407.05

MULTIGESTORES

894.97
1085.56

129698.15

129820.91

AXAFONDO

1392.66

1392.68

DINERFONDO

211587.12

211795.84

FONLYONNAIS

B M FONDTESORO

1138.82

113925

DINERINVEST

113666.28

113785.01

FONLYONNAIS DINERO

722.75

725.35

DINERKOA

115864.77

116010.72

FONMARCH

2289.28

2289.28

1104.78

1105.30

DINERMADRID FONDTESORO

134153.80

134302.75

FON « M I M I

113898.56

114003.16

LAREDO FONDO

MAXIFONDO CAJA SAN FERNANDO
MONT1ZON

MUSINI-BANKERS DOS FIM

1062.78

MUSINI-BANKERS UNO FIM

1050.98

MUTUAFONDO
MUTUTAFONDO DIVISAS FIM

54960.88

DINERNAVARRA

132949.79

133076.15

FONMAXIMII

1132.24

1133.08

DINERO GESTION

121566.96

121668.75

FONMEXICO

62500.04

62408.76

BANESFONS CATALA

1133.54

1134.94

DINEURO

193087.69

193262.76

FONMUTUAL

1766.99

1767.71

BANMADRID PATRIMONIOS

1158.56

1161.25

DINEURO BOLSA

119421.70

119776.90

FONNAVARRA

1391.14

1395.17

NOVODINER

BANMADfilD RENTA

1189.85

1190.82

DINEURO FONDTESORO

13160.19

13171.73

FONPASTOR

1854.43

1856.50

OPEN FUND

DINEURO FONDVALENCIA

FONPATRIMONIO

1647.41
1114.14

DINEURO RENTA
DINFONDO

DINEURO ORO FIAMM

11574.79

11589.40

1113881.88

1115107.88

112051 SI

112056.14

60588.38

60643.97

1292.87

1294.57

11238.65

11221.06

1253.88

1255.14

1.00

206.62

BBV BOLSA

1293.57

1295.14

BBV DEUDA

13679.04

13671.39

BBV DINER-RENTA

115201.40

115236.32

EURFONDO

BBV DINERO

192992.68

193056.63

EUROAGENTES RENTA

BBV DIVISA

1564.09

1567.46

EUROVALOR

BBV DOLAR

1162.56

1163.71

EUROVALORII

580.24

58128

BBV ECU

1020.97

1021.47

EUROVALOR III

160258.01

160414.75

11401.24

11402.76

1125.29

1206.35

1205.87

104.34

104.62

BBV INTERES

1107.86

1108.16

FIBANC CRECIMIENTO

BBV MARCO

1219.94

1220.91

FIBANC RENTA

114.79

114.90

BBV FONDVALENCIA
BBV HORIZONTE
BBV INDICE

BBV RENDIMIENTO
BBV RENTA

EAGIEFUND

FG ACCIONES FIM

FONPROFIT
FONPROGRESO

1140.74
1342.64

PREVISION SANITARIA NAC -PL

1916.39

1765.05

1765.66

PRIVANZA BOLSA

FONSABADEU.II

1636.13

1636.70

PRIVANZA DINERO

FONSEGUR

1569.90

1570.55

PRIVANZA RENTA

FONSERVA

14207.24

14221.44

232.09

232.37

FONSABADELL

FONSGIRONA FIM
FONSGIRONAII FIM

1084.71

1085.64

FONSNOSTRO

1626.75

1627.96

RENTA INTERNACIONAL

1633.54

1077.66

FONTARRACO

1619.73

1621.85

RENTA NAVARRA

1122.33

831.45

831.87

125896.12

126013.72

RENTCAJAS

1939.96

1600.91

1601.38

1059.71

1060.47

RENTFONDO

FIBANC-FONDINER

233875.00

234089.00

FONTISA

RENTMADRID

104457.55

104525.44

FONVALCEM

104528

1046.14

FONTARRACO DINERO
FONT1BREFONDO

5954.31

5946.26

123898.01

124002.65

1281.13

1282.21

RURAL GUON DEUDA •

FONVENTURE

1269.43

1269.76

SANTANDER

246.81

247.03

1562.72

156125

BK DINERO

123341.95

123371.30

BK FONDO

1646.70

1653.40

BK FONDO FUO

1919.79

1918.58

FONBANCAYA

475.58

476.56

BOLSA INTERNACIONAL

1007.65

1007.65

FONBANESTO FIM

1566.53

1567.35

GLOBAL VARIABLE

135086.25

135417.74

FONBANESTOII FIM

1133.39

1133.68

GM INTERNATIONAL FUND

BSN ACCIONES

1385.65

1392.08

FONBANIF

638.33

642.47

GREEN FUND

BSN BONOS FONDTESORO

1170.81

1171.05

FONBANZANO

1723.22

1724.90

179797.97

179890.17

114167.61

114290.01

1202.93

1203.17

FONBILBAO FONDTESORO

1358.77

1355.41

FINESFONDO

1700.99

1699.85

FINESOR ACTIVO

117272.13

117384.22

G D S SERVIFONDO

FOMOOI

145154.79

145274.21

G D S SERVIFONDO III

FON

2000.00

1176.34

GDS-SEFMFONDOII

FONALCALA

1087.96

1093.01

GESEGUR RENTA

FONAMEV

183629

1835.76

GESTI-GLOBAL

FONBARCLAYS DINERO FIAMM

GESTICUENTA ALMAGRO FIAMM

HERRERO CRECIMIENTO

SANTANDER ACCIONES

11329.15

11332.97

1114.43

1115.02

102814.78

102860.50

1175.21

1176.53

SB RENTA FUA

1058.03

1058.03

SEGURFONDO

17524.75

1095.61

1100.76

SEGURFONDO DMSAS

15650.58

SEGURFONDO FIAMM

11913.20

SANTANDER AHORRO
SANTANDER DINERO FONDTESORO

SANTANDER TESORERIA

1093.34
124742.16
7855.68

SERFONDO l

HISPADINER

1922.60

1923.93

SERFONDOII
SERFONDO III

1648.99

FONBOLSA

11473.68

1143526

FONCAFIX

1031829

10355.93

2709.67

2719.41

C A I RENTA FIM

1197.21

1198.55

FONCAIXA

9.00

1475.50

HISPANO HOLANDESA DE INVERS

112342.45

112452.24

CAJA BURGOS RENTA

1097.48

1097.75

FONCATALANAI

1650.06

165126

HISPANO RENDIMIENTO FONDTES

66731.23

66773.93

109595.33

109700.73

FONCATALANAII

877.35

877.98

HISPANO TESORO FONDTESORO

26721620

267477.92

CAJA MURCIA FIM

1090.90

1091.41

FONDACOFAR

CAJA SEGÒVIA RENTA FIM

1118.44

1119.50

FONDBARCLAYS

CAJACANARIAS DINERO FIAMM

104360.42

104469.75

CAJACANARIAS RENTA FUA FIM

1041.26

1042.22

SIAF RENTA

1081.72

HISPANORTE

11654.75

TECNIFONDO

3.00

1425.78

IBERAGENTE AHORRO

138864.13

138773.09

T1BEST FOND

130267.38

IBERAGENTES DINERO FIAMM FO

120493.85

120535.70

TOPCASH

FONDCOMERCIO MONETARIO FIAM

530931.86

531118.86

IBERAGENTES FIM FONDTESORO

1339.11

1338.84

989.51

989.81

1128.35

1128.33

IBERCAJA AHORRO

1608.10

1609.35

TRASCART

1449.46

1449.85

FONDEGA BOLSA FIM

10735.17

10761.02

IBERCAJA CAPITAL

1179.39

1178.81

TURINGIA

CAVALAHORRO FONDVALENCIA

1088.22

1089.13

FONDEGA RENTA

11529.91

11499.88

IBERCAJA DINERO

164619.61

164770.46

UNIFOND DINERO FIAMM

162601.93

162744.46

105625.55

105731.80

IBERCAJA DINERO II

122027.81

122145.97

UNIFOND RENTA FIM

CAVALflENTA

FONDESPA/A DOS FWMM

1074.56

1073.39

FONDEUDA AHORRO FONDTESORO

11226.58

11235.86

FONDEUDA EFECTIVO FONDTESOR

CENTRAL HISPANO MERRILL FIM

10297.50

10349.48

3.00

1166.16

1211.57

1212.59

CENTROFONDO
CENTROFONDO DOS

1431827

14298.81

1309.71

1309.53

145188.56

IBERCUENTA

164209.80

164265.33

FONDGESKOA

13035.31

13035.38

INCREFONDO

1673.38

1673.38

UROUUO CRECIMIENTO FIM

FONDHISPANO

1091.02

1093.53

INDEXBOLSA

1343.43

1352.42

URQUUO DINERO FIAMM

FONDIBAS

1195.67

119628

INDUSTRIALES DE B4M

73040.34

73143.97

... cada dia
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116026

1102.06

TOP RENTA

145139.31

IBERCAJA RENTA

1527.57

SINDIRENTA FIM

CANTABRIA MONETARIO FIM
CAVALDINER

12259.89

TARFONDO

130224.51

CENTRAL HISPANO LEVANTE FON

157503.97

SEGURFONDO I FONDTESORO FIM

FONDCOMERCIO DINERO

11652.40

132715.55

SANTANDER DIVIDENDO

1085.46

114879.83

1733.78

SANTANDER FONDTESORO

7852.05

1647.96

FONDCOMERCIO RENTA

168.55

154622
193315.98

124644.78

HISPAFONDO

10974.22

1542.77

HERRERO RENTA FUA FIM

HERRERO MONETARIO

1553.30

RS ACTIVO

193113.31

114794.45

1081.72

PROMOBOLSA

FONVALOR

867.39

CANTABRIA DINERO FIM

170687.18

1110.47

7563.32

CAJA MURCIA DINERO FIAMM

PROMOACTIVOS

1127.67

147861.44

BSN TESORERIA FONDTESORO

1175.37

PROFIT DINERO

2.00

FG TESORERIA FIM

866.30

BSN RENTA FUA

995.73
652683.10

1077.31

FG RENTA FUA

7558.50

BSN DINERO FIAMM

1497.10

982.78

PLUSMADRID

147806.62

BSN GLOBAL FIM

PLUSAHORRO
PLUSCARTERA

FIDEFONDO FIM

BOLSINDEX

PATROFONDO

1156.64

F1MUTUAL FIM

BETA-RENTA

11413.24
116580.88

1999.51
1162.74

1497.10

1170.86

BETA-EMERGING GROWTH

11443.86
116495.74

1086.03

11001.34

1145.66

BETA-EUROPA

NOVOCWAS

1173.19
66035.30

1156.91

FONRENTA FUA FIM

91.00

BETA-DINERO

NAVARRA ACCIONES
NIPPON-FUND

11015^5

FONQUIV1R

1165.15

BESTINFOND FIM

111297.07

948.58

55316.74

134154.40

1293526

123863.93

55283.85

1645.49

1330.82

2.00

54940.16

1113.45

1055.97
11391.59

123821.59

BANESDEUDA FONDVALENCIA

134114.31

1220.87
146702.08

METAVALOR

BANESDEUDA FONDTESORO FIM

BBV AHORRO

155523.43

204.60
183320

894.79

BBV ACTIVOS FONDTESORO

2176.68
11007.68

FONDONOfiTE DOS

1084.60

BANZAFONDO

1790.53

FONDOACT1VO FIM

120586.36

BANDESCO DINERO FIM

1509.35

INVERBANSERII

FONDO DE VITORIA

CUENTA FISCAL ORO III BANKI

BAFIM

INVERBANSER

FONDOATLANTICO

CUENTA FISCAL ORO I FIAMM

ATLAS RENTA DE INVERSIONES

INVER-RIOJA FONDO FIM

1218.76

1334.36

ASTURFONDO RENTA FUA FIM

1146.02

121808.65

136573.49

ARESFONDO

1386.34

1199.85

1218.96

1373.52

AMPURIAS

1225.33
137955.29

INTEGRAL VARIABLE

121772.17

136442.45

ALMAGRO VALORES

1228.27
137908.52

INGESAFF

CUENTA FISCAL ORO FIAMM

AHORRO CORPORACION DINERO

ALMAGRO

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA

CHEMICAL AHORRO

147566.90

A B DINERaUS

FONS

1603.06

12110.78

1083.77

UNIVERFONDO
URQUUO CAPITAL FIM

URQUUO GLOBAL FIM

258.09
960.86
239702.13
119.07

119.76
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NOTÍCIES BREUS
• POSICIÓ PTA AL S . M . E

• M E R C A T DE F U T U R S F I N A N C E R S , S . A . ( M E F F S A )
T O T A L INDEX BORSARI IBEX 35
DATA

4-05-83

ANT.

BAIX

ALT

OBERT.

TANC.

V. DIÀRIA

TOTAL

2.685,15

BO NOCIONAL A TRES ANYS DE DEUTE PUBLIC ANOTAT
VOLUM

COTITZACIONS
OBERTURA

ALT

BAIX

TANC. V.DIARIA

C.NEG0CIATS

C.OBERTS

93,50.

N.E.

N.E.

93,50

N.E.

N.E.

N.E.

SETEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

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.

N.E.

N.E.

N.C.

N.C.

VENCIMENTS
JUNY 93

TOTAL

Voium total obert 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat 0 milions de peeeetee

DIVISA
FRANC BEL.
MARC ALEM.
FLORÍ HOL.
CORONA DAN.
FRANC FRAN.
LLIURA IRLAN.
ESCUT PORT.
LLIRA ITAL.
LLIURA ESTERL.

AVUI
-0,82
-0,49
-0,81
+0,17
-0,03
-1,55
-0,28

•COTITZACIÓ

ECU

ANT.
-0,51
-0,21
-0,50
+0,57
+0,30
-1,28
-0,31
NO DISP.
NO DISP.

DIF
-0,31
-0,28
-0,31
-0,40
-0,33
-0,27
+0,03

BO NOCIONAL A DEU ANYS DE DEUTE PUBLIC ANOTAT
VOLUM

COTITZACIONS

C.NEGOCIATS

C.OBERTS

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

OBERTURA

ALT

BAIX

JUNY 93

85,69

85,90

85,70

85,81

+0,12

SETEMBRE 93

86,64

86,40

86,40

86,64

+0,00

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

MARÇ 94

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

VENCIMENTS

TANC. V.DIARIA

TOTAL
Vokim total obert 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat 0 milions de pasarte»

BO NOCIONAL A NORANTA DIES DE DEUTE P U B U C ANOTAT
VOLUM

C0TTT7ACXWS
VENCIMENTS

OBERTURA

ALT

BAIX

JUNY 93

86,80

86.85

86.72

SETEMBRE 93

88,21

88,20

88,16

88,18

-0,03

DESEMBRE 93

88,73

88,75

88,75

88,79

+0,06

MARC 94

89,00

N.E.

N.E.

19,03

+0,03

86.63

C.OBERTS

C.NEGOCIATS

TAWC. V J W I A
-0,17

142,968
7,5047
1,9545
265,783
6,5852
0,8020
1.823,47
2,1951
181,162
0,7888
1,2416
1,5806
137,082
1,7638
8,2659

PESSETA
CORONA DANESA
MARC
DRACMA
FRANC FRANCES
LLIURA IRLANDESA
LLIRA
FLORÍ
ESCUTS
LLIURA
DOLAR
DOLAR CANADENC
IEN
FRANC SUIS
CORONA NORUEG

TOTAL
Volum total obert 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat 0 milions de pessetes

• B I T L L E T S DE B A N C

F U T U R S SOBRE DIVISA - P E S S E T A / M A R C
OBERTURA

ALT

BAIX

TANC. V.DIARIA

73.80

N.E.

N.E.

73,80

+0,00

N.E.

JUNY 93

DIVISA

VOLUM

COTITZACIONS
VENCIMENTS

C.NEGOCIATS

C.OBERTS

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

MARÇ 94

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

SETEMBRE 93

N.E.

TOTAL
Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat 0 milions de pessetes

índex IBEX/35
Base 3.000 / (29/12/89)
2.675,57 (-9,58)

4/04/93

2 . 6 7 5 (-9,58)

iJ
i D/- í
m
Lj i 1 4 _

\

—

El gràfic ha estat confeccionat
amb les cotitzacions finals
dels índexs dels últims 30 dies

I

fflí

4/05/93
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2700

2550

Opcions de c o m p r a sobre b o n s
de lEstat/Cupó 10%. B o n s a tres anys
Preu
Últ.
Màx.
0
0
)UNY
93,50

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

0
0

0
0

JUNY

96,00
96,50

• F I X I N G METALLS
VAR.

0

rtrés anys
Últ.
M.ix.
0
0

Min.
0

Vol.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93,00

0

0

0

0

JUNY

93,50

0

0

0

0

JUNY

87,00

0

0

0

0

JUNY

79,50

JUNY

80,00

0

JUNY

81,00

0

Opcions de venda
JUNY
92,50
JUNY

FIX.

354,50
276,38
1.189,5
262,00
1.007,5
1.115,0
5.940,0
895,00

355,0
275,8
1.164,0
265,00
1,007,0
1.127,0
5.970,0
880,00

OR
PLATA
COURE
PLOM
CINC
ALUMINI
NIQUEL
CAFÈ
Mercat Londres

_

Ktat/f^SS

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

2600

_L

D'OPCIONS

JUNY

VENDA

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

2650

MERCAT

•MERCAT

COMPRA

DOLAR EUA
MARC ALEMAN
FRANC FRANCES
LLIU. ESTERLINA
LIRA ITALIANA
FRANC BELGA
FRANC LUX.
FLORÍ HOLANDES
FRANC SUIS
IEN JAPONES
CORONA SUEC

En dòlars EUA/unça.

• MERCAT INTERBANCARI
Mercat 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
MITJÀ

15,50
15,70
15,70
15,70
15,00
14,65
13,60
13,00
13,00
13,00

INTERES
MÀX.
MIN.

16,00
16,00
15,95
15,90
15,45
14,85
13,80
13,25
13,25
13,25

-

DOLAR/USA
MARC ALEM.
LLIUR. ESTERL.
FRANC FRAN.
FLORÍ HOL.
LIRA ITA.
IEN JAP.
CORONA NOR.

1 MES

2 MES

3 MESOS

6 MESOS

116,74-86
73,58-68
182,80-13
21,82-85
65,48-58
7,85-87
105,60-76
17,40-44

117,80-97
73,98-12
184,03-43
21,94-99
65,88-01
7,87-90
106,60-81
17,51-55

118,80-97
74,35-48
185,14-55
22,04-09
66,27-39
7,89-91
107,57-78
17,60-64

121,47-67
75,33-49
187,95-42
22,30-36
67,13-28
7,92-94
109,90-14
17,82-88

L'Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, amb seu a Barcelona,
va obtenir al primer trimestre de l'any uns ingressos de 3.480 milions
de pessetes, xifra que suposa un increment del 15,6%, segons va informar l'entitat. L'import de les primes facturades va pujar a 2.260
milions de pessetes, dels quals 1.481 milions corresponen a la facturació del ram no-vida i 779 milions al ram vida. Agrupació Mútua va
aprovar recentment deixar de ser una mutualitat de previsió social
per convertir-se en una mútua d'assegurances a prima fixa.

• El Banc de Sabadell
ja pot tramitar
crèdits a les Pime
Les oficines del Banc de Sabadell
ja poden tramitar i concedir els
crèdits a les petites i mitjanes
empreses (PIME), segons el conveni que l'entitat ha subscrit
amb l'ICO. El banc destinarà
3.000 milions de pessetes a empreses que no superin els 250
treballadors de plantilla. L'import màxim de finançament és
del 50% del cost del projecte, a
un interès del MIBOR a un any,
amb un termini d'amortització
d'entre 5 i 7 anys. D'altra banda,
el Banc de Sabadell va incrementar en un 10% els recursos al
primer trimestre de l'any.

J. Oliu, director del B. Sabadell

• La Borsa de Barcelona va registrarfinsa l'abril
una alça d'un 8% en la contractació de valors
La contractació a la Borsa de Barcelona va créixer en un 8% en els
primers quatre mesos d'aquest any, amb un increment del pes relatiu de la renda fixa que va passar del 10 al 28%, segons dades del
mercat de valors barceloní. La renda variable va concentrar la contractació en els valors més alcistes, que van ser l'elèctric, bancs, ciments i construcció i immobiliària. En aquests primers quatre mesos, l'indicador general de la Borsa de Barcelona va obtenir una alça
acumulada del 19%, fet que contrasta amb l'estancament registrat al
nivell de cotització al mateix període de l'any passat.

• L'asseguradora St. Paul
potencia la solvència
de lafilialespanyola

• Ana Martín Acebes
ocuparà la direcció
de Capital Risc de l'ICO

L'asseguradora britànica St. Paul
(UK) Limited ha fet una aportació de capital de cinc milions de
dòlars a la seva filial St. Paul Insurance España per potenciar la
solvència financera d'aquesta.
Aquesta mesura s'emmarca en
la voluntat del grup assegurador
de reforçar la seva presència en
el mercat espanyol després de
l'adquisició l'any passat de l'antiga Seguros Albia, i actual St.
Paul Inc. España.

Ana Martín Acebes ha estat nomenada directora de Mediació i
Capital Risc de l'Institut de Crèdit Oficial, segons va informar
l'entitat pública. La nova directora, llicenciada en Econòmiques, ocupava el càrrec de presidenta d'AXIS Participacions Empresarials, societat participada
en majoria per l'ICO. Ana Martín
és t a m b é vice-presidenta de
l'Associació Espanyola d'Entitats
de Capital Risc.

-

• DIVISES A TERMINIS
DIVISA

• L'Agrupació Mútua augmenta els ingressos
en un 15,6% al primer trimestre de l'any

> PREVISIONS
• 05/05/93.- Lletres del Tresor
Emissió repòs (deute públic a m b
pacte de recompra) del Bundesbank
Reserva Federal pública "Llibre Beige" sobre activitat e c o n ò m i c a
• 06/05/93.- Reunió del Bundesbank
Resultats de la productivitat al primer trimestre als EUA

• La companyia Praxair Ibérica presenta una OPA
de 5.000 pessetes per acció sobre el 50% d'Argón
La firma Praxair Ibérica va presentar una oferta pública d'adquisició
(OPA) d'accions sobre el 50% d'Argón, a 5.000 pessetes per títol, segons va anunciar ahir la primera. La CNMV va suspendre la cotització de les accions d'Argón en el mercat continu abans de la pre-obertura. El 50% del capital actual d'Argón pertany, des del 1965, a la
companyia nord-americana Praxair, la primera subministradora de
gasos industrials dels EUA i matriu de Praxair Ibérica. L'OPA, que no
condiciona la seva efectivitat a un nombre mínim de títols adquirits,
ha estat aprovada per tots els consellers d'Argón.

Els telèfons de Nou Diari
NA
Fax: 9
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immobiliària
COMPRA/VENDA
OU

APARTAMENTS
BARCELONA

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

TARRAGONA
APARTAMENT 2 dormitoris, molt
bones condicions. Urbanització Estival Park, la Pineda, Racó de Salou.
Trucar al telèfon (977) 75 35 66.
APARTAMENT 2 dormitoris, piscina
comunitària. Racó de Salou. Telèfon
(977)21 1410.
APARTAMENT 60 M2 a Cambrils.
Zona Villafortuny, 2 habitacions, terrassa 12 metres quadrats, davant del
mar, moblat, porta blindada amb pàrquing i al mateix edifici. De particulara
particular. Preu 12.000.000 pessetes.
Telèfon (973) 22 1 4 44.
APARTAMENT A SALOU 3.900.000
pessetes. Preu de cost. Entrada a
convenir, resta en 12 anys, moblat,
terrassa, calefacció, piscina a prop de
la platja. Ocupable a l'acte. Telèfon
(93) 232 49 30.
APARTAMENT A TAHULL Urbanització a 10 minuts de pistes, 2n pis
amb ascensor, plaça de pàrquing i
quartet per guardar skis, 3 habitacions, 2 banys, tot perfectament moblat.
Golfes de 30 metres quadrats. Preu:
15.000.000 pessetes (tractar condicions). Telèfon (93) 211 07 44 a partir
de les 9.30 nit. Preguntar per M. del
Mar.
APARTAMENTS 1 i 2 dormitoris, dintre urbanització piscina comunitària,
zones verdes. Racó de Salou, molt
bon finançament. Telèfon (977) 3713
90. Dissabtes i diumenges.
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 a canvi, etc. Telèfons
(977) 74 2513 (977) 81 00 02 (908) 13
38 02.
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.

XX

xxxxx

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.

NEGOCIS

COMPRA/VENDA

17 Crèdits /Hipoteques

1

Apartaments

2

Locals Comercials

3

Pisos

4

Solars

5

Xalets

6

Diversos

7

Apartaments

8

Locals Comercials

9

Pisos

18 Inversions
19 Traspassos

TREBALL
20 Ofertes
21 Demandes

DIVERSOS

LLOGUERS
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
metres de la platja. 5.800.000 pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.

[<3

LOCAL COMERCIAL
BARCELONA

25 Relax

11 Diversos

26 Altres

MOTOR

R A R ^ F I ONA

COMPRA/VENDA

Tel: 93/542 42 00 Fax: 93/542 42 02

12 Turismes

TARRAGONA
Tel: 977/21 42 00 Fax: 977/21 46 33

13 Motocicletes

LLEIDA

14 Camions

Tel: 973/70 05 00 Fax: 873/70 05 01

15 Industrials

Tel: 972/40 93 00 Fax: 972/22 65 50

GIRONA
REUS

16 Altres

LLORET Comercial primera línia de
platja. 6.500.000 pessetes. Telèfon
(972) 77 04 07.

09

PISOS
BARCELONA

GRÀCIA 4 habitacions, bany i lavabo,
calefacció, impecable. 17.900.000
pessetes. Telèfon (93) 202 14 88.
1900-PADRE CLARET Meridiana,
exterior, 95 metres quadrats, saló 20
metres quadrats. 15.550.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.

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

1918-MARAGALL ¡ocasió per preui,
exterior, apartament, 55 metres quadrats, 1 o 2 habitacions, ampli saló 28
metres quadrats. 7.500.000 pessetes. ¡Vegueu-lo! Telèfon (93) 458 61

RAMBLA VOLART locals nova construcció. Ideal per despatxos, 68 i 104
metres quadrats. Tots els serveis.
Qualsevol negoci. Telèfon (93) 439 92
08.

LLEIDA
ALTELL COMERCIAL ben situat, 140
metres quadrats, zona Universitat,
Rambla d'Aragó. Facilitats de pagament. Es pot distribuir a gust. Telèfons
(973)23 40 69 / 24 09 48.
ALTELL COMERCIAL ben situat, 140
metres quadrets, zona Universitat,
Rambla d'Aragó. Facilitats de pagament. Es pot distribuir a gust. Telèfon
(973)24 09 48 / 24 09 48.

GIRONA

LLORET Local de 35 metres quadrats
a estrenar al centre. Preu 5.000.000
pessetes. Telèfon (972) 36 22 64.

23 Ensenyament

10 Xalets

1909-POBLE SEC ¡Àtic! exterior, 60
metres quadrats, 2 habitacions, terrassa, 16 metres quadrats. 4.500.000
pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.

GRÀCIA JUNT MERCAT 143 a 401
metres quadrats, amb vado. Telèfon
(93) 20214 88.

22 Contactes
24 Professionals

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.

APARTAMENT (zona privada) panoGIRONA
rama platja i muntanya, 2 habitacions,
menjador, cuina, bany complet, tot
moblat, amb piscina particular, zona
100 METRES PLATJA Casa local
d'esbarjo, a Cap Salou. De particulara | comercial superfície 80 metres quaparticular. Telèfon (977) 60 63 76.
drats. 8.000.000 pessetes. Telèfon(972) 77 04 07.

APARTAMENTS 2 habitacions, zona
de platja des de 4.500.000 pessetes.
Telèfon (972) 77 04 07.

INMOBILIARIA

00.

1920-ESPLUGUES B.° La Plana, 85
metres quadrats, 4 habitacions, bany
i lavabo. 12.800.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
1940-LES CORTS 95 metres quadrats, 4 habitacions, saló 20 metres
quadrats, bany i cuina. Tot equipat.
16.650.000 pessetes. Telèfon (93) 458
61 00.
1948-CLOT exterior, 70 metres quadrats, 3 habitacions, 11.900.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
1950-NOU BARRIS exterior, 85 metres quadrats, 3 habitacions, ampli
saló. 9.950.000 pessetes. Telèfon (93)
458 61 00.
1968-PASSEIG CARLOS I exterior,
95 metres quadrats, 4 habitacions,
saló 22 metres quadrats. 14.950.000
pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
1969-ZONA FRANCA exterior, 85
metres quadrats, 3 habitacions, saló
23 metres quadrats. 9.950.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
1993-GUINARDÓ-PADILLA 65 metres quadrats, 3 habitacions, saló 20
metres quadrats. 13.900.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.

1998 ROSSELLO-MARINA 110 metres quadrats, 3 habitacions, saló 45
metres quadrats. 23.350.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
2002-ZONA FRANCA exterior, 75
metres quadrats, 3 habitacions, saló
20 metres quadrats. 10.550.000 pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
2007-SANTS exterior, 70 metres quadrats, 3 habitacions, bany, cuina equipada, saló 20 metres quadrats.
11.700.000 pessetes. Telèfon (93) 458
61 00.

2041 -POBLE SEC exterior, 65 metres
quadrats, 3 habitacions, saló 16 metres quadrats. 8.350.000 pessetes.
Telèfon (93) 458 61 00.
2042-SAGRERA 70 metres quadrats,
3 habitacions, 8.950.000 pessetes.
Telèfon (93) 458 61 00.
2047-LES CORTS exterior, 90 metres
quadrats, 3 habitacions, saló 30 metres quadrats, bany, cuina àmplia equipada. 15.550.000 pessetes. Telèfon
(93)45861 00.
2050-VERNEDA exterior, 83 metres
quadrats, 3 habitacions, saló 24 metres quadrats, cuina office. 15.550.000
pessetes. Telèfon (93) 458 61 00.
2055-GUINARDÓ exterior, 68 metres
quadrats, 3 habitacions, saló 19 metres quadrats, cuina equipada, ¡impecable! 11.400.000 pessetes. Telèfon
(93)458 61 00.
2060-VERDUM ¡S. àtic!, exterior, 110
metres quadrats, 4 habitacions, terrassa, 30 metres quadrats.
12.250.000 pessetes. Telèfon (93) 458
61 00.

2062-SANTS exterior, 75 metres quadrats, 3 habitacions, saló 22 metres
quadrats, bany i lavabo, cuina equipada. 11.700.000 pessetes. Telèfon (93)
458 61 00.
2069-CLOT 70 metres quadrats, 3
habitacions, 10.550.000 pessetes.
Telèfon (93) 458 61 00.
2072-MARAGALL 70 metres quadrats, 3 habitacions, saló 18 metres
quadrats Ibona
conservació!
9.950.000 pessetes. Telèfon (93) 458
61 00.

i
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2091 -POBLE SEC exterior, 75 metres
quadrats, 3 habitacions, saló 24 metres quadrats. 7.850.000 pessetes.
Telèfon (93) 458 61 00.

GRACIA 3 habitacions, 1 bany, 85
metres quadrats,
impecable.
15.800.000 pessetes. Telèfon (93) 202
14 88.

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

GRÀCIA ESTUDI perfecte estat,
5.000.000 pessetes. Telèfon (93) 202
14 88.

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.
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 ARGENTINA AGRAMUNT. 90 metres quadrats, 5è pis, 4
habitación?. 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. VILA V I U 3 habitacions.
Lluminós. Sense ascensor. A reformar, moltes possibilitats. 7.000.000
pessetes. Ref: 56743. Forcadell. Telèfon (93) 451 42 42.
CLUB POLO 100-150 metres quadrats, 3-4 habitacions, 2 banys, exterior, calefacció, piscina. Telèfon (93)
419 51 83.
DOCTOR ROUXVergos. Magnífic pis
de 280 metres quadrats més 230 metres quadrats. Golfes a reformar. Telèfon (93) 439 92 08.
DR. ROUX. DELS VERGOS Pis alt
estanding, 5 habitacions, menjador
de 55 metres quadrats amb ximeneia
de tir. Cuina office. Bany, lavabo i
suite. 225 metres quadrats. Exterior.
Assolellat. Passadís panelat amb mirall mural. Parquet en zona noble. Alarma. Sostremorts. Reixes a les finestres. 2 places de pàrquing. 85.000.000
pessetes. Ref. 56547. Forcadell. Telèfon (93) 451 42 42.
ENTENÇA. TAQUÍGRAF SERRA Finca alt estanding, any 1987. Totalment
exterior, 4 habitacions, saló-menjador de 32 metres quadrats, bany í
suite, cuina office. Calefacció. Perfecte estat. 35.000.000 pessetes. Ref.
56724. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
GANDESA. JUNT DIAGONAL 86
metres quadrats, 3 habitacions. Parquet. Perfecte estat. 26.000.000 pessetes. Ref. 56722. Forcadell. Telèfon
(93) 451 42 42.
GAVÀ-CONSTITUCIÓ70metresquadrats. Exterior, 3 habitacions,
11.500.000 pessetes. Ref: 56645. Forcadell. Telèfon (93) 451 42 42.

GRAL. MITRE. MANDRI Apartament
60 metres quadrats, 2 habitacions.
Exterior. Bon estat. Excel·lent situació. Finca 1970.20.000.000 pessetes.
Ref: 56714. Forcadell. Telèfon (93) 451
42 42.
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.
GUINARDÓ T/ nou, 75 metres quadrats, 3 habitacions, cuina, equipat,
parquet, exterior, sol. Telèfon (93) 430
95 34.
INDUSTRIA ocasió, 95 metres quadrats, 4 habitacions, bany i lavabo,
parquet, exterior, alt, tot nou.
17.900.000 pessetes. Telèfon (93) 405
32 33.
JUNT Cl PRINCESA 3 habitacions
dobles, menjador, cuina, lavavo. A
reformar 4.500.000 pessetes. Ref:
56327. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42
MAJOR DE GRÀCIA Magnífic pis de
150 metres quadrats més 80 metres
quadrats, terrassa saló de 45 metres
quadrats, 4 habitacions dobles, bany
i lavabo, gran cuina tot exterior. Telèfon (93) 439 92 08. FINCAS REGIA.
MESTRE NICOLAU Apartament, 62
metres quadrats, alt standing, menjador 30 metres quadrats, 1 habitació.
Exterior. 16.000.000 pessetes. Ref:
56358. Forcadell. Telèfon (93) 451 42
42.
MOLINS DE REI Àtic cèntric, 90 metres quadrats més 110 metres quadrats, terrassa. Preu molt interessant.
Telèfon (93) 323 54 13.
P. SANT GERVASI. JUNT TEODORA
LAMADRID. 125 metres quadrats, 4
habitacions, saló, 50 metres quadrats.
Perfecte estat. Zona enjardinada i piscina. 35.000.000 pessetes. Ref. 56634.
Forcadell. Telèfon (93) 451 42 42.
PARTICULAR A PARTICULAR zona
parc Güell carrer Repartidor. Dúplex,
gran terrassa, sol, saló-menjador, 2
nivells, cuina office amb terrassa, 3
habitacions, armaris encastats, 2
banys, calefacció, traster, pàrquing
inclòs, 29 metres. Telèfon (93) 589 05
67.
PLAÇA TETUÀN alt, vistes, assolellat, 3 habitacions, més bany, calefacció, xemeneia. 19.800.000 pessetes.
Telèfon (93) 202 14 88.
PREMIÀ DE MAR particular, 3 habitacions, gran via, cèntric, excelent vista, oportunitat. 10.000.000 pessetes.
Telèfon (93) 751 14 97. Vegueu-lo és
quedar-se'l.
PUTXET Carrer Homer 38. Finca nova
davant parc 100 metres quadrats, 1
habitació suitte amb vestidor i bany
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incorporat, 1 habitació individual amb
tacions, bany, lavabo, gran terrassa,
armari encastat i lavabo. Gran saló
plaça de pàrquing. Telèfon (973) 2617
amb xemeneia, cuina equipada, amb I 55.
safareig. Exterior, jardí privat, de 110
PIS ZONA BALCÓ DE LLEIDA 120
metres quadrats. 34.000.000 pessemetres quadrats, 4 habitacions, cuites, directe constructor. Visites a la
na, saló-menjador, 2 banys, 2 rebosts
mateixa finca els dilluns de 16 h a 19
i pàrquing. Trucar al telèfon (973) 26
h. Telèfon informació (93) 215 21 51.
9216.
PUTXET exterior, 3 habitacions, terrassa, calefacció. 13.500.000 pessePISOS Pago comptat. Telèfon i fax
tes. Telèfon (93) 212 52 52.
(93) 841 41 32.
RAMBLA VOLART Carrer Juliol. Apartaments nova contrucció. Saló 25
metres quadrats, 1 habitació doble,
bany complert, cuina americana. Telèfon (93) 439 92 08.
RAMBLA VOLART Carrer Juliol. Àtic
dúplex, 105 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, lavabo, saló 30 metres quadrats, cuina equipada, acabats de qualitat, terrassa 47 metres
quadrats. Telèfon (93) 439 92 08.
REPÚBLICA ARGENTINA 110 metres quadrats, 4 habitacions, 2 banys,
calefacció, pàrquing. 28.000.000 pessetes. Telèfon (93) 487 51 51.
RONDA SANT ANTONI Carrer Sant
Antoni Abad. Apartaments de 60 metres quadrats, en finca restaurada,
noves, 1 habitació, saló 20 metres
quadrats, bany complert, cuina equipada. Telèfon (93) 439 92 08.
SAGRADA FAMÍLIA a extrenar, 117
metres quadrats, 3 habitacions, 2
banys, gran saló complert, alt exterior,
negociable. Telèfon (93) 419 51 83.
DUPLEX Via Augusta, 16.000.000
pessetes, plaça pàrquing opcional.
Telèfon (977) 22 79 71 de 15 h a 16 h
i de 22 h a 24 h.
PIS APARTAMENT EN VENDA La
Pineda, 72 metres quadrats, 2 habitacions, menjador, cuina i bany. Preu
5.225.000 pessetes. EUTYCHES.
PIS APARTAMENT EN VENDA La
Pineda, 60 metres quadrats, 2 habitacions, menjador, cuina, bany complert. Terrassa, vistes al mar. Preu
5.250.000 pessetes. EUTYCHES.

TARRAGONA
PIS EN VENDA Carrer Lepanto (Reus).
8.000.000 pessetes. 120 metres quadrats, 5 habitacions, menjador-estar,
cuina equipada, bany, lavabo, terrassa. Calefacció. GOMIS.
PIS EN VENDA Urbanització Virgen
del Pilar. 5.000.000 pessetes. Superfície 60 metres quadrats. 3 habitacions, 1 bany, cuina nova i equipada,
saló-menjador.
Tancaments
metàl·lics. Portes interiors noves. Porta exterior blindada. Totalment reformat. Assolellat tot el dia. Extres. CADIACH.
PIS EN VENDA San Pedro y San Pablo, 75 metres quadrats, 3 habitacions, menjador, cuina, bany. Reformat.
Preu 4.500.000 pessetes. EUTYCHES.
PIS EN VENDA Pere Martell. 5.800.000
pessetes. 55 metres quadrats, 3 habitacions, menjador, cuina i bany, totalment exterior. GOMIS.
VENDA APARTAMENT A Salou.
4.800.000 pessetes. 2 habitacions,
menjador, cuina, bany, 2 terrasses.
Exterior. Moblat. GOMIS.
VENDA PIS President Macià.
14.250.000 pessetes. 4 habitacions
dobles, armaris encastats, gran menjador-estar amb terrassa, cuina, bany,
lavabo, totalment exterior. Pàrquing i
traster. GOMIS.

LLEIDA

GIRONA
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.
BLANES Pis amb 3 habitacions, saló
menjador, terrassa coberta, bany, cuina, etc. Molt assolellat. En venda.
7.500.000 pessetes. Telèfon (972) 33
69 78.
LLORET àtic de 65 metres quadrats
més 40 metres quadrats de terrassa, 2
habitacions, bany, cuina, saló menjador, preu 7.000.000 pessetes. Telèfon
(972) 36 22 64.
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)3026 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.
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.
PIS EN VENDA Rovira i Virgili.
5.800.000 pessetes. 3 habitacions,
menjador-estar, cuina, bany. Reformat. GOMIS.

UB

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
convenir. Telèfon (972) 46 36 30.

PIS EXCEL·LENT 190 metres quadrats. Saló menjador, cuina office, 5
habitacions, 2 grans terrasses, 3 quarts
de bany, Preu 16.000.000 pessetes.
Trucar als telèfons (973) 261011 - 26
87 92.

LLORET Parcel·les de terreny a 1 km.
del centre. Desd'1.000.000 pessetes.
Telèfon (972) 3622 64.

PIS ROCA LABRADOR 128 metres
quadrats, gran saló-menjador, 4 habi-

SANTA CRISTINA D'ARO

MONTJUÏC Parcel·la de 800 metres
quadrats. Telèfon (972) 22 6610.
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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.
CASA AMB JARDÍ a 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.
COMPREM CASES i edificis de renda antiga, no importa zona ni preu.
Telèfon (93) 487 51 51. FINCAS BOU.
FONT FARGAS ganga, casa amb jardí. Telèfon (93) 487 51 51.
GRÀCIA casa amb jardí, apta perdues
famílies, a restaurar, junt Lesseps.
Telèfon (93) 487 51 51.
SANS casa de planta i pis apta per
vivenda i negoci. 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 lloc 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'esglèsia. Dúplex amb 4 habitacions,
menjador 24 metres quadrats, bany,
lavabo, cuina equipada amb mobles
fusta massissa de roure, garatge 2
places. Fusteria interiortotalment massissa. Alicatats de primera qualitat.
Finestres i balcons d'alumini lacat
blanc. S'estudiaràacceptarl'habitatge
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 i dos pisos. Reformada. GOMIS.
XALET EN VENDA Carretera de Valls.
11.500.000 pessetes. Molt a prop de
Tarragona. Superfície de terreny 500
metres quadrats. Hi ha dos xalets: el
primer de 90 metres quadrats, 3 habitacions, 1 bany, saló-menjador, cuina
equipada, terrassa de 28 metres quadrats. Garatge. El segon amb 1 habitació, 1 bany, saló-menjador, cuina equipada. Hi ha una caseta traster. Barbacoa. 1 pou i 3 cisternes. Piscina petita.
2 horts. S'acceptaria a canvi pis a San
Pedra y San Pablo. CADIACH.

GIRONA
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.
BISBAL 3 km. Masia restaurada. 400
metres quadrats edificats, 500 metres
quadrats jardí, baixos amb voltes, molt
assolellada. Vista panoràmica.
31.000.000 pessetes. Telèfon (972) 30
26 88.
BLANES Torre 2 plantes, calefacció
central, llar de foc en el saló, garatge
3 cotxes. Ampli jardí. De particular a
particular. 28.000.000 pessetes. Telèfon (972) 33 69 78.
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2 banys, garatge. 16.750.000 pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.
ROSES "Mas Fumats", xalet amb jardí de 285 metres quadrats, 2 dormitoris, garatge moblat, 7.500.000 pessetes. Entrada 1.000.000 pessetes. Saldo 76.000 pessetes/mes en 15 anys.
Telèfon (972) 15 05 09.
ROSES, "MAS FUMATS" Xalet amb
jari de 285 metres quadrats, 2 dormitoris, garatge, moblat, 7.500.000 pessetes. Entreda 1 milió. Saldo 76.000
pessetes/mes en 15 anys. Telèfon (972)
15 05 09.

CALONGE Casa per estrenar amb
jardí, 3 habitacions, 2 banys, garatge,
zona molt tranquil·la. 12.000.000 pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.

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.

CAMALLERA 3 km. Casa de pedra
restaurada, 120 metres quadrats edificats, 600 metres quadrats jardí, vista
panoràmica, poblet molt tranquil.
16.000.000 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.

CASA 25 metres platja, 3 habitacions
més garatge 9.500.000 pessetes.
Telèfon (972) 77 04 07.
CASA de poble, centre l'Escala desde
7.500.000 pessetes. Telèfon (972) 77
04 07.
CORÇÀ 3 KM. Casa de pedra per
restaurar. Baixos amb voltes. 1.000
metres quadrats terreny. 12.200.000
pessetes. Tel. (972) 30 26 88.
GIRONA 10 km. Masia totalment restaurada, 5,5 hectàrees de terreny. 600
metres quadrats edificats, baixosabovedats, molt assolellada, situació immillorable. 43.000.000 pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.
LA BISBAL Casa per estrenar, garatge per 3 cotxes, 220 metres quadrats
de jardí, 4 habitacions dobles, 2 banys,
gran cuina equipada amb sortida amb
una terrassa. Vista panoràmica.
16.000.000 pessetes. Telèfon (972) 30
26 88.
LLORET Casa de 2 habitacions, bany,
cuina, saló menjador, 450 metres quadrats, parcel·la i possibilitat de fer un
estudi apart. Preu 7.500.000 pessetes. Telèfon (972) 36 22 64.
LLORET DE MAR Xalet de 2 plantes,
6 habitacions, 3 banys, 2 cuines, menjador gran amb llar de foc. Terrasses,
garatge, jardí, molt assolellat. Vistes al
mar. 19.900.000 pessetes. Telèfon
(972) 3716 53.
LLORET DE MAR Xalet de 2 habitacions, bany, cuina, terrassa vistes al
mar. Urgeix venda. 7.000.000 pessetes discutibles. Telèfon (972) 3716 53.
MARTORELL Torre de 2 plantes, 1
porxo de 70 metres quadrats, menjador de 40 metres quadrats, 5 habitacions grans, 1 bany, golfes-traster, 70
metres quadrats, tipus de garatge a
parc. per 40 cotxes, pati, piscina de 17
x 10, depuradora, pista de tennis, 2
coves de 90 metres quadrats, magatzem cova de 100 metres quadrats.
Una edificació a part, tipus garatgecaballs, una cova profunditat 1 km.
Telèfon (972) 16 24 7 0 / 1 6 24 82.
PALAFRUGELL Casa ben conservada dins del poble, possibilitat garatge,
5 habitacions, 2 banys, pati, golfes.
11.000.000 pessetes. Tel. (972) 30 26

88.
PALAFRUGELL Casa habitable, 100
metres quadrats edificats, 3 habitacions, bany, cuina àmplia, jardí posterior amb porxos, terrassa coberta.
7.000.000 pessetes. Telèfon (972) 30
26 88.
PALAFRUGELL Casa amb patí, 4
dormitoris, 2 banys, cuina amb llar de
foc, gran terrassa, garatge, molt cèntrica. 14.000.000 pessetes. Telèfon
(972) 30 26 88.
PALAMÓS (la Fosca). Torre adosada,
comunitat amb piscina, 4 habitacions,

SANTA CRISTINA D'ARO Xalet 3
plantes, 3 dormitoris, 1 saló, 1 estudi,
garatge i jardí acabat. Telèfon (972) 83
74 62.
TAMARIU Torre per estrenar, 4 habitacions, 2 nivells, llar de foc, 2 grans
terrasses, garatge per 3 cotxes. Ideal
per primera vivenda. Telèfon (972) 30
26 88.
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NAU EN VENDA Carretera Salou.
14.500.000 pessetes. Nova. Molt a
prop carretera. A 1 km de Reus. 300
metres quadrats. GOMIS.
PÀRQUING EN VENDA Carrer Ferrer
i Duràn. Plaça Grande. Fàcil accés.
GOMIS.
VENDA PÀRQUING Carrer Ibiza,
1.950.000 pessetes. Fàcil accés. GOMIS.
VENDA PÀRQUING Plaça Poniente.
2.100.000 pessetes. GOMIS.

LLEIDA
ANSELM CLAVÉ Pàrquing zona Anselm Clavé. Facilitats de pagament.
Telèfons (973) 23 40 69 i (973) 24 09
48.
INSTAL·LACIONS GRANJA PORCINA es venen. (Inseminació artificial.
Tanques de: maternitat, cortiella, cebo,
vagoneta dossificadora Sahivo. Automàtic pinso Farman. Cuba 8.500
litres de propà. Eslats de: formigó i
planxa perforada. Bebedors, etc.) Telèfon (973) 35 01 39.
PÀRQUING ZONA ANSELM CLAVI
(ANSELM CLAVÉ). Facilitats de pagament. Telèfons (973) 23 40 69 i (973)
24 09 48.

GIRONA

TAMARIU Torre per estrenar, 4 habitacions, 2 nivells, llar de foc, 2 grans
terrasses, garatge per 3 cotxes. Ideal
primera vivenda. Telèfon (972) 30 26
88.

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.

TORRE VALENTINA Torre adosada a
200 metres de la platja, 4 habitacions,
dos banys, garatge, ximeneia i calefacció. 18.000.000 pessetes. Telèfon
(972)65 23 13.

PÀRQUINGS C. RAJOLES Rda. Ferran Puig i Pere Compte. Telèfon (972)
22 6610.

TORRENT 2 km. Casa de pedra per
restaurar. Vista panoràmica. Petit jardí privat. 5.300.000 pessetes. Tel. (972)
30 26 88.

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

TOSSA DE MAR (Cala Canyelles).
Torre de 5 habitacions, 2 banys complets, garatge 2 cotxes, calefacció,
telèfon i celler. 16.000.000 pessetes.
Telèfon (972) 36 30 22.
VULLPELLACH Casa de pedra restaurada, garatge 2 cotxes, jardí privat,
2 habitacions dobles, 2 banys i possibilitats tercera habitació. 10.300.000
pessetes. Telèfon (972) 30 26 88.
XALET 2 habitacions, gran jardí. Piscina comunitària perfecte estat.
7.900.000 pessetes. Telèfon (972) 77
04 07.
XALET Amb piscina privada, amb vista al mar. Zona residencial. 1.000
metres quadrats, terreny. 26.000.000
pessetes. Telèfon (972) 77 04 07.
XALET 2 i 3 dormitoris, amb garatge:
6.500.000 pessetes. Telèfon (972) 15
05 09. Badia de Roses.

K3

DIVERSOS
TARRAGONA

ES VEN CASA unifamilíar de 170
metres quadrats més 60 metres quadrats de jardí, zona privilegiada de
Vilaseca (Tarragona). Preu 18.000.000
pessetes. Telèfon (977) 86 61 81.
ES VEN CASA unifamiliar de 170
metres quadrats més 60 metres quadrats de jardí, zona privilegiada de
VilasecafTarragona). Preu 18.000.000
pessetees. Telèfon (977) 86 61 81.
DESPATX EN VENDA Gasómetro.
11.500.000 pessetes. Superfície 106
metres quadrats, distribuïts en 3 dependències petites i 1 sala gran. Bany
i lavabo. Porta blindada. Publicitat a la
façana. Assolejat. CADIACH.
DESPATX EN VENDA Despatx a
Plaça Verdaguer, 75 metres quadrats,
1 sala diàfana. Reformat. Preu
10.500.000 pessetes. MARTI.

TARRAGONA

VENC FINCA a parcel·les a 125 pessetes metre quadrat, facilitats. Telèfon
(977) 24 42 99 (nits).
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).
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.
Cl MONASTERIO DE POBLET 4 habitacions, menjador, cuina, bany. Preu:
55.000 pessetes. EUTYCMES.
CAMBRILS-COSTA DAURADA Llogo apartaments. Setmana Santa Estiu. Telèfon (977) 36 33 68.
LOCAL PER LLOGAR Local a La Nao,
60 metres quadrats. Planta baixa i
altell. Preu 35.000 pessetes. MARTI.
CARRETERA DE SANS 120 metres
local, 150 metres, instal·lat, 125.000
pessetes i traspàs. Telèfon (93) 487 51
51.
LOCAL EN TRAPÀS Baixada Peixateria. Lloguer 22.000 pessetes. Preu
400.000 pessetes. MARTI.
LOCAL PER LLOGAR Avinguda Andorra, 100.000 pessetes. Superfície
120 metres quadrats. Instal·lació
d'aigua i llum té una cámara frigorífica.
CADIACH.
LOCAL PER LLOGAR Carrer Ramón
y Cajal, 500 metres quadrats, banys,
oficines, etcètera. Preu 500.000 pessetes. EUTYCHES.
LOCAL PER LLOGAR Vistabella.
45.000 pessetes. Superfície total 140
metres quadrats. Planta baixa, 70
metres quadrats. Planta alta 70 me-
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tres quadrats. Força i llum. Porta
metàl·lica. Possibilitat de llogar les
plantes independentment. CADIACH.
LOCAL PER LLOGAR Rovira i Virgili,
75.000 pessetes. Local de 20 metres
quadrats, amb 3 habitacions, 1 bany,
saló-menjador, cuina equipada. Patí
de 30 metres quadrats, amb safareig
i traster. CADIACH.
-

PRAT DE LA RIBA Local de 40 metres quadrats més 30 metres quadrats, altell i local Valls d'Andorra, 50
metres quadrats. Telèfon (973) 23 23
73.
PRAT DE LA RIBA Local, 40 metres
més 30 metres, altell i local Valls
d'Andorra, 50 metres. Telèfon (973)
23 23 73.
CASSÀ DE LA SELVA Local comercial en zona cèntrica. 70 metres quadrats construïts + 85 metres quadrats
de pati. Preu a convenir. Telèfon (972)
46 36 30.
GIRONA Local C/ Carme. 95 metres
quadrats. 40.000 pessetes/mes. Telèfon (972) 22 66 10.
GIRONA C/ Montseny, local de 82
metres quadrats. C/ Francesc Roger,
local de 200 metres quadrats. Telèfon
(972) 22 6610.

*

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.
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).

LLOGUERS
•

APARTAMENTS
BARCELONA

AV. ICARIA 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 despeses d'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.
CASP. NÀPOLS Moblat, 110 metres
quadrats, 4 habitacions, 2 banys. Terrassa. Calefacció. Telèfon. Parquet.
100.000 pessetes. Ref. 3112. Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.
DIAGONAL Francesc Macià. Apartament sense mobles, 2 habitacions.
Assolellat. 90.000 pessetes. Ref. 5078.
Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.
EIXAMPLE Josep Tarradellas. Moblat. Finca any 75.3 habitacions, menjador-saló, cuina equipada, bany i lavabo. Armaris encastat. Calefacció.
Exterior. 90.000 pessetes. Ref. 731.
Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.

""

ENAMORATS. ARAGÓ Moblat, 3
habitacions i bany. Aire acondicionat.
Exterior. Ascensor. 75.000 pessetes.
Ref. 1551. Forcadell. Telèfon (93) 451
14 72.
ENTENÇA París, 4 habitacions, 2
banys, 30.000 pessetes. Telèfon (93)
414 09 09. FINCAS LLUÍS.
GAYARRE CTRA. BORDETA. SANTS.
Apartament moblat. 50 metres quadrats, 1 habitació, menjador, cuina
bany. Finca de 15 any. Impecable.
Exterior. 60.000 pessetes. Ref. 4219.
Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.

GRÀCIA Apartament moblat. 1 habitació, menjador, bany i cuina americana. Exterior. 58.000 pessetes. Ref.
589. Forcadell. Telèfon (93) 45114 72.
GRAYWINCKEL Estudi, exterior.
55.000 pessetes. Telèfon (93) 414 09
09. FINCAS'LLUÍS.
LES CORTS Amb/sense mobles, 4
habitacions, 2 banys, parquet. Marbre, exterior. Impecable. 100 metres
quadrats. 100.000 pessetes. Ref. 248.
Forcadell. Telèfon (93) 451 14 72.
LESSEPS 300 metres quadrats, moblat, luxe, 275.000 pessetes. Telèfon
(93)414 09 09. FINCAS LLUÍS.
LINCOLN. VIA AUGUSTA Moblat. 90
metres quadrats, 3 habitacions, 2
banys. Exterior. 140.000 pessetes. Ref.
1553. Forcadell. Telèfon (93) 451 14
72.

exterior. 30.000 pessetes. Telèfon
(93)414 09 09. FINCAS LLUÍS.
AVINGUDA ANDORRA 1 habitació,
saló, menjador, cuina, bany exterior.
Preu: 40.000 pessetes. PEDRERA.
Cl DOCTOR ZAMENHOF Estudis per
llogar. Menjador-estar-cuina i bany.
Moblat. 30.000 pessetes. GOMIS.

TARRAGONA
Cl. REDING 75 metres quadrats, 3
habitacions, menjador, cuina, bany.
Preu: 45.000 pessetes. EUTYCHES.
Cl REIAL 50.000 pessetes. 3 dormitoris, saló-menjador, cuina, bany.
Moblat. Totalment exterior. Assolellat. PEDRERA.
DR. ZANEM Moblat, bany, ascensor,
exterior, TV, calefacció elèctrica. Preu
25.000 pessetes. BORONAT.

MUNTANER Via Augusta, 3 habitacions, 2 banys, luxe. 150.000 pessetes. Telèfon (93) 414 09 09. FINCAS
LLUÍS.

EDIF. TARRACOSOL 55.000 pessetes. Pisos de 2 dormitoris, saló-menjador, cuina, bany, exteriors. Nous.
PEDRERA.

MUNTANER. BISBE SEVILLA Moblat, 1 habitació, menjador, cuina,
bany. Ascensor. 55.000 pessetes. Ref.
3815. Forcadell. Telèfon (93) 451 14
72.

EDIFICI TARRACO SOL III 44.000
pessetes. Pisos per llogar d'1 dormitori, saló-menjador, cuina i bany. Exteriors. Nous a estrenar. PEDRERA.

PASSEIG SANT JOAN A estrenar, 4
habitacions, 2 banys, pàrquing.
125.000 pessetes. Telèfon (93) 414 09
09. FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES àtic dúplex amb piscina
privada, 3 habitacions, 3 banys, 3 salons, súper luxe, 2 pàrquings. Telèfon
(93)414 09 09. FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES àtic dúplex amb piscina
privada, 3 habitacions, 3 banys, 3 salons, súper luxe. 2 pàrquings. Telèfon
(93) 414 09 09. FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES 250 metres quadrats, 6
habitacions, 4 banys, 400.000 pessetes, 2 pàrquings. Telèfon (93) 414 09
09. FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES 250 metres quadrats, 6
habitacions, 4 banys, 400.000 pessetes, 2 pàrquings. Telèfon 414 09 09.
FINCAS LLUÍS.
PEDRALBES 150 metres quadrats, 4
habitacions, pàrquing, gran vista,
225.000 pessetes. Telèfon 414 09 09.
FINCAS LLUÍS.
PI I MARAGALL. JOANIC Sense
mobles, 70 metres quadrats, 3 habitacions. Exterior. 70.000 pessetes. Ref.
1580. Forcadell. Telèfon (93) 451 14
72.
PLAÇA ESPANYA Moblat, 65 metres
quadrats, 3 habitacions, menjador,
cuina i bany. 76.000 pessetes. Ref.
2894. Forcadell. Telèfon (93) 451 14
72.
REPÚBLICA ARGENTINA 3 habitacions, 2 banys, molta llum. 75.000
pessetes. Telèfon (93) 414 09 09. FINCAS LLUÍS.
SANT CUGAT 4 habitacions, piscina,
2 pàrquings, 175.000 pessete. Telèfon
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. GRANVIA 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,
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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.

na

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,
300metresquadrats, piscina. 300.000
pessetes. S.T. Cugat, 275 metres a
estrenar. 250.000 pessetes. Telèfon
(93)414 09 09. FINCAS LLUÍS.

TARRAGONA
VALLS-ALCOVER Casa de camp amb
hort, llogo tot l'any, 5 habitacions,
xemeneia a 3 km. Valls. 20.000 pessetes, llum, aigua. Telèfon (977) 487 51
51.
XALET PER LLOGAR Urbanització
Solímar, 150.000 pessetes. 270 metres quadrats, 4 habitacions, salómenjador, cuina, 2 banys í lavabo,
calefacció, garatge. Xalet individual
nou a estrenar. Jardí de 525 metres
quadrats. PEDRERA.

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 /16
24 70.
BLANES Caseta-xalet pertemporada
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) 24 14 83 / 2412 91.

motor

COMPRA /VENDA

EE

TURISMES
BARCELONA

BMW 3231 tot equipat (86), 1.300.000
pessetes. MONZA MOTORS.CORSA
1.2 1 (93), 0 quilòmetres, garantia, 1
any. VOLVO PUIG.
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 deTomaso 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.

DIMECRES
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pessetes. GARANTIA BMW DE 6 A12
MESOS.
AUTOBARNA Provença, 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)
aire2.150.000 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. RENAULT 11 TURBO (86), 450.000
pessetes. OPEL ASCONA 1.8 I (86),
aire, 550.000 pessetes. RENAULT 18
GTS (85), 250.000 pessetes.
AUTOMOVILES GRANVIA. GRAN VIA
CORTS CATALANES, 307. TELÈFON
(93) 325 12 42 AGENT OFICIAL 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. llandes, B-MU, 26.378
mes. AX 14-TRD e.e., c.c. (90), L-S,
16.327 mes. BX 19-GT, a.a., d.a., BGX, 12.310 mes. C-15 DIESEL, 5 portes, B-HD, 12.310 mes. FORD ESCORT 1.3 Chia, B-FN, 8.165 mes.
FORD ORION 1.6 Ghia, B-GW, 13.190
mes. VW. POLO CLÀSSIC, Diesel, BJG, 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. B-FJ,
250.000 pessetes.
BIG BLAZER S-20 (89) aire, R.C.
3.000.000 pessetes. AUTOIMPORT.
BMW 32512 portes coupe (93), aire,
a estrenar. AUTOIMPORT.

2 X SIERRA SPORT 2.0 (87), vermell,
spoiler. AUTOIMPORT.

BMW 5281 "ocasió". 490.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.

300-CE (88) pell, aire, metal·litzat R.C.
3.600.000 pessetes. AUTOIMPORT

BMW 535 full, equip., (91), 4.250.000
pessetes. MONZA MOTORS.

504 FAMILIAR Diesel, 5 vàlvules, 7
places. 525.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.

BMW ALPINA 850-1A (93) 350 CV,
blau metal·litzat. AUTOIMPORT.

911 CARRERA blanc, sostre, llandes
duchs, alerons. AUTOIMPORT.
911 TURBO II 4.014 quilòmetres, aire,
pell, full equip, recent estrenat a Barcelona. AUTOIMPORT.
928(82), aire, 5 velocitats, metal·litzat
RC. plata metal·litzat. 2.500.000 pessetes. AUTOIMPORT.
928-GT (3/89) 32.000 quilòmetres,
negre, pell negra, full equip, per matricular, 1 a mà, 6.600.000 pessetes. AUTOIMPORT.
944 Turbo (87), vermell, aire, pell, full
equip. AUTOIMPORT.
AUTO CASTANYER, S A balmes, 418.
pàrquing. telèfon (93) 21134 00. CONCESSIONARI OFICIAL RENAULT R5 TURBO, B-HP. R-19, TXE, B-KG. R11 TXE 5 portes, B-IU. CITROEN BX,
B-IC. RENAULT FUEGO, B-FF, EXPRESS 1.4, B-IH. R-19 Chamade 16
vàlvules, ABS. B-NH. OPEL CORSA
1.2-LS, 3 portes, B-HT. OPEL CORSA
1.2-S, 5 portes, B-IB.
AUTO GALOFRÉ Carrer Granja, 25 i
Cardoner, 11. Telèfon (93) 218 53 37.
Peugeot 205 XTD. B-NH. Peugeot 309GTX, a. a. extres. B-KM. Citroen AX
VIVACE. B-MC. BMW 3201 any 87.
AUTO PARÍS. CONCESSIONARI OFICIAL. RONDA GENERAL MITRE, 29.
TELÈFON (93) 204 55 62 BMW 325i/
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 ¡X 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

bmw concessionari oficial "selecció
AUTOMòbils ocasió" garantia BMW
ESCRIT 6 A 12 M BMW: M-3 pocs
quilòmetres, impecable, B-IBç M-3
impecable, cuir, sostre, pocs quilòmetres, B-KK. 5251, extres, pocs quilòmetres, B-KU 535 I, últim model,
28.000 quilòmetres, full equip, B-LN.
5351 últim model, 50.000 quilòmetres,
full equip, B-LX. 735 I últim model,
cuir, climatització, B-JF. 535 I últim
model, clima, pocs quilòmetres, BJN. BMW 3181 aire acondicionat, BIC. 324 Diesel, 4 portes, a. a., impecable, B-HX. MUNTANÁ.
BMW M-3, B-IB a. a„ ABS, pocs
quilòmetres, 2.675.000 pessetes.
MONZA MOTORS.

COL·LECCIONISTA
GT (72).
1.850.000 pessetes. R-7, 128, 600,
Mini de 90.000 a 250.000 pessetes.
MAGRIÑA.
CORNICHE Cabrio (76) full equip.
Únic. AUTOIMPORT.
CORVETTE CABRIO LT1 6vàlvules,
vermell, a estrenar. AUTOIMPORT.
CHAMADE TSE B-KN, metal·litzat.
825.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.
CHEVROLET Corvette (89) manual
3.700.000 pessetes. AUTOIMPORT.
CHEVROLET LUMINA APV (92), 7
places, full equip. AUTOIMPORT.
FAETON. MALLORCA, 65. telèfon (93)
322 40 22 (entre vlladomat i CALÀBRIA) FINANÇAMENT FINS A 60
MESOS. GARANTIA FINS A 2 ANYS,
A TOT ESPANYA. PECES I MÀ
D'OBRA SENSE LÍMIT DE QUILÒMETRES. SERVEI ASSISTÈNCIA EN CARRETERA.
OLDSMOBILE-Van 6 places, full, BMP, 2.950.000 pessetes. MITSUBISHI Galant GTI, B-KN, 1.950.000 pessetes. AUDI coupé 2.2 aire, B-KY,
2.300.000 pessetes. FIAT Uno 70SX.i.e., B-LY, 775.000 pessetes. R21 -GTD (Diesel), a.a., B-LG, 1.250.000
pessetes. R-19-TXE, aire, D.A., B-JT,
850.000 pessetes. VECTRA2.00-1,16
vàlvules, aa, ABS, B-KU, 1.800.000
pessetes. OPEL Corsa 1.2-S, B-KG,
650.000 pessetes. FORD Fiesta 1.6S, B-KU, 780.000 pessetes. PEUGEOT
309-GR, B-KX, 600.000 pessetes.
PEUGEOT 205 Lacoste aa., B-JG,
725.000 pessetes.
FIAT TIPO DGT any 88,750.000 pessetes. MONZA MOTORS.
FORD ORION 1.6 GHIA (89), blanc,
impecable. VOLVO PUIG.
FORD SIERRA 2.0-GL metal·litzat,
675.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.
FORD THUNDERBIRD-I blanc interior negre, M-58, automàtic, clima,
har-top, 2.900.000 pessetes, impecable. AUTOIMPORT.
GOLF GTI a. a. any 89, blanc, seminou. VOLVO PUIG.
GRAN CHEROKEE LTD 6 cilindres, a
estrenar, inclosa matricula, 4.600.000
pessetes, full equip. AUTOIMPORT.
GRAN CHEROKEE V-8 a estrenar,
verd metal·litzat, 5.000.000 pessetes.
AUTOIMPORT.
HDJ-80 model 92, 4.21,167 CV, full
equip. AUTOIMPORT

CABRIO GSI 2.01 (89) vermell, impecable. MAGRIÑAUTO

HONDA CÍVIC ES I sostre, aire, rentafars, seients escalfables, a estrenar,
en stock. Consulti el millor preu. AUTOIMPORT.

CASA UBACH Borrell, 96. Telèfon
(93)454 78 43.

IBIZA 1,5 C U vermell. 350.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.

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 GT11.8-16 vàlvules,
(87), aire original. Mini 850-L molt
econòmic. Peugeot 205-GTX, (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 635-CSi, (84),
full equip. R-19 TSE Chamade, (90).
Mazda 626 2.0Í GT 16 vàlvules, full
equip, (91). CASA IBACH.

ITALIBERICA, SA TELÈFON (93) 231
62 12 JAGUAR SOVEREING 3.6, diversos. JAGUAR XJS V-12 i 3.6,
coupés. JAGUAR MK-I over, r. radio,
3,4 (55). DE TOMASO PANTERA GTS
280 HP (80). TRIUMPH TR-7 blanc,
descapotable (82). TRIUMPH TR-7,
negre, descapotable (82). RUSKA
REGINA blanc, descapotable (82). VW
1.300 CABRIOLET, impecable (72).
MERCEDES 280-SL, automàtic, hartop. (74). PORSCHE 911-SC en perfecte estat. B-KT (81). BMW M-6,
impecable, 286 HP (85). BMW 325Í MTecnich, seminou (86). ROGER DE
FLOR, 77-79. Telèfon (93) 231 62 12.

CITROEN 2 CV blau, nou. 275.000
pessetes. MAGRIÑAUTO.

KADETT 1.4 (91), blanc, perfecte
estat. VOLVO PUIG.

CITROEN SM Maserati, únic B-BT
(74). AUTOIMPORT.

KADETT 1.6-GL (88), beig, pocs quilòmetres. VOLVO PUIG.

JAGUAR SOVEREING V-12 full,
equip., 2.500.000 pessetes. MONZA
MOTORS.

•CLASSIFICATS*
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LANCIA Delta 1.6i GT gris, B-KB.
MUNTAÑÁ.
LANCIA SUR MOTOR (CONCESSIONARI LANCIA).
Y-10 MIA, B-MT, pocs quilòmetres.
Dedra Intégrate, B-MN, cotxe directius. Dedra 2.0 ie, B-LT, full equip.
Thema Turbo D, B-LW, impecable.
Delta LX, B-IB, ben cuidat. Senyor
Morales.Telèfon (93) 658 44 04.
LANCIA DELTA HF Turbo (89), extres. VOLVO PUIG.
LINCOLN MARK-VII full, nou,
8.000.000 pessetes. MONZA MOTORS.
LINCOLN MARK-VII full, equip., únic,
4.500.000 pessetes. MONZA MOTORS.
M-3 blanc (88), a.,a., ast. calefacció,
2.690.000 pessetes. AUTOIMPORT.
MERCEDES 190, vermell, aire, direcció, bon estat, B-JG. MUNTAÑÁ.
NISSAN Sunny 1,6-SGX, any 89, aire,
llandes. MUNTAÑÁ.
OMEGA 2.0-1 (88) blanc, aire. AUTOIMPORT.
OPEL Kadett GTi 1.8,4 portes, impecable, 790.000 pessetes, B-JC. Ascona 2.0Í-GT, aire, únic, B-JP. Kadett
GSi vermell,, 750.000 pessetes, B-IF.
Ascona 1.6-S, bon estat, econòmic,
B-FD. MUNTAÑÁ.
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.
SAAB 900 Turbo, aire, 1.250.000 pessetes, B-JC. 900 Turbo, aire, 4 portes,
B-JD. MUNTANÁ.
SAAB 900 16 vàlvules (90), antracita,
full. VOLVO PUIG.
SUZUKI VITARA (91) blanc, a.a., full
equip defenses, c. cass, únic, impecable 1.495.000 milions. AUTOIMPORT.
TOTS AMB JEEP. TOT TERRENY
TOTES MARQUES. PROVENÇA, 537.
TELÈFON (93) 235 00 63 SUZUKI SJ410 JHT, B-GX. LADA NIVA DIESEL,
entrega immediata. LAND ROVER 109
SÚPER, B-GM, 42.000 quilòmetres.
TOYOTA Célica GT 16 vàlvules,
1.900.000 pessetes, B-LK. MUNTAÑÁ.
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.
TURISMES 4X4 Mitsubishi 3.0 GT
VR-4 300 cv, ocasió. Mitsubishi Eclipse GSX, full equip, estrenar. VW Golf
Country Syncro 4x4, únic. Lada Niva
varis nous súper preu. TRESSERRAS.
VOLKSWAGEN GTi vermell, 890.000
pessetes, B-IV. GTi 16 vàlvules, blanc,
sostre, llandes, varis. MUNTAÑÁ.
VOLVO 360-GLT, aire, direcció, 4
portes, B-IX, 750.000 pessetes. 360GLT, aire, bon estat, econòmic, B-GT.
MUNTAÑÁ.
VOYAGER (91), 6 cilindres, 3.3,150
CV, full equip, versió SPORT., 13.000
quilòmetres, 2.975.000 pessetes. AUTOIMPORT.

ble. VOLVO PUIG.

LLEIDA
ES VEN Talbot Horizon en perfecte
estat, recent passada ITV, matrícula
L-J. Trucar de 14 a 15 hores al telèfon
(973) 26 32 07 preguntar per Óscar.
LOPES BORDETAS: Servei oficial
Citroen. Miguel Servet, 59. Telèfon
(976) 49 9813. Tallers (976) 59 77 34.
Lopes: Cotxes de prestigi per clients
exigents i intel·ligents. Lopes: renova
cada mes el seu stock de vehicles
importats. Lopes: BMW 525, amb
molts extres. Lopes: Mercedes 300
diesel, amb molts extres. Lopes: Volswagen. Corrado G-60 amb molts
extres. Lopes: BMW 525 i, full equip.
Lopes: Citroen XMW-6, 24 vàlvules,
full equip. Lopes: Mercedes 300 diesel, model antic. Lopes: XMV-6, full
equip. Lopes: Peugeot 205, XLD, seminou. Lopes: Volkswagen Corrado,
16 vàlvules. Lopes: Citroen AX, preparat per competició. Lopes: Renault
19 diesel GTD, seminou. Lopes: Volkswagen Polo Clàssic. Lopes: Ford
Orion, 1600 Guia. Lopes: Mercedes
380 SEC, preparat amb AMG, full
equip, Lopes: Opel Omega, full equip.
Lopes Bordetas: Servei oficial Citroen
Miguel Servet, 59. Telèfon (976) 49 98
13. Tallers (976) 49 00 99. Fax (976) 59
77 34.
MITSUBISHIS Pajeros. Disposem de
llicència importació per curts i llargs i
Mitsubishis GT 3000 VR4. Trucar contestador automàtic. Eiebro, SA (976)
51 53 44. Fax. 52 51 81.
BMW 32012 portes. Sport, a. a. B-HS.
1.050.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
VW. GOLF GL 1.8 90 cv, 4 portes,
revisat. 650.000 pessetes. MARTIN I
CONESA.
SUZUKI 4x4 SJ413 JX T-T. Ford
Granada 2.8 I Guia T-M. Critròen AX
14TRS T-T. Ford Escort 1.6 Diesel BGG. Telèfon (977) 6013 86.

EH

MOTOCICLETES
BARCELONA

"24 HORAS" CONCESSIONARI OFICIAL:
Yamaha. BMW. Harlet. Yamaha 400XS, B-GL. Kawasaki GPZ400, B-LH.
Yamaha FZR1.000, B-MF. Morini Excalibur, B-IZ. Calvet, 51. Telèfon (93)
200 14 90.24 HORAS.
ALTRES MARQUES Yamaha FZR1.000, B-IH, blanc. 525 M. Suzuki GSX600, B-LS, negre, pocs quilòmetres.
525 M. Ducati 750 pas 9.000 quilòmetres, nova 650 M. CAgiva Preccia, 125
cc, molt nova. Kawasaki GPZ-400, BJY, carenada, 275 M. Cagiva 500Trail, elec. 350 M. Vespes 75 i 125 i
Yamaha, 400, etcètera. Numàncía, 22
junt Estació Sants. Telèfon (93) 410 62
75/410 63 41. MUNTAÑÁ.
BMW CLÀSSIC BOXER R-100-GS
B-KS, blanca, pocs quilòmetres. R-65
B-DV, negre, clàssica, econòmica. R100-RS B-DK, gris metàl.litzat, motor
nou. R-100-GS. B-IX, pocs quilòmetres. R-80-GS, impecable. B-MH pocs
quilòmetres. MUNTAÑÁ.
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.
GILERA RV 200 B-HL. En bon estat.
175.000 pessetes. Canvi de nom inclòs. Telèfon (93) 337 26 00. Senyor
Andreu.
GILERA SP02 (125 CC) B-MB. En
bon estat. Canvi de nom inclòs.
225.000 pessetes. Telèfon (93) 33818
98. Senyor Torrente.
MOTOS Nou model K-1.000 RS

VW: KARMAN GHIA CABRIO (71),
vermell. AUTOIMPORT.
VW. PASSAT CL (88), blanc, impeca-

OFERTA LLANÇAMENT. Models K75 / K-75-S / K-75-RT i R-100-R equipats amb maletes i condicions espe-
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cials. USADES VARIES: K-100-RS I
K-75. ATRES MARQUES: Preus Interessant, Yamaha, Suzuki, etcètera.
AUTO PARÍS.
PUCH CONDOR A estrenar. Garantia
total 6 mesos. Oferta 145.000 pessetes. Telèfon (93) 337 26 OO.Senyor
Andreu.
PUCH T2X 50 CC A estrenar. 6 mesos
garantia. Oferta stock 140.000 pessetes. Matricula inclosa 140.000 pessetes. Telèfon (93) 337 26 49. Senyor
López.
SENSACIONAL OFERTA MOTOS
NOVES K-75-S, R-100-GS paris dakar
¡ K-1 MUNTANYA EDITION, UNITATS
LIMITADES BMW: K-75-S B-JP onix
metàl.litzat. GTIA, 6M. K-75 B-HZ,
carenat. GTIA, 6M. K-100 Base, 1
maleter, B-GD, impecable. 590M.
MUNTAÑÁ.
VESPA 125 AUTOMÀTICA 0 km. 6
mesos de garantia total. Matricula inclosa. 180.000 pessetes. Telèfon (93)
337 26 49. Senyor López.
VESPA 125 MOD. T5 ELESTAR A
estrenar 0 km, 6 mesos de garantia.
250.000 pessetes. Matrícula inclosa.
Telèfon (93) 337 26 00. Senyor Andreu.
VESPINO DELTA Color vermell. En
perfecte estat. Canvi de nom inclòs.
90.000 pessetes. Telèfon (93) 337 26
00. Senyor Andreu.

GIRONA
KAWASSAKI ZXR 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.

TARRAGONA
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).
ES FAN TRANSPORTS de mobles a
tot Espanya. Camió de 11 tonelades.
Telèfon (977) 85 04 49.

negocis

DÜ CRÈDITS I 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.

OD

INVERSIONS
LLEIDA

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

[0

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

VERDULERIA es traspassa amb cámara frigorífica. Per més informació
trucar al telèfon (973) 23 0211 / 26 46
33.

trébol
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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. Tota Catalunya.

TARRAGONA

OFERTES

0]
TARRAGONA
XOFER de 45 anys i alloguers barcelona
mb 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.

AMISTATS
BARCELONA

VOLS aconseguir la teva parella? vina,
nosaltres t'ajudarem a trobar-la. Serietat absoluta. Agència Matri-Par d
Ample 6,3r. Reus. Telèfon (977) 3125
41.

E3

ENSENYAMENT

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.

3 9

se 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 59.
Preguntar per senyor Joan.

GIRONA
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. Visiteu-nos sense compromís. Carretera
Girona-Olot. Telèfon (972) 59 30. Tardas. El Prat de Banyoles.

TARRAGONA

AUTÒNOMES s'ofereixen per netejar
oficines, escales. Per més informació
trucar al telèfon (973) 20 32 83.

m

PROFESSIONALS
LLEIDA

CALLISTA-PEDICUR Alexandre Ventura. Hores a convenir. Teléfono (977)
34 38 71 (tardes).

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
s'ofereix amb experiència. Telèfon
(973)27 02 81.

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 (974)471418.

ES VEN EXPOSITOR frigorífic tipus
reposteria/xarcuteria, inoxidable. Perfecte estat de conservació, 2 metres
de llargada. Preu interessant. Telèfon
(977)7718 75.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA facilitat mecanogràfica, coneixaments
d'informàtica i comptabilitat. Telèfon
(973) 78 05 37.
CHICA de 18 anys s'ofereix per donar
classes a senyores majors que vulguin aprendre. Per més informació
trucar al telèfon (973) 27 54 49.
TITULAR MERCANTIL Expert
comptabilitats, petita, mitjana empresa, societats, comptabilitats endarrerides, hores a convenir. Telèfon (973)
23 48 69. Trucar de 19 a 22 hores.

DEMANDES
BARCELONA
LABORATORI FARMACÈUTIC precisaaUeidaoals voltants, per vendes
a farmàcies, visita mèdica i hospitalari
pertota 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.
PETITA y solvent empresa distribuïdora de productes d'alimentació acceptaria distribució per Tarragona de productes càrnics 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 curriculum 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.
ES NECESSITA oficiala de perruqueria unisex amb experiència. Interessades trucar al telèfon (977) 28 08 27
(hores comercials).

diversos

OPOSICIONS PROFESSORAT Ensenyament secundari i EGB. Preparació a distància amb tutoria. Nous temaris actualitzats. Plantejament didàctic tots els temes. Elevat número
d'aprovats. Informació gratuïta amb
temaris i proves. Centre Goya, 34.
28001 Madrid. Apartat correus35.177.
DETECTIUS PEMAN S.L. Críminòlegs. Localitzacions, recercas,
falsificacions, anònims, etc. carrer
Ramón y Cajal, 19, 2n 5a. Telèfon
(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 compromís. Teléfono (977) 21 85 61.

ALTRES

m
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.
CURSET INTENSIUTAROT-ASTROLOGIA - IOGA -RELAXACIÓ - ZEN NUMEROLOGIA CÒSMICA - SANACIÓ XENERGIES. Casa pairal a tot
estar. Informació i pre-inscripcions.
Telèfons (973) 47 06 64 I (93) 751 35
81.
CURSET INTENSIUTAROT-ASTROLOGIA - IOGA - RELAXACIÓ - ZEN NUMEROLOGIA CÒSMICA - SANACIÓ XENERGIES. Casa pairal a tot
estar. Informació i pre-inscripcions.
Telèfons (973) 47 06 64 i (93) 751 35
81.
EBANISTESANTIQUARIS! Esfan treballs detalla 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'humitats. Aïllaments en
general. Telèfon (973) 23 31 35.
S'OFEREIX PINTOR Pressupost sen-

IMMA PARAPSICOLOGA li soluciona els seus problemes sentimentals,
econòmics o laborals. Hores concertades. Telèfon (977) 34 39 40.

RELAX

m

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'agraden les sorpreses?
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-Line.
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).

TARRAGONA
ES NECESSITEN noies casa relax.
Telèfon (977) 75 69 74.
MONTSE-LAURA Teléfono (977) 75
69 74 (VISA).

B3

ALTRES
BARCELONA

OBRES D'ART M'urgeix vendre gran
col·lecció de quadres. Pintors catalans any 1960, amb magnífics marcs
tallats i en or. Preus molt baixos, negociables i vendes parcials. Tarda.
Telèfon (93) 218 89 11.
ZIRCONITES PER JOIERIA Venc urgentment a baix preu important partida. Gran sortit de dimensions i formes
en qualitat primerissima. Tota negociació de venda possible. Tarda. Telèfon (93) 218 8911.

TARRAGONA
MERCEDES lectura de cartes de tarot, canalització dels punts energètics. Suport espiritual. Hores a convenir. Telèfon (977) 23 36 74.

LLEIDA
COMPRO llibres antics. Telèfon (973)
23 64 72. Llibreria "Barataria". C/ Sant
Ruf, 15.
COMPRO FAX de segona mà. Telèfon (973) 24 1020.

•AGENDA*
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fornades

I DEMÀ

REUS
Reus acull aquesta setmana, en el marc de la
Fira de Reus, la II Conferència Nacional d'Educació Ambiental a Catalunya. A partir d'avui, i
fins al 7 de maig, se celebraran una sèrie de conferències a la Fira de
Reus (av. Sant Jordi,
s/n), per tractar sobre els
problemes del medi ambient a Catalunya, les
perspectives de futur i
les solucions que ja s'estan començant a aplicar.
Un dels objectius bàsics d'aquestes jornades
és tractar el tema de la

Fires

*

PERPINYÀ
La ciutat de Perpinyà acull a
partir d'avui i fins al 7 de maig la
fira Europèch'93, cinquè fòrum
europeu sobre el préssec, l'albercoc i la nectarina. Els temes
que es plantejaran seran L'obertura europea: quines tendències
per demà i La promoció: un instrument d'equilibri del mercat.
La fira tindrà lloc al palau de
Congressos. Per més informació,
cal contactar amb la delegació a
Barcelona de la vila de Perpinyà.
(Rambla de Catalunya, 12,2n 2a.
Tel (93) 412 24 90.

Exposicions
BARCELONA

18.00-21.00. - Ens rebaixem.
Exposició de petit format. A la
sala Gespa (St. Pere més alt, 25,
al costat del Palau de la Música).
Obres de Charlotte Crome, Daniel Morata, Diego Gil, Pilar Anglarill, Quim Tarrida, Susan Aumann. Fins al 14 de maig.
20.00. - Inauguració de l'exposició de mail-art, amb obres
de 130 artistes d'arreu del món.
Organitzat per Pere Sousa, a l'espai multimèdia La Papa (carrer
Santa Magdalena, 3, Gràcia).

FIGUERES
,

A partir de les 4 de la tarda, al
certamen, mostra d'artesania de
l'Alt Empordà.

OLOT
19.00. - A la sala La Carbonera, inauguració de l'exposició de
dibuix i pintura de l'escola
d'adults.

Xerrades
BARCELONA
12.00. - Dins el cicle de converses L'autor i la seva creació,
que té lloc a la Universitat de
Barcelona, avui intervindran
José Luis Guerín, cineasta, i José
Enrique Monterde, professor del
departament d'Història de l'Art
de la UB. L'acte se celebrarà al
Saló de Graus de la facultat de
Geografia i Història (Baldiri Reixach, s/n, Pedralbes).
18.30. - Dins el cicle Tertúlies
al Cafè del Centre (carrer Girona,
69), té lloc la xerrada El partits
del segle XXI, a càrrec de Raimon
Obiols, primer secretari del PSC.

comunicació del missatge ambiental i l'educació
ambiental al gran públic.
Es pretén que amb un
major grau d'educació
ambiental sigui més fàcil
dur a terme posteriors
campanyes per la protecció de la natura.
La conferència s'acabarà divendres dia 7
amb un acte de cloenda
presidit pel conseller de
Medi Ambient, Albert Vilalta, que parlarà dels
continguts d'educació
ambiental a Catalunya a
partir dels punts establerts a la cimera de Rio
del 1992.

LLEIDA
21.30. - Debat El rock, una filosofia juvenil de la vida?, amb la
participació de representants
dels grups de rock Rosas Rojas,
Acero Negro i Topiloco Aviador,
i amb la moderació d'Andrés Rodríguez. Audició de maquetes i
projecció de vídeos musicals.
Festes de Primavera de l'alberg
residència Sant Anastasi, de Lleida.
FIGUERES
18.30. - Xerrada i àudio-visual
sobre Els camps de refugiats a
l'antiga Iugoslàvia, a càrrec de
Josep M. Tejido.
OLOT
19.00. - A la sala Miró (Consell
Comarcal de la Garrotxa), té lloc
una jornada informativa i d'aclariments sobre l'atenció sanitària
a les víctimes en accident de
trànsit.

Conferències
BARCELONA
19.30. - Mythe et littérature, a
càrrec de Pierre Brunel, professor de la Universitat de París IV Sorbona. A l'Institut Francès
(Moià, 8).
20.30. - El Círculo Atenea,
dins el cicle de xerrades per divulgar l'astrologia, organitza
avui la conferència Marte como
planeta de crecimiento,
que
anirà a càrrec de Frederic Suau.
L'acte se celebrarà al centre
Abraxas, del carrer Gelabert, 26.
LLEIDA
19.00. - Conferència a càrrec
de F. Guntin, dins el Seminari
Montesquiu'91. Escola Municipal de Belles Arts.
GIRONA
11.45. - Al col·legi Montessori
Palau, conferències de l'escriptor del mes, Víctor Mora.

Música
FIGUERES
22.00. - A les Barraques, nit de
funk fusió amb l'actuació del
grup El destripador.
REUS
22.30. - Concert de jazz al teatre de l'Orfeó Reusenc. Anirà a
càrrec del grup Deborah Brown
Quartet.
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Conferències
GIRONA
19.30. - Al centre cultural La Mercè, conferència
de Henry Lumley sobre
L'espècie humana:
cinc
milions d'anys d'evolució,
organitzada dins el curs
Aula d'Humanitats.

Una llengua d'escuma avança pel riu Besòs a l'octubre del 1991. La
contaminació d'aquest riu és molt greu

XAVIER GONZÁLEZ / NOU DIARI

Llibres
LLEIDA
20.00. - Presentació del llibre
La integración y la educación en
la diversidad, de Joan Lluís Salinas. Aula Magna de l'Institut
d'Estudis Ilerdencs. Organitza:
Pagès Editors.
TARRAGONA
20.00. - Presentació del llibre
Tarragona sectorial 1, i, seguidament, col·loqui sobre les empreses de Tarragona. Hi intervindran el conseller de Justicia de la
Generalitat, Antoni Isac; Oriol
Amat, doctor en Ciències Econòmiques; Manuel Ortega, subcap
de la Central de Balances del
Banc d'Espanya, i Juan E. Ballester, registrador de la propietat i
mercantil de Tarragona. Això
serà al saló d'actes de Caixa Tarragona.

Viatges
VIATGE MIRÓ
L'Institut d'Estudis Ilerdencs,
de la Diputació de Lleida, organitza pel 18 de maig vinent un
viatge d'un dia de Lleida a Barcelona per visitar les mostres del
pintor Joan Miró. El preu és de
2.000 pessetes. Informació i inscripcions: tel. (973) 27 15 00.
FLORÈNCIA
Amb motiu del VI Aplec Internacional de la Sardana, que
tindrà lloc a la ciutat italiana de
Florència els dies 7 i 8 d'agost,
s'ha organitzat un viatge per recórrer el nord d'Itàlia. Per informació i reserves: Viatges Hostafrancs, Consell de Cent, 19. Telèfon (93) 426 50 19.

Colònies d'estiu
El servei de colònies de vacances del Moviment de Centres
d'Esplai Cristians ha preparat la
campanya Colònies'93. L'estiu és
diferent. Informació i inscripcions: tel. (93) 430 16 06 o bé carrer Numància, 149-151. Les
colònies, dirigides a escolars, es
faran en diversos albergs i cases
d'estiu d'arreu de Catalunya.

Seminaris
BARCELONA
Finançament. L'IESE-Universitat de Navarra ha organitzat

pels dies 26 de maig, 2, 9 i 16 de
juny un seminari amb el títol
Cómo reducir los gastos financieros con un enfoque global de
'cash-manegement'. Aquest seminari, coordinat per Lluís Prat
Mora, serà impartit pels professors Antonio Argandoña. Joan
Mons, Ahmad Rahnema i Josep
Tàpies.

Jornades
LLEIDA
Dies 5 i 6, 09.00 h. Terceres
Jornades de Plàstics a l'Agricultura. Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària de Lleida
(ETSEA). Organitza: Centro Español de Plásticos. DARP.

Taules rodones
TARRAGONA
La Unió Sindical dels Treballadors i treballadores de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC) ha organitzat una taula rodona sobre Gestió democràtica
de centres. Hi intervindran: Josep
Roig, inspector en cap d'Ensenyàment; Antoni Berga, representant dels MRP'S; Carme Cortada, directora de l'institut de
batxillerat Martí i Franqués; Maria Jesús Fornós, directora del
centre professional l'Assumpció
de Jesús i Maria, i Joan Giralt, representant de la USTEC. L'acte
serà a dos quarts de 7 de la tarda,
a la Cooperativa Obrera, al carrer Fortuny.

Convocatòries
Forces armades. EI Ministeri
de Defensa publicarà en els dies
vinents una convocatòria per cobrir 5.077 places de soldats i mariners professionals, de les quals
3.608 corresponen a l'exèrcit de
terra; 696, a l'armada, i 773, a
l'exèrcit de l'aire. El termini de
presentació d'instàncies acaba el
31 de maig. Per informació, telèfon de Madrid (91) 55 66 600. A
aquesta convocatòria poden optar homes i dones, d'entre 18 i 25
anys, que hagin fet o no el servei
militar i que tinguin el certificat
d'escolaritat o superior. Un cop
superades les proves selectives
que se celebraran al juliol, els aspirants alumnes faran un període de formació elemental de dos
mesos en què cobraran un sou
base de 43.568 pessetes al mes.

TARRAGONA
17.30. - Conferència
sobre Metedologia i recerca en Ciències de l'Educació, a càrrec de Joan Mateu, catedràtic de la Universitat de Barcelona, a
l'Aula Magna de la facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
LLEIDA
18.30. - Models cosmologies
de tipus Big
Bang, a càrrec del Dr. José
Maria Martín Senovilla,
professor titular de Física
Teòrica de la Universitat
de Barcelona, dins el cicle
Origen i evolució de l'univers. Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
19.30. - Avaluació del
sistema I+D a Espanya, a
càrrec del doctor José
Luis Díez. Aula Magna de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

Xerrades
FIGUERES
18.30. Embarraca't
amb nosaltres, xerrada
Racistes: no gràcies, a càrrec de Paco Candel i Núria Cadenas.
19.30 - Al Museu de
l'Empordà, xerrada debat
Història, projecció i estructuració del futbol base
a la nostra ciutat.

Llibres
FIGUERES
20.00. - Al saló de descans del teatre municipal
El Jardí, presentació del
llibre Pensament emmirallat, del pintor Daniel
Lleixà.
GIRONA
20.00. - A la Llibreria
22, presentació del llibre
Actes de les primeres jornades d'estudi sobre la
vida i l'obra de Caterina
Albert i Paradís, 'Víctor
Català'. Presentarà l'acte
Joan Farrerós, catedràtic
de literatura Catalana de
l'institut Ramon Muntaner, de Figueres.

Música
TARRAGONA
22.00. - El cor de la
Universitat Rovira i Virgili
i l'orquestra Pablo Sarasate ofereixen demà a la nit
un concert a la catedral.
22.00. - Concert de jazz
a càrrec de Xavier Pié &
Moment, a l'antiga Audiència.
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HORITZONTALS: 1. Lloc per on es pot passar.- 2. Conjunt
d'abelles. Al revés, que no serveix o que no val.- 3. Que amenaça ruïna. La matrícula espanyola que correspon a la pro- 1
víncia de no més ferotge. Cinc-cents.- 4. Consonant tossuda. Vestit que portaven els sacerdots. La segona consonant.- 2
5. Actini. Al revés, entre la setena i la novena.- 6. La fruita del
pecat o la que dóna vida al Segrià. Pronom de segona perso- 3
na. Resi.- 7. Participi passat de lluitar. Passar quasi fregant
un objecte.- 8. Ni jo, ni tu. Consonant vibrant. Riuet que 4
s'endu els cotxes quan plou a l'estiu.- 9. Un dels noms que
es dóna a Jesús. Lletra que no sona. Vocal tancada de timbre
agut.- 10. Al revés, espai de temps caracteritzat per un in- 5
vent. Gal·li. Consonant cantonera. Metall que val un ronyó.6
11. Qui paga els plats trencats.

10

11

TAURE
Astut i obstinat, podries ser poc objectiu. Si desenvolupes una feina responsable
deixa que els altres exposin les
seves opinions.

BESSONS
T'agrada imprimir un
esperit optimista sense perdre
seriositat amb els teus col·laboradors. Ets astut i ràpid per capgirar les coses quan convingi. »

CRANC
NEGRES
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L'enroc
negre és
feble i una
penetració
inesperada
decideix la
lluita.
JiangchianSmirin.
Pequín 1991.
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La suma de les xifres de
les columnes, les files i de
les diagonals és de 255.
Amb aquestes dades
digueu, quines xifres
s'amaguen sota les lletres?

QUART

CINQUÈ

El secretari tècnic d'un equip de futbol està elaborant els seus càlculs per saber quin equip pujarà de categoria. Un espai de la competència ha pogut trobar aquestes notes: lr. Real Forts, 2n. CF Senill, 3r. CE.
La Tordera, 4t. UE. La Jovent i 5è AE. Espardeny lr. UE. La Jovent, 2n. Real Forts, 3r. AE. Espardenya, 4t.
CE. La Tordera, CF. Senill. Sap que la primera llista ha estat feta per despistar la competència, cap equip
és a la casella que li correspon i ningú no té el precedent ben situat. A la segona llista dos tenen el seu
precedent ben situat i dos ocupen el lloc d'ordre que els correspon. Quin és el resultat previst?
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VERGE
El pensament és ràpid i
les paraules es disparen sota
l'impuls a què et sents sotmès.
El seny t'ajudarà, ja que és el fre
que necessites.

L'optimisme és necessari per començar el dia i ets
conscient de les teves forces
sense que en comprometin l'equilibri personal.

ESCORPÍ
La Lluna al teu signe
accentua el teu magnetisme.
Als mitjans socials o professionals cuida tant la imatge com
les paraules que utilitzis.
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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 FRUIT.

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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Les idees o les opi-"
nions que exposes denoten que
estan sota el signe de la reflexió,
però les paraules que fas servir
poden ser pròpies de l'impuls.

CAPRICORN
Connectaràs amb persones carismàtiques que necessiten un tracte especial. Utilitza
en tot moment el tacte i les paraules assenyades.

AQUARI

•BJUES I 9 -'oSEJJ, y i o u i s s - d Z
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El planeta Mart que recentment aculls no és fàcil d'assimilar perquè sota una capa
d'eufòria i optimisme et fa pendre decisions poc pensades.

BALANÇA

m D n D s t D r ;

vDII

LLEÓ

SAGITARI

f D D g

s

j
t

Els projectes mereixen
una reflexió. No et precipitis
pensant que és el millor moment. L'afany de guanyar diners
pot fer que t'arrisquis massa.
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Si llegiu atentament el contingut de la graella en qualsevol sentit i en
la direcció indicada per les columnes, fileres i diagonals, hi llegireu
deu noms relacionats amb els accidents geogràfics de la Terra.
Poseu-hi les vocals i podreu llegir una endevinalla.
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ÀRIES
En qüestió de diners,
no provoquis l'atzar perquè no
t'és favorable. Desestima els
amors interessats encara que
utilitzin paraules delicades.

VERTICALS: 1. Fer un terraplè.- 2. Lloc on van a parar impu- 7
nement les deixalles líquides. Ajuntaré dues peces.- 3. La segona vèrtebra del coll. Plural, càstig econòmic per aparcar 8
malament.- 4. Noi, xicot. Queixa. L'omega del nostre alfabet. La consonant del pit.- 5. Al revés i plural, unitat mínima
de la matèria. Empasso.- 6. Vocal prima i puntual. Patrona
que dóna nom. Arran.- 7. Determinant femení possessiu. Ni
àcid, ni bàsic. Sofre.- 8. Al revés, fa talls. Vocal tancada. Al re- 10
vés, alumini.- 9. Crema amb la cera. Al revés, cap verd amb
èxit. La primera consonant.- 10. Luteci. Guarir. Terminació 11
pròpia dels alcohols.-11. Persona que endevina.

f

· 4 ' |

En l'àmbit professional
cal mantenir un esperit dinàmic
per triomfar. Les persones amb
què estàs col·laborant o els associats seran més impulsius.

PEIXOS
Has d'anar amb compte en el terreny econòmic. No
firmis cap contracte sense haver-te assessorat abans degudament.

•SERVEIS*
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Farmàcies obertes de 9 del
matí a 9 del matí de l'endemà

•Castro. Gran de Gràcia, 78.
Travessera. •Estivill-Enciso.
. Av. S. Ramon Nonat, 23. Final Trav. de les Corts. «García. Nàpols, 271. Rosselló.
•Llopis. Grup la Pau, bloc 50.
Final c/Guipúscoa. «Massó.
Aribau, 18. Diputació. *Pantaleoni. Calvet, 70. Rector
Ubach.

D eles 9 a les 22 hores:

•Berga. Segura, s/n. Bloc J.
FFCC. • Cabanas. Muntaner,
476. General Mitre. «Falcó.
Sant Pau, 1. Rambla. «Iranzo.
Av. Sarrià, 52-54. Prop Diagonal. «José Maria. Deià, 6. E.
« Ordóñez i Alcúdia. «Mas. Josep Tarradellas, 46 (abans Infanta
CarlotaJ-Còrsega.
•Mercadé. Aragó, 592. Avgda.
Meridiana. «Mir. Balmes, 94.
Mallorca. «Puig. Pg. Sant
Joan, 87. València. Puso. Via
Augusta, 113. Prop PI. Molina. «Sistaré. Pg. Maragall,
170. Els Quinze. «Taxonera.
Av. Catedral, 1. Davant Catedral. T o r r e s - G a r c í a . Rbla.
Catalunya, 102. Provença.

Serveis de socors.
Accidents de trànsit a la carretera, 352 61 61; Bombers, 085
( b o m b e r s 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

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,
22120 00.
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;

AUTOBUSOS

Al domicili particular: Worasiti J u n g p a n i c h , 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 C l e m e n t e
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 Vïllarés 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 Santama. ria Nubla, 87 anys, 12.30 h.
Joan Gibert Cuixart, 75 anys,
15.25 h. Antònia Domènech
Rubio, 74 anys, IJ h.
A l'àrea de Collserola: Angustias Pérez Millan, 71 anys,
9.45 h. Rosa Teixidor Toló, 92
anys, 9.15 h. Pilar Minguillon
Montañés, 89 anys, 10.15 h.
Antoni Rojas Burgos, 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
r anys, 12.30 h.

L í n i e s E m p r e s a C a s a s SA.
Cl Real, 683. Tel. 798 11 00.
Mataró.
Sortides de B a r c e l o n a amb
destinació a: Mataró, Vilassar
de Mar, Premià de Mar, Ocata-el Masnou, Montgat, Badalona, Sant Adrià, Teià, Vilassar
de Dalt.
La Hispano I g u a l a d i n a SA.
Cl Diputació, 239. Tel. 412 58
22.
Sortides de B a r c e l o n a 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 P e n e d è s ,
Montblanc, Montroig, Montserrat Monestir, Móra d'Ebre,
M ó r a 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, V a l l b o n a d'Anoia,
Valls, Vilafranca del Penedès,
Vilanova del Camí, Vilardida.
Sagalés. Pi i Margall, 85. Tels.
865 04 00/865 04 04.
Sortides de B a r c e l o n a 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.
• B a r c e l o n a - P a l m a . Diari,
23.30 hores. •Barcelona-Menorca. Dilluns i dijous, 23.45
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• FAN A N Y S

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;
Asoc. de consumidors de Barcelona, 488 16 16; 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, 24 8100.
Girona (972): Ajuntament, 20 14
00; Diputació, 20 57 00; Bombers,
20 00 80; Creu Roja, 20 04 15; Residència de la Seg.Soc. 20 27 00.
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 1169.

JORDI LLOPART, atleta, 41. RAFAEL MARTOS "RAPHAEL", cantant,
50.
STEVE
SCOTT, atleta nordamericà, 37. HEIKE
HENKEL, atleta alemanya, 29.
• EFEMÈRIDES
1494. Colom d e s c o breix l'illa a la qual va
a n o m e n a r Santiago,
l'actual Jamaica, durant el seu segon viatge a Amèrica.
1789. Reunió a Versalles dels Estats Generals.
1808. Firma a Baiona
d'un c o n v e n i e n t r e
N a p o l e ó i Carles IV
d'Espanya, pel qual
aquest renuncia a la
Corona a favor de Bonaparte.
1890. Promulgació a
Espanya de la llei del
sufragi universal pel
Govern de Sagasta.

TRENS

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
T à r r e g a , Artesa de Segre,
Tremp, Talarn, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal, Sort,
Esterri d'Àneu, Salardú, Bossost, Lés, Pont de Rei.
Sarfa. Estació del Nord. Tel.
265 65 08.
Sortides de B a r c e l o n a amb
d e s t i n a c i ó 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 B a r c e l o n a amb
destinació a les poblacions:
Vic, Ripoll, C a m p r o d o n . I
t a m b é a: Mollet, Parets,
l'Ametlla i Riells.

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.

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.

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.

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.

AVIO

Pont aeri:

•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)

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 p a s s e i g de
Gràcia. T a m b é 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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•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 el seu
mobiliari urbà. Av. Marquès de
Comillas, 16-36. Sants-Montjüïc.
Tel. 900 30 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 20 30.
•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 Vella). 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.

Conservatori Superior de Música. Bruc, 112 (Eixample). Tel. 258
43 02,258 43 03.
Escola Massana. Ensenyament
d'arts i oficis. Hospital, 56 (Ciutat Vella). Telèfon 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. Telèfon
415 00 66.
Laboratori municipal. Wellington, 44. Telèfon 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. Telèfon 300 03 81.
Horari d'informació: de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.
Servei de zoonosi. Per la vacunació antiràbica. Carretera 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
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•INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Informació del pla de la ciutat.
Per obtenir informació cartogràfica, física, urbanística i parcel·lària del territori. Plaça Sant
Miquel, 2, 5è pis. Tel. 302 42 00
(ext. 570). Horari: de dilluns a di-"
vendres 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, 2,4t pis. Tel. 302 42
00 (ext. 570). Horari: de dilluns a
divendres de 9.30 a 13.30 h.
•DISTRICTES
Centres cívics. Destinats a fomentar la vida associativa i cul-,
tural dels barris. Des dels centres
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.

a a A

olor, imaginació, notícies refrescants, entrevistes,
reportatges, cares populars, restaurants, cotxes, viatges, moda,
jcturna i vida diürna, propostes pel temps lliure i per no
e casa.... tot això i molt més en el Dominical de Nou
íari. Una proposta lúdica i cultural per amenitzar
els diumenges i que complementa l'oferta informativa
de Nou Diari.
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queixes, recursos i suggeriments.
Ferran, 34. Telèfon 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). Plaça Sant Miquel,
2. Telèfon 302 42 00 (ext. 537 i
630) i 301 40 89.
Delegació d'Hisenda. PI. Dr. Letamendi, 13. Telèfon 323 44 66.

SPRINGSTEENMANIA
9HÍM1

4 3

NOU DIA
DIUMENGE
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S080
MULTISERVEIS ROSELL
MANUEL RUIZ
MATERIAL ELÈCTRIC I LAMPISTA
OBRES COMPLETES
REPARACIÓ I REFORMES

URGENCIES
24 hores
Instal·lació i reparació
Cobertes de fibrociment
Metàl·liques-Canals-Baixants, etc.

SERVEIS D'URGENCIES
Especialitats en col·locació de:
PORTES V1DUR-APARADORS
VIDRIERES-MIRALLS-MURALS
CUMALIT-BUNDATGES-REIXES
PORTES-FINESTRES-AIUMINI

08031 BARCELONA
Góngora, 72 350 77 12
Urgències: 350 93 21

08005 BARCELONA
Taulat, 66-bis 300 59 85
Abónala 21514 415 13 33

Rosselló, 158 • Tel. 453 22 89 • Fax
453 22 89
08036 BARCELONA

necessita

OBRI^\ PORTES

URGENCIES

un lampista, un electricista, un pintor o
qualsevol altre
professional de les
reparacions...

SERRALLERS 24 h
OBRIM PORTES
0 8 0 1 3 BARCELONA
C / Sardenya, 164
405 02 40

Truqui al telèfon
9 0 2 150 150

Nou servei urbà

i

UJ

ECO-MISSATGERS
•

NETEJA DE

- U N SERVEI EFICAÇ, E C O N Ò M I C
I ECOLÒGIC
- R E C O L L I D E S GRATUÏTES
( m í n i m 5 lliuraments)

a m b 5 serveis de prova gratuïts
Inforrni-se'n al telèfon

SUTGE-LLAR DE FOC
GREIX-RESTAURANTS
CAMPANES 1 TURBINES

425 20 66
amb l'aval dels 8 anys d'experiència de

TRÈVOL MISSATGERS, S.C.C.L.
Serveis de missatgeria i transport urgent
Pont urbà, nacional i internacional

EL PRAT DE LLOBREGAT
370 88 20 - 370 01 33
478 56 73

CE.HI.SA.

lelevés
Tels. (93) 430 58 38
322 52 52
Fax (93) 419 23 53

Tel. (981) 52 22 00
Fax (981) 52 22 62
(LA CORUNYA)

SERRALLERS- URGÈNCIES
DIA - NIT I F E S T I U S

430 99 42

OBRIM PORTES I CAIXES FORTES
INSTAL·LEM O REPAREM PANYS I PORTES TOTES CLASSES

DISPOSEM
D'UNITATS
MÒBILS
A T O T A LA C I U TAT
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-Servei permanent
-Obertura de portes
Treballs de serralleria d'alta seguretat, col·locació de panys, cadenats,
portes blindades, etc. Pressupostos
sense compromís.
Elkano, 5 0
Tels. 4 4 1 0 0 4 6 - 3 2 9 0 7 6 0
0 8 0 0 4 BARCELONA

LLOGUER DE TURISMES
I FURGONETES

302.07.92

giscosa
Tel. 205 71 12

DETECTIUS L.O. 141

C/Casanova, 3, 5 i 7. - Esq- Entresol 1 a
424 38 05 - 424 28 02 - Fax: 424 98 97
08011 BARCELONA

YAHORA

Li canviem els vidres al moment
Vehicles nacionals i d'importació
ah! i el preu... enlloc el trobarà igual

TARIFA ESPECIAL

RALARSA
A U T O CRISTAL

1

GEMER:
els ofereix una àmplia gamma de serveis
FEINERS - PERSONALS • FINANCERS - RECERQUES
VIGILÀNCIES TÈCNIQUES - DELICTES PRIVATS
SINISTRES - CUSTÒDIA DE PERSONES I BÉNS

Servei 24 hores
per empreses

TERRASSES I IMPERMEABILITZACIONS
GARANTIA MEMBRANA 20 ANYS AMB
LÀMINA I SISTEMES FIRESTONE

VISITA I PRESSUPOST GRATUÏTS

EFECTIVITAT AL 100.X 100
DESRATITZACIQ
DESINSECTACJO
DESINFECCIÓ
CORCS I TERMITS
10 ANYS DE GARANTIA
PRODUCTES RECONEGUTS PER S A N I T A T

Taller
Barcelona Grassot,87, 457 34 97
Barcelona La Maladeta, 19, 352 88 05
L'Hospitalet, Pau Casals, 140, 263 04 18
Badalona, Coll i Pujol,34, 399 13 61
Girona, Trav. de la Creu, 11, (972) 21 86 23
Sabadell, Forn 3-5, 726 23 34

A. & A.

EMPRESA GUARDONADA A M B
LA DISTINCIÓ DE
"IMPORTANTS
DEL TURISME 1991"

SERRALLERS 24 h.
URGÈNCIES: 405 02 40
DIA I NIT, TAMBÉ FESTIUS

Barcelona 448 13 35
Rubí 588 34 44
Terrassa 733 17 06

08013
08029

30 anys d'experiència

4 3 0 1 5 5 0 (6 línies)

DETECTIUS

Provença, 116
08029
BARCELONA

A.B.C.
SERRALLERS

CENTRE DE LA HIGIENE I DE LA SANITAT

COMPROVI-HO

XEMENEIES

• i

URGENCIAS

MAR

INFORMACIÓ PRIVADA:
DISPOSEM D'UN SERVEI COMPLET I EFECTIU
D'INVESTIGACIÓ I DE CONTROLS PERSONALS
PER DEFINIR SOSPITES I APORTEM PROVES
GRÀFIQUES ITESTIFICACIONS PRECISES, ÈTICA
I PROFESSIONALiïAT
DETECTOR IMPERCEPTIBLE DE MENTIDES
DETECCIÓ ESCOLTES PUNTUALS
I TELEFÒNIQUES
LLICÈNCIA OFICIAL 33
SERVEI PERMANENT

BARCELONA
BARCELONA

C/ SARDÇNYA, 164
C / N U M A N C I A , 91

©

^CUHÓtt

ç

VILAMARI. 6

425 26 40

BARCELONA 08015

Col·locació de panys - Còpies de claus - Obertura de portes - Canvis de
combinació - Reparació de panys - Dispositius seguretat
Comunitats veïns
Gremi d e Serrallers d e C a t a l u n y a any 1380
ASSOCIAT 2718

Capità Arenas, 3 i 5 Esc. A, 5® 10
(Diagonal davant El Corte Inglés)
Tel. 203 14 04 fax: 280 33
oeoj< Barcelona
Ronda Sant Pere, 22 - 4t 1 a
(PI Urquinoono)
Tel. 268 29 77-268 36 65 fax 26815 85
08010 BARCELONA
(977) 65 02 37 • iarragona

LLOGUER DE COTXES, MINIBUSOS I FURGONETES
TARIFES ESPECIALS CAPS DE SETMANA
SERVEI 24 HORES
C / Villarroel, 109 bis.

Telèfon 451 31 43

ESPORTS

DIMECRES
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a selecció espanyola de rem s'ha reconciliat amb Banyoles. Després dels problemes
federatius que havien retardat l'elecció del nou president i els nous entrenadors, el
conjunt estatal ha començat una concentració a les instal·lacions de l'estany olímpic
per preparar la temporada. L'objectiu principal és formar un equip amb futur.

La selecció es
prepara
a Banyoles,
a corre-cuita
Temporada de transido després
dels canvis en l'equip estatal
BANYOLES
PERE F A J U L A

Vuit mesos després del final dels
Jocs Olímpics, l'equip estatal de
rem ha tornat a l'estany de Banyoles. Amb la concentració que
va començar diumenge, les seleccions espanyoles sènior i de
pes lleuger han tornat a les instal·lacions olímpiques, on hi estaran durant dues setmanes.
Els problemes que hi ha hagut en les eleccions a la Federació Espanyola de Rem han fet
que el període d'inactivitat dels
remers del combinat estatal tingués una durada tan llarga. Des
dels Jocs de Barcelona que no hi
havia concentració estatal, fet
insòlit sobretot en una temporada amb dues competicions tan
importants com els Jocs del Mediterrani i el Mundial.
El retard en la convocatòria de
les eleccions i els problemes per
elegir un nou president han fet
que encara no s'hagi configurat
un pla complet d'entrenaments.
Com que no existia un organigrama tècnic que escollís els
components de la selecció, no
s'han fet els entrenaments con-

junts des de final dels Jocs.
Amb l'elecció de Fernando
Climent com a president de la
federació estatal, l'organigrama
tècnic de l'equip espanyol ha
quedat integrat per Angel Sáez
com a coordinador tècnic, i Manolo Bermúdez i Bienve Front
com a responsables de l'equip
sènior i de pes lleuger, respectivament. Com a conseller i entrenador de l'equip sènior, es
compta amb l'assessorament del
tècnic italià Giuseppe di Capua.
Els seleccionats van ser escollits el mes passat en la regata
open disputada a Banyoles. La
selecció es va fer segons el lloc
que van ocupar els remers en la
competició. Com que durant les
proves va fer molt vent, fet que
influeix negativament en el rendiment dels remers, es van repescar alguns participants segons el criteri dels tècnics.
A la concentració Jii ha disset
remers de l'equip sènior i setze
de pes lleuger, repartits en vuit
modalitats, esquif, doble escull,
dos sense timoner, dos amb timoner, quatre skull, quatre amb
timoner, quatre sense timoner i
vuit sense timoner.

Quinze dies enganxats a les pedalines
El programa de l'equip tècnic de la selecció espanyola que farà estada a Banyoles preveu un mínim de
quatre hores diàries de rem. La preparació física no tindrà un paper preponderant, ja que l'objectiu
principal és millorar-ne l'aspecte tècnic. Per això, també hi haurà sessions especials per als concentrats. En la imatge, l'equip de quatre skull entrenant-se a l'estany ahir al matí.

JORDI PICAZO

Segons el responsable de
l'equip de pes lleuger, Bienve
Front, "aquesta concentració
ens servirà per fer una valoració
tècnica de la selecció i conèixer
millor els remers". Els entrenaments, que van començar diumenge passat, duraran fins al
pròxim 15 de maig. Després la
selecció es desplaçarà a Becaurie
(França) per disputar una regata
de preparació dels Jocs del Mediterrani, que se celebraran en
aquesta població. Front diu que
"no pdem confiar a fer resultats
bons als Jocs del Mediterrani, ja
que, tot i que els remers s'han
entrenat amb els seus clubs, no
estan conjuntats per la falta
d'entrenaments".
Després de la regata que disputarà a França, l'equip estatal

farà una altra concentració a
Banyoles a començament de
juny. Posteriorment, anirà a París per prendre part en una competició que es farà el 12 i el 13 de
juny, i des d'allà marxarà per
disputar els Jocs del Mediterrani,
que es desenvoluparan a partir
del 14 de juny.
Segons Bienve Front, "l'estany
és el millor lloc per fer els entrenaments, perquè aquí tenim les
instal·lacions adequades per entrenar-nos"; i afegeix: "Ens quedarem aquí fins després de la
disputa del Mundial, que es farà
dels dies 30 d'agost al 5 de setembre a la localitat txeca de
Roudnice".
Front creu que, de cara al
Mundial, "ens pot influir força
la falta d'entrenaments i conjun-

ció entre els components de
l'equip".
A la concentració de l'equip
estatal cal destacar la presència
de sis remers banyolins. En sèniors hi participen Jordi Quer i
Andreu Canals. En la categoria
de pes lleuger estan seleccionats
Jordi Arteman, Francesc Arpa i
David Teran. En la categoria juvenil, que va acabar la concentració diumenge passat, estava
convocada la banyolina Jordina
Canals.
Cap dels dos tècnics de la selecció no vol parlar de modalitats amb possibilitat de fer bons
resultats. Tot i això, es confia especialment en el doble skull i el, ^
quatre skull. Els entrenadors, en
canvi, veuen difícil que es pugui
estar al nivell dels Jocs Olímpics.

Bermúdez creu que aquest any no es
poden esperar grans resultats de l'equip
BANYOLES
P.F.

El banyolí d'adopció Manolo
Bermúdez, elegit recentment
responsable de l'equip sènior,
opina que "aquest any no podem parlar de resultats, sinó
que hem de parlar d'objectius.
I les fites són conjuntar al màxim els remers per poder formar un bon equip de manera
que pugui rendir a un nivell alt.
Després ja tindrem resultats".
Bermúdez explica que aquesta

concentració li servirà per
conèixer els remers des del
punt de vista d'entrenador,
perquè "jo fins ara només els
coneixia com a esportista que
competia amb ells".
Segons l'opinió del tècnic
banyolí, "el rendiment de
l'equip és una incògnita perquè
normalment la preparació d'un
Mundial comença uns set o
vuit mesos abans, i nosaltres
l'hem de preparar en tres mesos. Això significa que hi pot
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haver errors importants", i diu
que per això "és essencial aprofitar al màxim els dies de concentracions".
L'equip sènior es desplaçarà
a Becaurie amb un bot de vuit
amb timoner. Això pot semblar
un absurd, perquè aquesta modalitat no participa ni als Jocs
del Mediterrani, ni al Mundial,
però el parer de l'entrenador
"és que ens servirà per conjuntar l'equip de cara a compromisos més importants".

Manolo Bermúdez, donant instruccions als remers integrants
del bot de vuit amb timoner.
JORDI PICAZO
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El president del
Ripoll no sap si es.
tornarà a presentar
RIPOLL
RAIMON SUBIRA

El president del CF Ripoll,
Ramon Orriols, encara no ha
decidit si es tornarà a presentar a les eleccions per la presidència del club que se celebraran el dia 29 de maig. Dilluns que ve acaba el termini
per presentar candidatures
per al càrrec i, de moment,
encara no n'hi ha cap.
El soci Eduard Ruiz, però,
ha confirmat que encapçal a r à una llista que inclourà
com a número dos el president de la penya blau-grana
de Ripoll, Ramon Esclusa.
Ruiz, a més, s'ha marcat com
a objectius principals "potenciar l'esport base, crear
un equip que jugui a tercera
regional i aconseguir l'ascens
del primer equip a preferent".

áKMMIk '
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-Abdujaparov
guanya l'etapa
de la Vuelta
VALENCIA
NOUDIARI

El cliclista uzbekistanès Abdujaparov (Lampre) va guanyar la vuitena etapa de la
Vuelta a España. El ciclista de
l'equip italià es va imposar a
l'esprint massiu que va proN tagonitzar tot el grup pels
carrers de València. Darrera
seu van arribar Van Poppel
(Lotus), guanyador de l'etapa
anterior, i Jalabert (ONCE).
En l'etapa d'ahir, que va
sortir d'Albacete, no es va
produir cap escapada important i els ciclistes van anar en
grup durant tota la cursa,
cosa que la va alentir molt.
Després d'aquesta etapa,
la general continua igual que
en les jornades anteriors, encapçalada pel suís Alex Zülle
•-(ONCE), Tony Rominger
(Cías) i Laudelino Cubino
(Amaya).
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La plantilla del Palamós
no cobra des del febrer
El club espera ingressar els 35 milions que els deu Huarte
PALAMÓS
J A U M E SOLER

El Consell d'Administració del
Palamós està pendent d'ingressar la setmana que ve els 35 milions de pessetes que els deu
l ' e m p r e s a Huarte-Cataluña.
Aquests milions corresponen al
patrocini que va fer el Palamós la
temporada passada de l'empresa navarresa. "Estem esperant
poder tenir aquests diners els
dies vinents per fer els pagaments més immediats", diu el
vice-president del club palamosí
Joaquim Simó.
La comissió esportiva del Palamós té previst, quan ingressi
els diners, pagar les mensualitats
de març i abril que deu a la plantilla, que pugen a uns sis milions
de pessetes. Els jugadors tenen
estipulat cobrar cada mes
200.000 pessetes.
El Palamós volia pagar aquests
diners als jugadors si cobrava els
deu milions de pessetes que els
deu el Marbella. Com que encara no els ha cobrat, l'equip està
pendent que Huarte els faci en
els dies vinents el pagament dels
35 milions de pessetes.
Les primes que han de cobrar
els jugadors del Palamós aquesta
temporada, el club les abonarà
un cop hagi acabat la competició. Això ja ho van decidir al moment de negociar-les. Les primes variaran depenent de quina
sigui la classificació de l'equip al
final del campionat segons el
lloc que ocupin.
Reducció del pressupost
El Consell d'Administració ja
està planificant la temporada
que ve. El pressupost es reduirà
considerablement. Dels 185 mi-

Les samarretes aquesta temporada continuen verges
La falta de patrocinador ha estat un dels principals problemes amb què s'ha trobat el Consell d'Administració del Palamós . Els directius de l'equip del Baix Empordà estan buscant des de fa mesos una
empresa que els permeti cobrir, encara que només sigui una part, els vint milions de pessetes que hi ha
en el pressupost d'aquesta temporada.

JORDI PICAZO

lions d'aquesta temporada es
passarà a 139 milions. "El pressupost per a la temporada 93/94
l'hem fet sobre segur. Si després
ingressem més del que hi ha
previst podrem començar a pagar tots els deutes que tenim
pendents. No podem estirar més
el braç que la màniga", explica
Joaquim Simó.
La comissió econòmica del
Palamós, tot i els problemes que

té, tancarà l'exercici d'aquest
any amb un dèficit d'entre 12 i
15 milions de pessetes.
El Palamós està treballant per
trobar algun patrocinador, encara que només sigui fins a final de
temporada. És gairebé impossible, però, poder cobrir els vint
milions pressupostats per aquest
concepte
Un altre contratemps han estat els ingressos de les taquilles.

Per ara només pugen a uns dotze milions de pessetes, tot i que
n'hi ha vint-i-sis de pressupostats i a casa només falta jugar-hi
amb el Badajoz, el Lugo, el Sestao i el Valladolid.
També falta ingressar una part
de les retransmissions que ha fet
el Canal 33 i decidir el partit que
queda per televisar. Aquest partit podria ser el que jugaran davant el Lugo.

•

La Unió no jugarà dissabte
per problemes de viatge
FIGUERES
CARLES CEREIJO

El Figueres no ha pogut atendre la petició de la directiva del
Mérida, que volia avançar a
dissabte el partit d'aquesta jornada. Durant tot ahir, el Figueres va intentar anticipar, sense
èxit, el desplaçament a la ciutat extremenya.
L'agència de viatges oferia al
club figuerenc, com a única
possibilitat, un vol per al mateix dissabte al matí i un per
tornar diumenge a la nit. "Hi

havien dificultats insalvables.
La mateixa diretiva del Mérida,
en veure que teniem tants problemes, ens ha dit que podíem
deixar-ho córrer", va assegurar
ahir el secretari tècnic del club,
,Xavier Xinxó.
La comissió esportiva del
club es va trobar ahir amb l'entrenador Pitxi Alonso per analitzar la situació de l'equip,
però no es va prendre cap decisió. "Ha estat una reunió rutinària", va explicar el preparador.
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Jordi Pardo participarà en el
Campus del Santa Eugènia
-

Jordi Pardo.

GIRONA
P.F.

El jugador del Valvi Jordi Pardo
és la principal novetat de la VIII
edició del Campus del Santa
Eugènia que es va presentar ahir
a la tarda.
El Campus se celebrarà de l'I
al 16 de juliol, i comptarà amb la
direcció tècnica dels jugadors
del Valvi, Alfons Ribas i Jordi
Puig. Tos dos, juntament amb
Pardo, ja van ser presents en
edicions anteriors. Eduard Herrero, president del Santa Eugè-

nia, diu que "la presència de
Pardo serà molt útil perquè ha
participat a molts camps importants".
El Campus està obert a joves
d'entre 8 i 15 anys. Es farà al
col·legi Migdia, cada dia de 2/4
de 10 del matí a 2/4 de 6 de la
tarda. Una de les novetats més
destacades és que els participants podran utilitzar la piscina
de la Devesa en dies alterns.
També és prevista una visita a
l'anella olímpica i a les instal·lacions del Camp Nou.
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ohan Cruyff no està gens preocupat pel baix rendiment del Barça en els últims partits.
Cruyff, que va mostrar molta confiança a revalidar el títol de Lliga, va presentar un
partit benèfic contra la droga. Per la seva part, Stoïtxkov no va voler explicar les seves
declaracions en què diu que està disposat a escoltar ofertes del calcio.

J
Cruyff: "Som els líders
n
i no hem de tenir por

El tècnic troba totalment justificada la visita de Ferrer a un fisioterapeuta holandès
BARCELONA
JORDI VELASCO
El tècnic barcelonista, Johan
Cruyff, té plena confiança en el
futur del seu equip i considera
que ningú ha d'estar alarmat pel
baix rendiment de l'equip barcelonista en els últims partits de
Lliga. Cruyff també va considerar que la decisió de Ferrer de visitar un fisioterapeuta holandès
per recuperar-se de la seva lesió
muscular és totalment encertada i no pot originar cap enfrontament amb els metges del club.
L'holandès va justificar el pobre partit del Barcelona a Sarrià
per l'escàs temps que va tenir
per preparar el partit a causa de
la quantitat de jugadors de la
plantilla que durant la setmana
havien estat fora per jugar partits
internacionals. Cruyff va dir que
"si analitzem tots els partits de
Lliga veurem que quan hem perdut més punts ha estat després
d'un partit de la selecció; això és
lògic perquè els jugadors que
són fora perden la dinàmica del
nostre treball".
L'entrenador va voler tranquil·litzar aquells aficionats que
han posat el crit al cel al comprovar que el rendiment dels
blau-grana ha baixat d'una manera important en els últims tres
partits de Lliga, tot i mantenir el
liderat. Cruyff va dir que "no tinc
per què tenir por, no hi ha motius". L'holandès va negar també
que l'equip estigui nerviós de
cara a afrontar el rush final de la

Presentació
oficial del partit
contra la droga
del 25 de maig
•;.:

BARCELONA
J.V

Johan Cruyff, juntament amb el locutor Luis del Olmo i el jugador blau-grana José Mari Bakero, en
l'acte de presentació del partit contra la droga
MICKY RIBERA

Lliga.
El principal problema que té
Johan Cruyff en aquests moments és recuperar Albert Ferrer, lesionat diumenge passat a
Sarrià, pel partit de la pròxima
jornada contra el Cadis. Amb la
intenció que la recuperació fos
més ràpida, el mateix Cruyff va
recomanar a Ferrer que anés a

Holanda a visitar el fisioterapeuta Dick van Toorn, i així ho ha fet
el jugador. El tècnic va comentar
que "es tracta d'un recuperador
especialista en aquests tipus de
lesions, que té un mètode molt
eficaç, tal com he pogut comprovar personalment i s'ha demostrat recentment en el cas de
Ronald Koeman". Cruyff no creu

que aquesta decisió sigui motiu
d'enfrontament directe amb els
serveis mèdics del club, perquè
"aquests tenen una funció diferent; no podem tenir especialistes en tot". Cruyff, d'altra banda,
no va donar importància a les
paraules de Stoïtxkov a la premsa italiana, perquè "només m'interessa aquesta temporada".

Johan Cruyff, com a iniciador del projecte, i els
seus col·laboradors van
presentar el partit benèfic
a favor de la lluita contra
la droga que es disputarà
al Camp Nou dimarts, 25
de maig. El matx el jugaran el Barcelona i un
combinat de jugadors de
la resta d'equips de primera divisió. La idea de
fer un partit amistós per
col·laborar econòmicament en la lluita contra la
droga va sorgir'després
d'una conversa entre el
jutge Baltasar Garzón i el
tècnic blau-grana. El jutge
ha volgut passar a un segon terme per evitar un
protagonisme que hauria
pogut ser mal interpretat
en èpoques electorals.
L'organització demanarà
al príncep Felip que jugui
el partit entre famosos que
es farà abans d'aquest
matx. Les entrades valdran entre 1.000 i 2.000
pessetes.

Hristo Stoïtxkov torna a deixar-se estimar pel
futbol italià en la recta final de la temporada
BARCELONA
J.V.

Els rumors segons els quals
Hristo Stoïtxkov podria deixar el
Barcelona a final de temporada,
que ja van sorgir l'any passat,
han tornat a sortir a la llum pública. En unes manifestacions
del búlgar fetes al seu país al
Corriere dello sport Stadio, rotatiu esportiu d'Itàlia, Hristo
Stoïtxkov deixa clar que "tot professional té un preu" i si arriba
una oferta interessant d'un
equip del calcio estaria disposat

a deixar el Barcelona per provar
l'aventura italiana.
El jugador va assistir ahir a
l'acte de presentació del partit
benèfic contra la droga que es
jugarà al Camp Nou. Stoïtxkov,
però, a Barcelona no va voler fer
cap manifestació sobre aquestes
declaracions i amb tota la mala
educació del món es va treure
els informadors de sobre.
Al diari italià, el jugador barcelonista declara que el fet de "deixar el Barcelona o no al final de
temporada depèn de la genero-
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sitat dels possibles compradors". El búlgar té una clàusula
de rescissió del seu contracte actual amb el Barça de 1.500 milions de pessetes. Stoïtxkov diu
que "per fitxar-me són necessaris aquests diners; si algú està
disposat a pagar-los, tot és possible". De tota manera, el davanter barcelonista ha manifestat
moltes vegades que està molt a
gust al Barcelona i que desitja
acabar el seu contracte amb
l'entitat catalana. Aquests són,
però, els rumors de cada any.

Hristo Stoïtxkov encara la porteria de l'Sporting de Gijón, en un
partit jugat al Camp Nou
JOAN CARLES SAIA
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Biern: "Els patrocinadors
tenen por del Barcelona''
Pel vice-president, "les marques no s'atreveixen a ajudar l'Espanyol"
BARCELONA
EFE

El vice-president del RCD Espanyol, Claudi Biern Boyd, va
assegurar ahir que els empresaris catalans tenen por de promocionar l'Espanyol per les reaccions que podria provocar entre
els seguidors del FC Barcelona.
Biern creu que "hi ha un ambient en què si es fa alguna cosa
per ajudar l'Espanyol els seguidors del Barça s'enfadaran i deixaran de comprar aquest producte".
Biern va explicar que fa anys
una empresa "ens va oferir 7 milions de pessetes per patrocinar
l'equip d'hoquei patins de l'Espanyol, amb la condició que el
seu nom no fos publicat per por
de la reacció dels suguidors barcelonistes contra el producte
que anunciàvem".
"Som masoquistes"
Claudi Biern suposa que la raó
per la qual els seguidors del Barcelona marginarien un producte
que ajudés econòmicament
l'Espanyol seria perquè "potser
molta gent del Barça no vol que
l'Espanyol existeixi. Això és una
cosa que tinc molt clara, tot i
que també és possible que nosaltres tinguem aquest mateix
sentiment quant al FC Barcelona".
Segons l'opinió del vice-president espanyolista, el RCD Espanyol "és un club que podria
donar molt més rendiment publicitari que altres com l'Sporting de Gijón o el Saragossa, que
no compten amb una televisió
autonòmica però que, en canvi,
no tenen problemes per aconseguir un patrocinador".

Claudi Biern saluda Juli Pardo abans de la primera assemblea d'accionistes del RCD Espanyol que es va
celebrar al Palau d'Esports de Barcelona
MICKY RIBERA

No obstant, tot i la rivalitat
existent, Claudi Biern considera que l'Espanyol ha d'adoptar
pel seu propi profit alguna de
les solucions que ha protagonitzat el Barcelona durant els
últims temps. "La nostra situació econòmica no ens permet
fitxar jugadors ja consagrats, i
el futur es basa a buscar nous
valors com ha fet el FC Barcelona amb homes com Ekelund
i Vucevic".
A més, el responsable de la
gestió esportiva de l'Espanyol
considera que "el club no té un

estil propi de joc perquè no s'ha
donat continuïtat als entrenadors que s'han contractat i la secretaria tècnica de l'Espanyol no
ha funcionat gaire bé durant les
últimes temporades".
Segons Biern, "el seguidor espanyolista està a l'ombra d'un
equip tan poderós com el Barcelona, que té un gran suport popular i que, a més, és un conjunt
guanyador. Penso que els espanyolistes som una mica masoquistes".
Pel que fa a la situació econòmica de l'entitat, Claudi Biern va

El Borussia de Dortmund i el
Juventus de Torí jugaran avui
el partit d'anada de la final de
la Copa de la UEFA al Westfalen Stadion d'aquesta localitat
alemanya. El partit serà retransmès en directe per Antena 3 Televisión.
No hi ha un favorit clar entre els dos equips finalistes. El
Juventus compta amb un
Dino Baggio en gran forma i
amb jugadors amb prou cate-

goria per decidir un partit,
com Platt o Moeller, però també té un esquema de j o c
menys definit que el conjunt
alemany.
El Borussia, entrenat per
Ornar Hitzfeld -desconegut en
l'àmbit internacional-, no
podrà comptar ni amb el
danès Flemming Povlsen, lesionat, ni amb Matthias Sammer, que no va ser inscrit a
temps davant la UEFA. La seva
gran estrella és el suís Stéphane Chapuisat.
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La reunió del consell
d'administració del RCD
Espanyol va tractar ahir
les renovacions que queden pendents a la plantilla espanyolista. A més
del tema esportiu, els
consellers del club espanyolista van parlar de
l'auditoria encarregada
pel consell d'administració per aclarir la gestió de
Juli Pardo al capdavant
del club.
Pel que fa a la situació
econòmica de l'Espanyol,
Claudi Biern va manifestar que "en tres anys
s'han gastat 7.500 milions
de pessetes i hem ingressat molt meny. El forat
econòmic que ha deixat
Juli Pardo és de més de
2.000 milions de pessetes".
La mala situació econòmica del club provocarà
que es redueixin moltes
despeses en el tema esportiu. "Ara tenim una
plantilla amb 29 jugadors,
set dels quals són estrangers, dos secretaris tècnics, dos preparadors físics, tres responsables de
relacions públiques, i alguns amb contractes de
nou anys de durada", va
explicar Claudi Biern.
Aquesta situació pot
afectar la negociació de
les renovacions de Francisco, Eloy, Sergio, Escaich i Emili. De fet, sembla que en els casos de
Francisco i Mino el club
no pot millorar les ofertes
que els han fet altres
clubs, que sí que satisfan
les ànsies dels jugadors de
firmar un contracte per
dos anys, mentre que el
RCD Espanyol només els
ofereix un contracte d'un
any.

tmm^mmM
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Borussia-Juventus, final
de la Copa de la UEFA
DORTMUND
AGENCIES

comentar que "aquesta temporada hauria de ser la de la salvació després d'una gestió econòmica molt desencertada. La temporada vinent haurà de ser de
consolidació".
En aquest capítol, Claudi
Biem va elogiar la tasca del president Francisco Perelló, de qui
va dir que "és un exemple d'espanyolisme. Als 75 anys ho dóna
tot pel club i, malgrat que ha
anunciat que deixarà la presidència al mes de juny del 1994,
és molt probable que continuï al
càrrec".

L'herència de
Pardo, un deute
de 2.000 milions
de pessetes

Rocha: "Si Núñez entrenés
l'Oviedo, li faríem vuit gols"
MADRID
ALFREDO ARCEO. CORRESPONSAL

Ricardo Rocha

Ricardo Rocha, el defensa central del Reial Madrid, va contestar les declaracions que va fer
diumenge Josep Lluís Núñez, en
què el president barcelonista va
dir que "si jo hagués estat l'entrenador de l'Oviedo, l'equip asturià no hauria perdut contra el
Madrid". Rocha va assenyalar
que "si a Antic, que és una persona intel·ligent, li vam fer quatre gols, a Núñez com a mínim
n'hi hauríem marcat vuit'V

No obstant, la reacció del defensa brasiler és l'excepció en
una plantilla en la qual els jugadors volen fugir de polèmiques
amb el Barcelona i centrar-se en
la lluita per la Lliga".
Per Butragueño, "a la Lliga pot
passar de tot. El Barcelona és un
rival terrible i ho serà fins al final
del campionat. El que nosaltres
volem és ser igual de terribles
per ells que ells per nosaltres".
Butragueño va recordar que "fa
un mes tothom ens donava per
morts".
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L'Estudiantes força
un quart partit
davant el Reial
Madrid

Els jugadors del Barça
volen el Sant Jordi ple

ESTUDIANTES

76

R. MADRID

63

Estudiantes: Azofra (5), Herreros
(21), Winslow (5), Pinone (12), Orenga
(7) -cinc inicial-, Cvjeticanin (17), Vecina (9), Martínez Arroyo i Aisa.

La Penya creu que jugarà millor amb la pressió en contra seu

R. Madrid: Antúnez (11), Simpson
(12), Brown (9), Biriukov (5) i Sabonis
(10) -cinc inicial-, Martín (11), Cargol
(3), Romay (2), Lasa i Santos.
Àrbitre: Betancor i Requena

BARCELONA
N O U DIARI
El Barça s'enfronta avui al Joventut en el tercer partit de la sèrie
semifinal amb la incertesa de si
el Sant Jordi s'omplirà. El suport
dels aficionats serà decisiu pels
homes d'Aíto García Reneses,
que al segon partit, a Badalona,
van igualar l'eliminatòria a una
victòria després d'una actuació
irregular en què van combinar
vint minuts de joc impecable
amb un final amb problemes.
Durant aquesta temporada, el
d'Aíto García Reneses ha sigut
un equip regular i fort al Palau
Sant Jordi. Es per això que parteix com a favorit en aquest duel
en què lluitarà davant el seu propi públic. Però fins que comenci
el partit (20.30 h per La2) no serà
possible saber si aquest públic
acompanyarà els blau-grana en
un moment tan decisiu per les
seves aspiracions al títol.
De moment, el ritme de venda
de localitats no és gaire prometedor. El gerent de la secció de
bàsquet del FC Barcelona, Francesc Bernat, va explicar ahir que
"no és possible donar una xifra
ni tan sols aproximada de les entrades que ja s'han venut perquè
la tradició d'aquí és que els aficionats adquireixin les localitats
just abans del començament del
partit".
Malgrat tot, Francesc Bernat
confia que "el Palau s'omplirà
perquè és un partit transcendental i l'afició n'és conscient".
Aquesta mateixa opinió la comparteixen gairebé tots els jugadors. Epi estava convençut que
per aquest partit el Barça comptarà amb el suport que cal. "Em
sembla que aquesta vegada no
serà difícil omplir el Sant Jordi
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Incidències: 12.500 espectadors
al Pavelló d'Esports de la Comunitat de Madrid. El quart partit de la
semifinal entre l'Estudiantes i el
Reial Madrid es disputarà dijous al
mateix escenari.
MADRID
ALFREDO ARCEO. CORRESPONSAL

Manolo Flores arriba a un acord per entrenar el CB Càceres
Manolo Flores, fins ara tècnic del Cornellà, equip filial del FC Barcelona, serà el nou entrenador del CB
Càceres la temporada que ve. Flores, natural de Mérida (Badajoz), va arribar ahir a un acord amb Manuel Alvarado, gerent del CB Càceres. La firma oficial del nou contracte es farà quan s'hagi acabat la
temporada. Flores ha estat vinculat al Barça durant més de vint anys.

ORIOL TARRIDAS

perquè aquest partit és tan important que l'afició no hi faltarà".
La mitjana d'assistència al pavelló no supera els 5.700 espectadors per partit, però en els enfrontaments més esperats sempre s'ha arribat als 7.000. Precisament a l'última confrontació
amb el Joventut, al partit corresponent a la fase regular que va
tenir lloc el 19 de novembre, es

va superar la xifra de 7.000 espectadors (7.550).

• Els metges obliguen
Reggie Lewis, dels
Cèltics, a retirar-se

M Els esportistes de
l'ADO'96 cobraran
abans que passi un mes

La collada sud de
l'Everest és l'abocador
més alt del món

BOSTON. - L'aler Reggie Lewis,
dels Cèltics de Boston, s'haurà
de retirar perquè diversos cardiòlegs li van detectar greus irregularitat de cor. La decisió la van
pendre dotze especialistes de
l'hospital de Boston, on el jugador va ser sotmès a intensos exàmens el cap de setmana passat
perquè va tenir un col·lapse durant el partit que el seu equip va
disputar dijous passat davant els
Hornets. El responsable mèdic
dels Cèltics, Arnold Scheller, va
dir que seria molt difícil que Lewis tornés a jugar. - Agències

MADRID. - Els 451 esportistes
becats pel pla ADO'96 que es va
firmar ahir a Madrid cobraran
abans que passi un mes l'import
de les ajudes, segons va assegurar el secretari d'Estat per l'Esport, Javier Gómez Navarro. Les
beques seran de quatre milions
de pessetes anuals pels medallistes a Barcelona'92 i de mig milió
pels que van aconseguir un diploma. Una de les grans novetats del programa ADO'96 és
l'exclusió del bàsquet, que va tenir una pobra actuació als Jocs
de Barcelona. - Efe

BARCELONA. - La collada sud
de l'Everest, situada a uns 7.986
metres d'altura, s'ha convertit en
l'abocador més alt del món ja
que s'ha comprovat que la
quantitat de brossa acumulada a
la zona és de vint tones. Els integrants de l'expedició Gas Natural a l'Everest van indicar que es
tracta "d'un panorama desolador perquè hi ha acumulades
centenars de botelles d'oxigen
que sobresurten espectacularment perquè aquest any hi ha
poca neu a la muntanya". Agències
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Maljkovic, sempre present
Pel que fa a l'actualitat de la
Penya, continuen els rumors
constants sobre les negociacions
que el Marbella Joventut manté
amb Bozidar Maljkovic, el presumpte responsable de l'equip
la temporada que ve. Els juga-

dors i tècnics de la Penya no poden fer cas omís d'aquests comentaris, però es volen centrar
en el partit d'aquest vespre.
Lolo Sainz va assegurar que
"ara resultarà molt difícil, sobretot si es té en compte que en
l'aspecte moral no hauria sigut
el mateix perdre el primer partit
i guanyar el segon". El tècnic de
la Penya creu que la pressió els
afavorirà.

L'Estudiantes va forçar ahir
un quart partit a la sèrie semifinal que pot ser d'infart.
Els col·legiats van humiliar el
Reial Madrid (76-63) al partit
d'ahir i, el que és pitjor per
l'equip blanc, van tornar a
connectar amb el seu públic.
L'Estudiantes va jugar sense respectar les normes, va
agradar a la seva afició -la
demència- i va respondre a
les ordres de defensa a ultrança que li va manar el seu
entrenador. Sabonis va fer
deu punts en tot el partit i va
agafar tretze rebots, però la
seva aportació no va ser la
mateixa que en altres partits i
el seu equip ho va notar.
Tot i que el Reial Madrid va
arribar a tenir dotze punts
d'avantatge al minut dotze
(19-27), l'Estudiantes va marxar al descans amb una còmoda renda (46-36).
A la represa, l'Estudiantes
va anul·lar els blancs. Herreros es va convertir en el millor encistellador d'un Estudiantes que al minut 35 ja
disposava d'un avantatge de
dinou punts (72-53).
La demència pot seguir somiant en un partit més i Miguel Ángel Martín també perquè de moment el seu equip
no es desfà.

Carlos Sainz acaba quart
al Rally de Còrsega
AJACCIO
EFE

El pilot madrileny Carlos Sainz
(Lancia) va acabar en quarta
posició al Rally de Còrsega que
es va acabar ahir a l'illa mediterrània. Després d'aquesta
prova, la cinquena puntuable
pel campionat de pilots, Sainz
només té deu punts i és molt
lluny dels 55 del líder de la
classificació mundial, el
francès François Delecour, que
va ser el guanyador a Còrsega.
Juha Kankkunen i Didier Au-

riol, els dos amb Toyota, el segueixen amb 43 i 35 punts, respectivament.
Carlos Sainz ha dit pràcticament adéu a les seves últimes
esperances d'aconseguir renovar el títol mundial. El pilot espanyol ha quedat molt decepcionat pel rendiment del seu
Lancia a Còrsega -fins i tot va
ser superat pel seu company
d'equip, Andrea Aghini- i ja
pensa en la pròxima prova del
calendari mundial, el Rally
Acròpoli.

50 •NOU D|AR|

CULTURA/ESPECTACLES

DIMECRES

5 DE M A I G DE 1 9 9 3

L

a Institució de les Lletres Catalanes ha nomenat el novel·lista Víctor Mora, escriptor
del mes de maig. Mora visita avui Girona. Al migdia pronunciarà una conferència al
Col·legi Montessori-Palau, i a les vuit del vespre protagonitzarà un col·loqui a la Casa
de Cultura. Demà, l'autor barceloní anirà a Perpinyà on també farà una xerrada

Víctor Mora: "No
cal saber molta
gramàtica per
ser escriptor"
L' escriptor del mes, visita avui
Girona i demà Perpinyà
GIRONA
JOSEP M. PUIG
"Com a persona que va proposar
a la Institució de les Lletres Catalanes, la figura de l'escriptor del
mes, ara em produeix una gran
satisfacció ser un dels elegits",
afirma Víctor Mora, barceloní de
61 anys, sobre el qual ha recaigut
el "privilegi de ser-ho", en els
pròxims vint-i-cinc dies.
-Per quin perfil suposa que l'han
escollit escriptor del mes?
-Crec que s'elegeix una persona
que faci molts anys que escrigui
en català. Potser no és necessari
que ho hagi fet sempre, ni que
hagi de tenir un perfil determinat. Tampoc cal que hagi obtingut molts premis.
-La dona dels ulls de pluja, és la
seva darrera obra. Podria fer-nos
cinc cèntims del contingut?
-És una novel·la d'intriga que
passa a la Barcelona pre-olímpica, on s'hi aboquen problemes
de l'època. El més important és,
però, la relació de la parella entre home i dona.
- Encara es pot ser original escrivint sobre la relació home i
dona?
-Això serà possibe sempre.
Aquests tipus de relacions tenen
unes constants sobre les quals
sempre serà possible parlar.
-Fins a quin punt s'identifiquen
vivència i imaginació en la seva
obra?
-En la narrativa hi ha sovint una
part de veritat i una de mentida.
És el mentir vrai que deia el poeta francès Louis Aragón.
-L'anterior escriptor del mes
Pau Faner, deia que ell era un
mal estudiant i que fa errades
ortogràfiques quan escriu. ¿Quina opinió li mereixen aquestes
declaracions?
- Pau Faner ho va dir perquè és
un escriptor d'una modèstia exquisida. Té tots els premis que es
poden concedir en llengua catalana. I pel que vostè em pregunta li contesto que no cal saber
molta gramàtica per escriure.

Fins i tot, un escriptor pot ser excel·lent i no ser un bon gramàtic.
-Quina impressió conserva sobre la festivitat d'aquest Sant
Jordi?
- Vaig estar molt content de
comprobar amb quina afició la
gent comprava llibres. És un
gran dia per a la novel·la catalna.
-El fet que vostè hagi estat un
nen escolaritzat a França i que
hagi escrit en castellà abans que
en català, ¿fins a quin punt ha
influït en la seva obra?
-Abans havia de traduir del
francès per escriure en castellà.
I, sovint, tenia problemes a
l'hora d'escriure en català. Cosa
que ara, amb el temps, ja no em
passa.
-Quins autors de la jove narrativa li mereixen respecte ?
-Desgraciadament, no tinc
temps per llegir tot el que voldria. Però tinc una bona impressió dels nostres escriptors joves.
-Existeix un perfil de lector de
novel·les?
-Sí, qui llegeix novel·la és la gent
que necessita que li expliquin
històries, aquelles persones que
volen identficar-se amb algú.

Un barceloní de 61 anys que se sent content del que ha escrit
Víctor Mora és un escriptor al qual li causa un gran plaer escriure. "També em causa grans problemes",
diu, "però aquests no són res si després d'escriure em sento content del què he escrit". Barceloní de
mena, va néixer al carrer Sant Pau. Va estar empresonat i després exiliat, a causa de la seva militància
en un partit de la resistència antifranquista.
NOU DIARI

Novel·lista, dibuixant frustrat i
guionista d'El capitán Trueno'
_

GIRONA
N O U DIARI

En la seva visita gironina, Víctor Mora farà una conferència
per als alumnes del Col·legi
Montessori-Palau, a tres quarts
de dotze del matí. A les vuit del
vespre, protagonitzarà un
col·loqui a la Casa de Cultura
Tomàs de Lorenzana.
L'escriptor va néixer a Barcelona el 1931. Amb la Guerra
Civil, es va exiliar a França i,
en tornar a barcelona, no sabia
parlar castellà. Als 20 anys va
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entrar a Editorial Bruguera, on
el van rebutjar com a dibuixant. A canvi, hi va poder fer
traduccions i escriure milers
de tebeos, entre ells El capitán
Trueno i Dant Futuro.
La seva narrativa, ha entroncat en ocasions amb la novel·la
negra i la cièncía-ficció. Destaquen El cafè dels homes tristos
(1966), Whisky amb
napalm
(1976), El tramvia blau (1984),
La presa de poder de Stella
Wunderberry (1992), "i La dona
dels ulls de pluja (1993).

Víctor Mora ha fet grans aportacions narratives al món del còmic, creant grans personatges.
NOUDIARI
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Atorgats els premis
del Consell Comarcal
del Gironès
GIRONA
N O U DIARI

Cortina de Colors, una fotografia d'Àngel Vilà de Riudellots de la Selva, s'ha emportat el premi d'honor del Concurs Fotogràfic del Gironès.
Un jurat integrat per Carles Vivó, Xavier Puig, Quim
Botey i Miquel Bosch va escollir aquesta obra d'entre
totes les presentades.
El premi al tema lliure ha
estat atorgat a Jordi Gallego,
de Sant Feliu de Guíxols, per
la fotografia Girona, núvols
de tempesta, i Quim Tor, de
la Bisbal, s'ha emportat el
premi al tema "La gent" per
Concentració
de
manaies
1990. La qualitat de les fotografies va fer que es concedissin quatre accèssits a
Anna Bozzano, Quim Tor, Josep Piferrer i Xavi Sureda.
ART

Mostra antològica
d'Antonio López al
Reina Sofia
MADRID
NOUDIARI

Després de mesos de retard,
el Museu Nacional Reina Sofia de Madrid va inaugurar
ahir l'exposició més esperada
de la seva curta però intensa
història: l'antològica sobre el
pintor Antonio López.
La mostra s'havia d'inaugurar l'octubre passat, però
l'artista va decidir cancel·laria a causa de la seva disconformitat amb la configuració
de la col·lecció permanent
del museu. L'acord entre l'artista i la direcció, que porta
implícita una més gran atenció en el fons exposat a la figuració i al realisme, ha
permès finalment que l'antològica es pugui veure. Fins
al 19 de juliol, 175 obres de
diferents períodes ompliran
el Reina Sofia del realisme de
López.
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Els músics del
'Rock sense
>
fronteres
arriben a Girona
El Palau de Fires de Girona viurà
dijous un clam humanitari
GIRONA
JOSEP M. PUIG
"Hem volgut estar aquí per aportar el nostre talent i la nostra solidaritat a una causa justa", va
dir Dani Nel.lo, saxo del grup
barceloní Los Rebeldes, un dels
molts conjunts que s'uniran
demà dijous en el concert Rock
sense Fronteres. L'acte de presentació del festival benèfic es va
fer ahir al Col·legi de Periodistes
de Girona i hi van assistir components dels grups Jaleo, Apache, Capdetrons i Umpah-pah.
El macroconcert començarà a
les deu del vespre al recinte del
Palau de Fires de Girona.
Obrirà la nit el cantautor Jaume Escala. Seguirà el rock contundent del grup de Terrassa
Capdetrons. Els gironins Sui Generis seran els tercers a intervenir i el rock adult de La D.P.
Band tancarà una primera part
de l'espectacle. Pep Sala, del
grup Sau, es presentarà tot seguit en solitari i deixarà pas al
que serà pròpiament el primer
plat fort de la nit: un concert
d'una hora i mitja del rock detallista i melomaniàtic dels gironins Umpah-pah.
El final de la festa humanitària
el protagonitzarà el grup de Jaén
Apache. Luis Miguel Peláez,
membre del grup, va manifestar
que "nosaltres ja tenim experiència a tocar en concerts hu-

manitaris. Vam participar, per
exemple, en un concert antiterrorista a Barcelona", apuntava el
músic.
Dani Nello va afirmar, referenint-se a aquesta qüestió, que
"actuar en festivals 'contra' el
que sigui no serveix. El que sí
que serveix és participar en actes
com el de dijous, per a una finalitat concreta: recaptar diners".
Davant la pregunta de si era
responsabilitat del rock participar en aquests tipus d'ajudes, els
músics van respondre unànimament: "La música camina sola.
Si, a més, pots fer servir el teu
poder de convocatòria per ajudar a recaptar fons per a una
causa justa, molt millor".
Sobre la necessitat que la gent
assiteixi al concert, el saxo de
Los Rebeldes va dir: "Només cal
que miris el cartell per adonar-te
de la quantitat de gent interessant que hi ha. El veus i t'adones
que val la pensa assitir-hi".
Solidaritat dels ajuntaments
L'organització de l'espectacle va
denunciar que no s'havien rebut
totes les ajudes promeses per
part de les institucions. Gisela
Rectoret, productora de l'esdeveniment, va afirmar també que
"només els ajuntaments petits
s'han adherit de manera incondicional al projecte donant-nos
suport econòmic. Més de cent

Dos components del grup de Terrassa Capdetrons, que actuaran al
festival 'Rock sense fronteres' de Girona.

NURI MORENO

ajuntaments ens han comprat
entrades".
Davant d'unes crítiques fetes
per algunes institucions, que
Rectoret no va desvelar, referents a una "espanyolització" del
festival, aquesta va afirmar que
"desconeixia que això pogués
passar. Em pensava que la gent
estava més sensibilitzada. Algunes institucions no volien rebre
informació de Metges sense
Fronteres pel fet d'estar escrita
en castellà".
L'organització Metges sense
Fronteres ha invertit en aquest
festival prop de cinc milions de
pessetes, segons va dir Gisela
Rectoret. Tot i que els grups hi
participen d'una manera desinteressada, es necessita una
afluència massiva de gent per tal
que es cobreixin les despeses i
en surtin beneficis. Com deia la
productora: "Necessitem que la
nit del dijous vinguin al Palau de
Fires de Girona unes quatre mil
persones". També vull destacar,", afegia Rectoret, "que la Di-

putació m'ha ajudat molt a nivell d'organització. He après
moltíssim, i això em permetrà
continuar produint aquests tipus d'espectacles".
Segons els organitzadors, no
va ser possible negociar l'actuació de Loquillo, prevista inicialment, ja que els resultava molt
cara.
Una noia de Lloret
"Aquest concert ha estat possible gràcies a Cristina Ros", manifestava al començament de la
roda de premsa Núria Bernat,
relacions públiques de Metges
sense Fronteres.
Cristina, que era present a la
sessió informativa, és una noia
de vint anys veïna de Lloret de
Mar. Va ser ella qui es va adreçar
a l'organisme sanitari a través
d'un programa de televisió per
demanar que es fes real el projecte presentat avui, tal com
apuntava aquest rotatiu en l'edició de ahir dimats.
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Gregorio Morán: "No es pot parlar de transició
fins que el dictador arriba al Valle de los Caídos"
GIRONA
S.R.

El periodista Gregorio Morán,
autor d 'El precio de la transición,
va ser present dilluns a la Mercè,
on va parlar del Triomf i fracàs
de Franco en la transició.
Morán va mantenir la tesi que
"fins que la llosa del Valle de los
Caídos no es posa al cim de
Franco, no es pot parlar de transició. Franco no es va interessar
mai en la transició. El pas a la
democràcia no el preocupava;
mantenir el postfranquisme era

el que realment li interessava".
El periodista va qualificar l'actual debat sobre si el franquisme
era un règim autoritari o totalitari de "banal. Això amaga un
component ideològic. Qualificant-lo d'autoritari, es pretén fer
creure que Franco i el franquisme, amb la seva consolidació,
ajudaven a la democràcia".
Referent a la figura del rei
Joan Carles, Morán va explicar
que el monarca "va haver de seguir un doble joc: servir de garant a l'àntic règim i fer el pas
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cap a la transició democràtica. A
partir del 23 de febrer, aquesta
relació estreta entre el Rei i els
poders fàctics es trenca".
El periodista va desmitificar
les "bones relacions entre el Rei i
el seu pare. No es van portar mai
bé per raons de poder, i van
continuar la tradició de mala
avinença entre els borbons. Avui
la monarquia s'ha convertit en
un tabú. La popularitat de Joan
Carles és tan gran que, a l'Estat
espanyol, és impossible fer-ne
cap tipus de crítica a la premsa".

El periodista Gregorio Morán va lamentar, a la Mercè, "l'amnistia
de la memoria produïda per la transició".

JORDI PICAZO
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emà obrirà les portes a l'antic Mercat del Born la XXI edició del Saló Internacional
del Còmic de Barcelona. El saló, que segurament haurà de canviar d'ubicació el 1994,
aquest any tindrà 125 estands per mostrar les últimes novetats. Però, a més,
el certamen ha preparat una àmplia oferta d'exposicions per a tots els públics.

El Japó, Kònig i Mortadel·lo,
estrelles del Saló del Còmic

Els organitzadors fan de les exposicions un dels principals atractius del certamen

L'acurat retrat
social dels gais,
entranyable
però corrosiu
BARCELONA
I.E.

L'inspector Luigi Macarroni, darrera del seu últim amant, a 'El retorno del condón asesino', de Ralf Kònig.
NOU DIARI

BARCELONA
ISIDRE ESTEVEZ
Aquest any el Japó serà el país
estrella del Saló Internacional
del Còmic de Barcelona, que
demà obrirà les portes a l'antic
mercat del Born. Per a la que pot
ser l'última vegada que el consolidat certamen ocupa l'espai de
la Ribera, els organitzadors han
previst un extens programa d'exposicions pensat per a tots els
públics.
A més dels dibuixants nipons,
referència obligatòria aquest
any, els visitants podran conèixer millor el treball de Ralf Kònig, Miguel Gallardo, Joan Rafart
Roldán i Miguel Ángel Martín. El
punt entranyable el posaran
Mortadel·lo i Filemó, els detectius més populars de la història
del còmic. La mostra dels dos
agents de la TLA, creats pel dibuixant barceloní Francisco Ibáñez, commemora el 35è aniversari dels dos personatges.
La participació catalana al saló
segueix de la mà de Gallardo i

Rafart, conegut per Raf. Nascut a
Lleida el 1955, Miguel Gallardo
va ser una de les sorpreses de començament dels vuitanta, quan
va anar polint un personatge
nascut el 1979: Makoki. Sota
aquest nom de connotacions infantils s'amaga un personatge
tan dur com càlid, que ha fet fortuna en el món del còmic, gràcies a la vida que li han donat els
seus autors: Gallardo i Mediavi11a, un tàndem que poques vegades ha trencat l'autor lleidatà.
Gallardo serà doblement protagonista del saló. D'una banda
al Born es podrà veure Perro
Nick, una mostra que es basa en
l'últim treball de l'autor, distingit
amb el premi del saló a la millor
obra del 1992. Paral·lelament, la
sala Vinçon acull Pulp art.
Manolón, sir Tim O'Theo,
Doña Tecla Bisturí, Doña Lío
Portaportes, Olegario i Campeonio faran companyia a Makoki al
Born. Des de dijous i fins diumenge els conegudíssims personatges retran homenatge al seu
autor, Joan Rafart Roldán, Raf. El
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dibuixant, nascut a Barcelona el
1928, va ser el guanyador del
gran premi del saló del 1992, un
guardó que li va ser concedit en
reconeixement a una trajectòria
artística que arrenca l'any 1956.
La mostra del Born s'ha estructurat com una completa antologia de la seva obra.
Però no només d'autors consagrats viurà aquest onzè saló.
Així, al costat de la tradició i l'estil de tota la vida de Raf, els visitants podran apropar-se a la línia més freda i sintètica de Miguel Ángel Martín. Anal-core és
el títol d'una de les mostres més
singulars de l'edició; en una sala
negra es podran veure vint obres
originals de qui va ser l'autor revelació del 1992.
Els japonesos
Per al gran públic, els únics personatges del còmic són els del
propi país, els que s'han acostumat a veure des de fa anys. Però
els amants de la historieta han
après a mirar més enllà per des-

cobrir que, com en el cinema, la
colonització no sempre és dolenta. Europa fa temps que mira
cap al mercat espanyol, però la
normalització del sector passava
per donar a conèixer un país
clau pel que fa al còmic: el Japó.
El país oriental compta amb
un mercat interior molt potent,
tant pel que fa a la creativitat i
el dinamisme dels seus dibuixants com a la dimensió comercial. Per tant, els japonesos
mai havien sentit la necessitat
de sortir a l'exterior. Als organitzadors del Saló del Còmic els
ha costat molts esforços convèncer els nipons de la importància que té obrir-se a
nous mercats. Finalment hi van
accedir, i els autors i les editorials més importants del país
seran al Born des de dijous.
Així, el públic català podrà
trencar la imatge distorsionada
que hi ha de la historieta japonesa, provocada per la inflació
de sèries d'animació que omplen les programacions infantils de totes les televisions.

Una de les exposicions
més esperades del saló
serà la de l'autor alemany
Ralf Kònig. Nascut a Soest
l'any 1960, Kònig ja és un
dels noms destacats del
còmic europeu gràcies a
unes obres que reuneixen
les dosis adequades de
comèdia i de crítica, de
paròdia social i de gènere
negre. A Catalunya s'han
publicat quatre de les
obres de l'auton El hombre nuevo, Pretty baby, El
condón asesino -amb què
va guanyar el premi a la
millor obra estrangera del
saló del 1992- i El retorno
del condón asesino.
Els militants gais posen
cada dia més èmfasi a recordar a la gent que els
homosexuals no existeixen, sinó que existeix
l'homosexualitat. El cert
és que, tant si es pot classificar o no la gent per les
seves preferències soexuals, Kònig fa un retrat
social dels gais que li ha
deparat un èxit espectacular. Allunyant-se de
mostrar una imatge exclusivament
morbosa,
l'autor alemany posa l'accent en la vida quotidiana
dels seus personatges. A
través de fets normals i
diaris, el lector acaba coneixent una sèrie de situacions on els protagonistes -sempre gais- tenen una visió peculiar de
la seva existència.
Kònig perfila uns personatges a mig camí entre
la comèdia i la crítica. Les
situacions divertides se
succeeixen en les seves
historietes però mostrant
sempre un sentit de l'humor corrosiu.
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avier Marías, autor de llibres com Todas las almas, El hombre sentimental o Corazón
tan blanco-que va rebre recentment el premi de la Crítica-, participarà, junt amb una
colla d'escriptors europeus més, en la confecció d'una antologia de contes.

Javier Marías: "Escriure no és
com fer un espectacle de circ"
El novel·lista creu que Fautor, després de rebre un premi, no té per què intentar superar-se
BARCELONA
HELENA XANDRI
L'escriptor Javier Marías, guardonat recentment amb el premi
de la Crítica per la seva novel·la
Corazón tan blanco, va ser ahir a
la Ciutat Comtal per pronunciar
una conferència a la Universitat
de Barcelona. Marías, explica
l'editor d'Anagrama Jordi Herralde, és l'escriptor que representarà l'Estat espanyol en una
antologia d'autors que s'està
preparant per donar una panoràmica del que es fa avui a Europa. En aquesta obra, una dotzena d'escriptors aporten un
conte. Marías ha escrit una obra
"inspirada en un escriptor amic
meu que vivia a París i que es va
suïcidar".
Marías comenta que el premi
de la Crítica li feia il·lusió, a més
de perquè rebia una distinció,
pels autors que l'havien rebut
anteriorment, "alguns dels quals
eren amics meus i ara ja són
morts, com Juan Benet i Juan
García Hortelano, o altres que
encara són vius, com Mendoza o
Chacel".
Tot i que la crítica va premiar
Corazón tan blanco com a millor
novel·la publicada l'any 1992,
Marías no considera aquesta
obra gaire "diferent" de la seva
novel·la anterior, Todas las almas, que encara que va tenir
una bona acollida no va obtenir
el mateix guardó. L'autor explica
que escriu en cada moment sobre allò que té ganes "i no pensant a connectar amb un públic
més ampli".
"Escriure no és com un circ"
Tampoc no veu "que una trajectòria literària hagi de ser com
en un espectacle de circ, fent-ho
cada vegada més difícil, més
complex. Pot ser que un escrigui
una cosa que funcioni i després
una altra que no tant, però no
perquè sigui pitjor, sinó perquè
no interessi tant".
Javier Marías també considera
que encara no ha entrat "en
l'edat en què comença la decadència", referint-se a la creativitat, i afegeix que "si alguna vegada quedo insatisfet d'alguna
obra tampoc no em preocupa
gaire". Fer literatura, diu, "no és
una qüestió de creixement

L'escriptor madrileny Javier Marías durant la seva estada ahir a Barcelona

aritmètic. A vegades els autors
descansen, fan una obra més
breu o un divertimento".
Marías explica que després de
Corazón tan blanco "volia fer
una obra més breu i més còmica, però ho he ajornat". Actualment escriu una obra "que em
temo que de còmica no en
tindrà gran cosa, sinó que més
aviat serà la més atroç, però no
truculenta -fet que odio-, ni sòrdida, que són coses diferents".
L'autor afegeix que aquesta barreja de comicitat i gravetat ja la
va treballar a Vidas escritas.
El seu mètode de treball, explica, es diferencia del de molts
autors, "com Vargas Llosa", que
quan comencen una obra "ja saben quins personatges hi haurà,
quan sortiran i com s'acabarà".
Ell prefereix "esbrinar l'argu-
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ment a mesura que el vaig escrivint" i aprofitar elements de la
vida quotidiana "atzarosos, però
no gratuïts", a mesura que va
avançant. "Si no, tindria la sensació de fer un treball de redacció d'una cosa que ja ha estat
construïda prèviament". A ell,
més que escriure amb un
"mapa" traçat anteriorment, li
agrada escriure "errant amb una
brúixola"
Tampoc creu "que l'escriptor
hagi d'oficiar" de tal a totes hores, ni que els "escriptors, com
els artistes, hagin de ser persones
estranyes que pateixin i es turmentin. Crec que aquest és un
mite enganyós" que prové "del
segle XIX. Un pot ser especial,
però només en el moment en
què treballa, tant si és un escriptor o un artista com un sabater".

JOAN MANUEL BALIELLAS

París, Oxford, Barcelona, i
una obra traduïda a l'anglès
H. X .
BARCELONA

Nascut l'any 1951 a Madrid,
Javier Marías -fill de Julián
Marías, filòsof deixeble d'Ortega i Gasset- va créixer en
una casa amb una biblioteca
domèstica formada per més
de vint mil llibres i va publicar la seva primera novel·la
als 19 anys. Va viure el París
de finals dels seixanta, va ser
professor d'un college d'Oxford i també va passar tres
anys a Barcelona, on va

conèixer els germans Goytisolo, Carlos Barral, Gil de
Biedma, entre altres.
De la seva obra literària cal
destacar que ha estat guanyador del premi Ciutat de
Barcelona amb Todas las almas i del premi Herralde.
L'obra, explica Jordi Herralde, "ha estat traduïda a
l'anglès i ha tingut molt bones crítiques, tenint en comte que la crítica anglesa acostuma a ser força insular i poc
receptiva".
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Diferents fotògrafs
donen la seva visió
de la gent gran
en una mostra
BARCELONA
N O U DIARI

La policia carrega contra els estudiants en una de les manifestacions del Maig del 68 al barri llatí de París

NOU DIARI

Barcelona recorda amb diferents
actes els 25 anys del Maig francès
Debats i exposicions commemoren la mítica revolta del 1968
BARCELONA

ISIDRE ESTEVEZ

Fa vint-i-cinc anys avui era diumenge i a París centenars d'estudiants es reunien al Barri Llatí
per preparar els actes de protesta de l'endemà. La setmana anterior la policia havia tancat el
campus universitari de Nanterre
i els ànims estaven crispats; era
l'espurna del Maig francès, la revolta més emblemàtica de les últimes dècades. Ara l'ambient so-

cial i polític europeu és radicalment diferent, i el Maig francès
s'ha convertit en un mite que el
temps ha acabat fent impossible.
Per saber exactament què va
ser el Maig del 68 i què n'ha quedat d'aquella efervescència, diferents institucions han organitzat
una sèrie d'actes que volen recordar la mítica data. L'Ateneu
Barcelonès, la Fundació Jaume
Bofill, l'Institut Francès de Barcelona i la Universitat Autònoma

han confeccionat un programa
pensat per analitzar des de la
distància la realitat d'aquells
dies.
L'ambient de l'època
Col·loquis, imatges, murals
amb inscripcions i grafitis i una
exposició de fotografies del Festival de Música de l'illa de Wight
són algunes de les activitats programades per l'Ateneu Barcelonès. L'històric espai del carrer

Un mes que va fer història però que ara
és només un record nostàlgic i poc precís
BARCELONA
I.E.

A Catalunya, el Maig del 68
només va ser un rumor llunyà.
La censura va filtrar acuradament les notícies que arribaven des de les barricades del
Barri Llatí i, d'aquesta manera, els catalans van començar
un procés de mitificació que
ha acabat tapant els esdeveniments. Tothom en parla del
Maig francès, i és un moment
que serveix per definir una generació. Però són molts els

que no tenen una idea clara
del que va passar aquells dies
a París.
EI temps i la distància han
acabat traint el record nostàlgic d'aquella revolta i ara els
llibres d'història demostren
que, en realitat, el Maig no va
ser el que molta gent creia La
revolta va tenir uns orígens difícils d'explicar: un simple acte
antimilitarista a la Universitat
de Nanterre va desembocar en
el tancament del campus per
part de la policia i va obrir una
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espiral d'enfrontaments que,
en pocs dies, va acabar provocant una autèntica guerrilla
urbana al Barri Llatí.
Les reivindicacions dels estudiants del Maig no van ser
mai clares i, de fet, no semblava que tinguessin relació amb
la duresa dels xocs amb la policia. El Maig va ser, senzillament, el crit d'angoixa d'una
societat -dels estudiants als
obrers- descontenta amb ella
mateixa i amb les seves institucions.

Canuda s'ha transformat
aquests dies per recrear l'ambient de l'època, però l'eix central de la commemoració són
tres col·loquis que intenten analitzar el context internacional del
Maig del 68, els seus èxits i la
seva influència posterior. Ahir es
va reflexionar sobre els moviments socials, avui sobre la situació internacional -amb Pere
Portabella i Manuel Delgado- i
demà es parlarà de l'herència del
Maig -amb Ramon Barnils i Maria Jesús Izquierdo.
A Bellaterra es poden veure
tres exposicions. A Ciències Polítiques, tota mena d'objectes donen vida a Les relíquies del Maig
del 68 i un vídeo amb imatges de
l'època es projecta cada dia sota
el nom de Les imatges del Maig.
La biblioteca de Ciències Socials
reuneix Els llibres. També a
l'Autònoma, la facultat de Dret
acull aquest matí un col·loqui
entre intel·lectuals de diferents
països titulat 1968: l'any en què
tot s'esdevingué.
L'Institut Francès ha organitzat un debat entre escriptors,
editors, filòsofs i sociòlegs que
vol saber quins van ser els protagonistes de la revolta. En un àmbit menys oficial, el Bloc d'Estudiants Independentistes farà debats i projectarà pel·lícules a diferents facultats de la Universitat
de Barcelona.

Ahir es va inaugurar a la Sala
Arcs de la Fundació "la Caixa" l'exposició Mestres de
vida, emmarcada en les diverses actuacions que es fan
amb motiu de l'any europeu
de les persones d'edat
avançada i de la solidaritat
entre generacions. La mostra, que va ser a Lleida durant
el mes d'abril, aplega una
cinquantena de fotografies
que volen conscienciar el públic de les condicions de vida
de la gent gran i estimular les
relacions entre les generacions.
Entre els fotògrafs que
col·laboren en la mostra destaquen Tino Soriano, Lisette
Pons, Christian Maury, Gonzalo Martínez Azumendi i
José Manuel Navia. Després
de Barcelona, Mestre de vida
es podrà veure a Tarragona,
Girona i Palma. La mostra,
que ha estat comissariada
per Cristina Zelich, procedeix
dels arxius de diferents fotògrafs que treballen habitualment en el camp de la fotografia documental i el fotoperiodisme.

El museu Marítim
acull les maquetes
de barcos de l'artista
Jaume Puig-Agut
BARCELONA
N O U DIARI

Prop de 40 maquetes de diferents embarcacions realitzades per modelistes catalans
es mostren a partir d'ahir al
museu Marítim de Barcelona
en una exposició concebuda
com un homenatge al miniaturista Jaume Puig-Agut,
mort el mes de gener passat.
La mostra és una recopilació
de treballs de Puig-Agut recollits pel museu Marítim de
col·leccions privades i de la
casa de l'artista. També es
poden veure una vintena
d'obres de modelistes actuals pertanyents a l'Associació d'Amics del Museu Marítim.
La majoria dels treballs de
Jaume Puig-Agut, nascut a
Barcelona al 1911, es troben
en mans de col·leccionistes i
personalitats rellevants. El
rei Joan Carles, per exemple,
té en propietat un dels barcos del miniaturista. L'artista va ingressar a l'Escola del
Mar als nou anys, on va adquirir els primers coneixements sobre barques de
pesca i barcos en general.
Va participar també en l'Exposició Universal organitzada a Barcelona l'any 1929.
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CINEMA

ALBÉNIZ
Plaça Independència, 10. Tel. 20 0135.
Halcones de mar.
18 anys. Un marine és destinat a l'Orient Mitjà. Aconsegueix fugir i
demana ajuda a un company per rescatar un altre marine que ha
estat fet presoner.
EUA 1992. Dir.: Shimon Dotan. Int.: Rob Lowe, GaleHansen.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.

CATALUNYA

Carrer Emili Grahit, 56. Tel. 20 23 93.
CATALUNYA, Sala 1
Su distinguida señoría.
Apta. Un estafador aconsegueix convertir-se en candidat electoral
utilitzant el nom d'un congressista, Jeff Johnson, que ha mort.
EUA 1992. Dir.:JonathanLynn. 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 que havia rebut l'ordre d'executar-lo va a la recerca de Dil,
l'amant de Jody, de la qual s'enamora.
GB. 1992. Dir.: NeilJordán. Inf.Stephen Rea, Jaye Davidson.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.
CATALUNYA, Sala 3
Belle Époque.
13 anys. L'any 1931, un desertor troba un pintor amb qui inicia una
amistat. El jove té ocasió de conèixer les quatre filles del seu amic i
inicia amb elles una sèrie de relacions successives.
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 2? 47.
Eternamentejoven.
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

MODERN, SalaB
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 Mg 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.

CINEMA ESTUDI TRUFFAUT
Carrer Nou del Teatre, 16. Tel. 20 30 89
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: 8.30,10.45.

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 i que anys
més tard va tenir ocasió de guanyar-la.
EUA. 1992. Dir.: Carroll Ballard. 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, malgrat que els dos joves anuncien el seu compromís.
França. 1992. Dir.: LouisMalle. Int.:Jeremy Irons, Juliette Binoche.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.
PLAÇA, Sala C
Rosa Rosae.
13 anys. Una escriptora troba una amiga que li havia confiat el seu
diari infantil, amb ei qual ella va escriure un llibre d'èxit. Ara, però,
es troba en plena crisi creativa.
Espanya. 1993. Dir.:F. Colomo. Int.: Ana Belén, Maria Barranco.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.

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

ULTÒNIA

MODERN, Sala A
Sin perdón.
18 anys. Un antic bandoler intenta acceptar l'encàrrec de perseguir
dos pistolers que van atacar una prostituta.
EUA 1992. Dir.: Clint Eastivood. Int.: ClintEastwood, Morgan Freeman.
Horari: 4.00,6.15,8.30,10.45.

Avinguda Jaume 1,20. Tel. 20 22 77.

COMARQUES

•

¡Viven!
13 anys. Reconstrucció de la coneguda tragèdia dels Andes, patida
per un grup de joves uruguaians. Els supervivents es van veure
obligats a practicar el canibalisme.
EUA. 1992. Dir.: Frank Marshall. Int.: Ethan Hawke, VincentSpano.
Horari: 5.00,7.45,10.30.
PROPOSEM

CENTRE CÍVIC
SANT NARCÍS
Plaça Assumpció, 27
Fer ciutat des dels barris.
De 10 a 1 del migdia i de 3 a 8
del vespre.

'

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.
CROQUIS PUB
Carrer La Salle, 6.
Pintura de Josep Maria Muñoz i Reig.
De 2/4 de 4 de la tarda a 2/4
de 3 de la matinada.

r

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 les 9
del vespre.

i

FÒRUM GALERIA
Carrer Albereda, 3 i 5.
Exposició de les peces de la
subhasta.
D'll 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 de la tarda a
2/4 a 9 del vespre.

v

MINI-EXPO 22
Carrer Hortes, 22.
P i n t u r a de Miquel Àngel
Pintanell.
De 9 a 1 del migdia i de 4 a 8
del vespre.

mmmmmmmmmm

Figueres
PARC

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

¡Viven!
EUA 1992. Direcció:
Frank Marshall. Intèrprets: Ethan Hawke,
Vincent Spano, John
Hamilton.
Horari: 4.00,6.15,8.30,
10.45.13 anys.
SAVOY

MUSEU D'ART
Pujada de la Catedral, 12.
La cultura fang.
De 10 del matí a 6 de la tarda.
NOSTRART
Carrer Santa Eugènia, 50
Recull d'obra pictòrica des
del figuratiu a l'abstracció.
De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 6 a 2/4 de 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.

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

Su distinguida señoría.
EUA 1992. Direcció: Jonathan Lynn. Intèrprets:
Eddie Murphy, Lane
Smíth.
Horari: 4.00,6.00,8.00,
10.10. Apta.
Palamós
ARINCO
Avinguda Onze de Setembre, 35.
Tel. 31 54 73.

La muerte os sienta tan
bien.
EUA 1992. Direcció: Robert Zemeckis. Intèrprets: Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis.
Horari: 7.00,9.00,11.00.
13 anys.

EXPOSICIONS

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.

Una aventura romàntica més enllà de les barreres del temps
Mel Gibson interpreta a 'Eternamente joven' un pilot que es presta a ser hivernat durant un any, després
que la seva xicota ha entrat en coma a causa d'un accident. Però alguna cosa falla i el noi es desperta al
cap de 53 anys, a l'època actual. A partir d'aquí, un món ple d'aspectes desconeguts s'obre davant els seus
ulls. La pel·lícula, dirigida per Steve Miner, es projecta al cinema Coliseu de Girona.
N O U DIARI
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SALA GIRONA DE LA CAIXA
Carrer Sèquia, 5
Obra de Xavier Miserachs.
D'll a 2 del migdia i de 6 a 9
del vespre.

^
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CINEMA
Cinemes d'ESTRENA
ABC
Balmes, 306. FFCC. PI.
Molina. Tel. 209 97 80.
Cabuda: 914. Pel·lícula:
16.30, 18.20, 20.25 i
22.00:

El libro de la selva.
ALCÁZAR
Rbla. Catalunya, 37.
Metro Pg. de Gràcia.
Tel. 487 66 06. Cabuda:
860. Pel·lícula: 16.15,
19.20 i 22.30:
Esencia de mujer.
ALEXANDRA
Rbla. Catalunya, 90.
Metro Diagonal. Tel.
405 22 22. Cabuda: 744.
Sala 1. Pel·lícula: 16.15,
18.25,20.35 i 22.45.
Un abril encantado.
Sala 2. Cabuda: 123.
Pel·lícula: 16.30, 19.30 i
22.30.
Indochina.
Sala 3. Cabuda: 136.
Pel·lícula: 16.30, 19.30 i
22.30.
Chaplin.
ALEXIS
Rambla de Catalunya,
90. Metro Diagonal. Ca-

buda: 150. Pel·lícula:
16.30, 18.30, 20.30 i
22.30.
Poisson (VO).
ARCADIA
Tuset, 14. Metro Diagonal. Tel. 237 14 83. Cabuda: 500. Pel·lícula:
17.00, 19.30 i 22.30.
Como agua para chocolate.
ARIBAU
Aribau, 5. Metro Universitat. Tel. 254 51 08.
Cabuda: 1.174. Pel·lícula: 16.45,19 00 i 22.30.
Eternamente joven
ARKADIN
Trav. de Gracia, 103.
Metro Diagonal. Tel.
405 22 22.
Sala 1. Cabuda: 113.
Pel·lícula: 16.30, 18.30 i
22.35.
Un abril encantado.
Sala 2. Cabuda: 93.
Pel·lícula: 16.15, 18.20,
20.25 i 22.30.
Juego de lágrimas.
ASTORIA
París, 193. Metro Dia-

gonal. Tel. 405 22 22.
Cabuda: 850. Pel·lícula:
16.30, 18.35, 20.40 i
22.45.
Cool world. Una rubia
entre dos mundos.
BAILEN
Bailèn, 161. Metro Verdaguer. Tel. 405 22 22.
Cabuda: 500. Pel·lícula:
16.15, 18.20, 20.25 i
22.30.
Su distinguida

señoría.

BALMES
Balmes, 215. FFCC Gràcia. Tel. 405 22 22. Cabuda: 687. Pel·lícula:
16.30,18.35, 20.40 i
22.45.
Su distinguida

señoría.

BOSQUE
Rbla. del Prat, 10. Metro
Fontana. Tel. 217 26 42.
Cabuda: 998. Pel·lícula:
16.15,19.20 i 22.20.
Esencia de mujer.
CAPSA
Pau Claris, 134. Metro
Pg. de Gracia. Tel. 215
73 93. Cabuda: 379.
Pel·lícula: 16.15, 18.20,

20.30 i 22.40.
Las noches
(V.O.)

salvajes.

CASABLANCA
Pg. de Gràcia, 115. Metro Diagonal. Tel. 218
43 45.
Sala 1. Cabuda: 139.
Pel·lícula: 16.30, 19.30 i
22.15.
Los amantes de Pont
Neuf(VO).
Dv. i ds: 00.50.
Cliente muerto no paga
(VO).
Sala 2. Cabuda: 178.
Pel·lícula: 16.04, 18.15,
20.20 i 22.35.
Johnny Suede.
Dv. i cfs: 00.50.
Nigth on heart.
CATALUNYA
Pl. Catalunya, 3. Metro
Catalunya. Tel. 405 22
22. Cabuda: 427. Pel·lícula: 16.30, 18.15, 20.30
i 22.45.
Monturiol, el senyor del
rnaríVQ.
CLUB CAPITOL
Rambles, 138. Metro
Catalunya. Tel. 412 20

38. Sala 1. Cabuda: 347.
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30.
Rosa, rosae.
Sala 2. Pel·lícula: 16.50,
19.15i22.30.
Sin perdón.
CLUB COLISEUM
Rbla. Catalunya, 23.
Metro Catalunya. Tel.
302 74 52. Cabuda: 760.
Pel·lícula: 16.20, 19.10 i
22.20.
Regreso a Howards End.
COLISEUM
Gran Via, 595.
Universitat. Tel.
14. Cabuda:
Pel·lícula: 16.45,
22.30.

Metro
412 12
1.689.
19.25 i

Héroe por acciden te.
COMEDIA
Pg. de Gràcia, 13. Metro
Catalunya. Tel. 318 23
96.
Sala A. Cabuda: 839.
Pel·lícula: 17.00, 19.30 i
22.30. El pájaro de la felicidad
Sala B. Cabuda: 226.
Pel·lícula: 16.00, 18.00,
20.00 i 22.30.

BelleÉpoque.
Sala C. Cabuda: 153.
Pel·lícula: 16.00, 18.00,
20.00 i 22.30.
Su distinguida señoría.
DIAGONAL
Diagonal, 458. Metro
Diagonal. Tel. 416 04
35. Cabuda: 999. Pel·lícula: 16.40, 19.10 i
22.30.
La fuerza del viento.
DORADO
Gran Via, 567. Metro
Urgell. Tel. 254 56 26.
Cabuda: 743. Pel·lícula:
16.15, 18.10, 20.05 i
22.00.

El libro de la selva
FANTASIO
Pg. de Gràcia, 69. Metro
Pg. de Gràcia. Tel. 487
54 22. Cabuda: 812.
Pel·lícula: 16.50, 19.00 i
22.30. Herida
FLORIDA
Floridablanca, 135. Metro Urgell. Tel. 405 22
22. Reserves per telèfon. Targetes de crèdit.
Sala 1. Cabuda: 756.

Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.40 i 22.45.
Cool world. Una rubia
entre dos mundos.
Sala 2. Cabuda: 310.
Pel·lícula: 17.00,19.40 i
22.30.
El pájaro de la felicidd.
Sala 3. Cabuda: 205.
Pel·lícula: 17.00 i 21.45.
Malcolm X.
LAUREN
Girona, 173-175. Metro
Verdaguer. Tel. 457 76
41. Venda anticipada
de localitats.
Sala 1. Cabuda: 300.
Pel·lícula: 17.00, 19.30 i
22.20. Halcones de mar.
Div.idis: 00.30.
La vida de Brian.
Sala 2. Cabuda: 110.
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30: Candyman, el dominio de la
mente. Dv. i ds: 00.30.
El cuerpo del delito.
Sala 3. Cabuda: 242.
Pel·lícula: 16.25, 18.25,
20.25 i 22.25.
El favor, el reloj y el
gran pescado.
Dv. i ds: 00.30:
Jamón, jamón.
Passa a la pàgina següent

LES PEL·LÍCULES

ALGUNOS HOMBRES
BUENOS
Dir: Rob Reirter. Int: Tom Cruise i
Jack Nicholson. Guió: Aaron Sarkin. Fot: Robert Richardson. Mús:
Mark Shaiman. Prod: DavidBrown. EUA, 1992. Dur: 115 min.
Estrena: 18.12.92. T.O: A few
good men.
Basada en l'obra de Broadway
d'Aaron Sarkin.
Palacio del Cinema (Barcelona).
BELLE É R O Q U E
Dir: Fernando Trueba. Int: Penélope Cruz i Jorge Sanz. Guió: José
Luis García Sánchez i Rafael Azcona. Fot: fosé Luis Alcaine. Mús:
Antoine Duhamel. Prod: Andrés
Vicente Gómez. Espanya, 1992.
Dur: 95 min. Estrena: 4.12.92.
Guanyadora de nou premis
Goya, sembla que és el film més
feliç de Trueba. Una capbussada
en els anys 30, a punt de constituir-se la República, en un film
que transpira llibertat.
Comèdia (Barcelona).
C A R I Ñ O , HE A G R A N D A D O
AL N I Ñ O
Dir: Randall Kleiser. Int: Rick
Moranis i Lloyd Bridges. Guió:
Thom Eberhart basat en els personatges de Stuart Gordon. Fot:
John Hora. Mús: Bruce Brougthon. Prod: Dawn Steel. EUA,
1992. Dur: 93 min.
Estrena:
19.2.92.
Un científic esbojarrat provoca
compassió amb les desgràcies
divertides que fa com li passava
al primer film a l'inrevés.
Nàpoles (Barcelona).
C A Z A DE B R U J A S
Dir: Irwin Winkler. Int: Robert de
Niro i Annette Benning. Guió:
I. W. Fot: Michael Ballhaus. Mús:
fames Newton Howard. Prod:
Steve Reuter. EUA, 1992. Dur: 110
min. Estrena: 7.4.93. T.O: Guilty
bysuspicion.
Film interessant sobre el Hollywood perseguit per McCarthy.
Waldorf (Barcelona).
CHAPLIN
Dir: Richard Attenboroug. Int:
Robert Downey jr i Dan Aykroyd.
Guió: R.A. Fot: Sven Nykvist.

"Las noches salvajes"

Primer i últimfilmde Cyril Collarà
JOAN SALVANY

M

atemàtic, físic, play boy, heterosexual, monitor de vela, cantant i autor, director de cinema i televisó,
seropositiu, fotògraf i actor, entre
moltes altres activitats, Cyrill Collard no va poder rebre els quatre Cèsars que ha guanyat
aquest any al seu país perquè va morir de sida
tres dies abans. Va despedir d'aquesta manera
una vida vibrant, amb nits boges en què no
sempre pagava, amb una força interior que li
impedia buscar alguna cosa per calmar la seva
contradicció interior. El film autobiogràfic és,
d'alguna manera, complaent, ja que aquest
atractiu home de 35 anys coneixia el seu destí.
També queda palès al film que no tots els seropositus van amunt i avall amb un descapotable
vermell, fora d'horaris i veient les albes des
d'un àtic a París. És a dir, es posa de manifest
que no tots tenen lluny uns pares que no arribaran mai a compendre quan van perdre
aquell fill únic.
Autor també d'una part de la música, el seu
grup va firmar tota la banda del seu anterior telefilm policíac Taggers. La pel·lícula reclama
des del primer moment la simpatia i la comprensió de l'espectador per aquest al·legat en
contra de la injustícia de la malatia i a favor de
l'amor més lliure i ampli possible. Però del film
també es pot fer una lectura negativa d'alguns
dels personatges que mostra, des d'entrena-

Mús: John Barry. Prod: Mario
Kassar. EUA, 1992. Dur: 135 min.
Estrena: 7.4.93.
Extens biòpic de Charlot amb
una excel·lent interpretació del
protagonista nominat a l'Oscar.
Alex (Barcelona).
C O M O A G U A P A R A CHOCOLATE
Dir: Alfonso Arau. Int: Lumi Cavzos i Marco Leonardi. Guió: Laura Esquivel basat en la seva novel·la. Fot: Emmanuel
Lubezki.
Mús: popular. Prod: A.A. Mèxic,
1992. Dur: 120 min.
Estrena:
26.03.93.
Una historia d'amor i gastronomia al Mèxic del 1910. La filia petita d'una família no es pot casar
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dors d'esports molt durs fins a professionals
possiblement infectats que treballen a les fosques sota els ponts de París.
D'aquesta obra pòstuma de Collard és admirable que es confirmi la perillositat d'unes
pràctiques sexuals sense protecció. És en
aquest punt on resulta magnífica la interpretació de Romane Bohringer -el valor més positiu
del film-, que després d'haver treballat a La
tempestad se'ns revela una actriu increïble en
el desesperat i dolç paper d'una dona del carrer
enamorada que no comprèn per què aquell
home esplèndid ha de ser carn de canó d'una
societat fugaç, d'un context il·lustrat, d'un infern interior que el devora.

amb el seu amor i aquest pren
per esposa la germana gran. Des
d'aquell moment la cuina marcarà les sensorials relacions entre ells.
Arcadia (Barcelona).

Només un detectiu la pot ajudar
en aquesta fantasia d'aventures
revolucionària del món bidimensional des d'un punt de vista estilístic molt original.
Astoria i Florida (Barcelona).

COOL W O R L D . U N A R U B I A ENTRE D O S M U N D O S
Dir: Ralph Bakshi. Int: Kim Basinger i Brad Pitt. Guió: Michael
Grais. Fot: John A. Alonzo. Mús:
Mark Isham. Prod: Frank Mancuso. EUA, 1992. Dur: 978 min.
Estrena: 30.04.93. T.O: Cool
World.
Holly Would, una bellíssima
noia que és un dibuix animat, li
demana al seu creador que la
deixi viure al món dels adults.

DOBLES PAREJAS
Dir: Alan f. Pakula. Int: Kevin
Kline i Mary Elizabeth Mastroantonio. Guió: Matthew Chapman.
Fot: Stephen Golblatt. Mús: Michael Small. Prod: David Permut. EUA, 1992. Dur: 92 min. Estrena: 12.2.93.
Nova aportació d'Alan J. Pakula
al tema de la vida en parella de
dobles parelles, però només els
vint primers minuts.
Nàpoles (Barcelona).

EL A M A N T E B I L I N G Ü E
Dir: Vicente Aranda. Int: Imanol
Arias i Ornella Mutti. Guió: V.A.
basat en la novel·la de Juan Marsé. Fot: Mario Pedraza. Mús: fosé
Nieto. Prod: Andrés Vicente Gómez. Espanya, 1992. Dur: 94
min. Estrena: 2.4.93.
Variació cinematogràfica de la
novel·la de Marsé, que introdueix variants en el personatge
principal que l'acosten més al
Fantasma de l'Òpera que al Faneca del Guinardó.
París (Barcelona).
EL F A V O R , EL RELOJ Y EL
G R A N PESCADO
Dir: Ben Lewin. Int: Bob Hoskins
i Jeff Godblum. Guió: adaptació
de la novel·la de Marcel Aymé,
"Rué Saint Suplice". Fot: Bernard
Zitzerman. Mús: Vladimir Cosma. Prod: Michelle Borcca. EUA,
1992. Dur: 91 min.
Estrena:
2.4.93.
Un fotògraf que es guanya la
vida fent pel·lícules pietoses
subsisteix doblant films pornos
mentre busca un Crist pel seu
pròxim film religiós.
Lauren (Barcelona).
EL L I B R O DE LA S E L V A
Dir: Wolfang Reitherman. Int: dibuixos animats.
Guió: Larry
Clemmons segons l'obra de RudyardKipling. Fot: Milt Khal. Mús:
George Bruns. Prod: Walt Disney.
EUA, 1967. Dur: 79 min. Reposició: 26.03.93.
L'últim gran Disney.
ABC i Dorado (Barcelona).
EL P Á J A R O DE LA
FELICIDAD
Dir: Pilar Miró. Int: Mercedes
Sampietro i Aitana Sánchez Gijón. Guió: Mario Camús. Fot: fosé
Luis Alcaine. Mús: Gilíes Ortión.
Prod: fosé Luis Olaizola. Espanya, 1992. Dur: 95 min. Estrena:
5.93.
Viatge iniciàtic de Pilar Miró que
relata el canvi de vida profund
d'una dona madura: la seva actriu preferida, Mercedes Sampietro. Una fugida cap al sud
després d'haver tastat una altra
vegada les arrels.
Comedia i Florida (Barcelona).
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CINEMA
Cinemes d ' E S T R ^ A
MALDA
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)

NI/A
PI. Sagrada Família, 12.
Metro Sagrada Família.
Telèfon. 257 86 41. Cabuda: 1.255. Pel·lícufe:
16.45, 18.30, 19.25 i
22.20.
Esencia de mujer

MONTECARLO
Provença. 280. Metro
Diagonal. Tel. 405 22
22. Cabuda: 844. Pel·lícula: 16.10, 18.20,20.30
i 22.40.

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

Juego de lágrimas
ÑAPOLES
St. Antoni M. Claret,
168. M. Hospital Sant
Pau. Tel. 236 51 25.
Preus especials escoles.
Sala 1. 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 tes
19.00,20.45 i 22.35:
Dobles parejas. Dv. i ds:
00.30. SisterAct

(VC)

PALACIO BALAÑÁ
Sant Antoni, 43. Metro
Sants Tel. 411 02 31.
Cabuda: 1.610. Pel·lícula: 17.05, 19.50 i
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.
S a l a 1. Cabuda: 484.
Pel·lícula: 16.05, 18.10,
20.20 i 22.30.
Eternamente jovenSala 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!
PELAYO
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
PUBU
Pg. de Gràcia, 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: 3 6 0
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)

RÍO
Matanzas, 40. Metro
Congrés. Tel. 408 13 53.
Cabuda: 1.200. Pel·lícula: 17.00, 19.45 i
22.30.
¡Viven!
RÍVOLI
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 río 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. Curt El columpio
i La ardilla roja.
Dv. ids:ales00.50.
Resevoir dogs.
Sala 2. Cabuda: 142.
Pel·lícula: 16.15, 18.20,
20.30 i 22.40.
Qiu fu, una mujer chirla.
Dv. i ds: a les 00.45.
Delicatessen (VO).
Sala 3. Cabuda: 168.
Pel·lícula: 16.10, 18.15,
20.20 i 22.30.
Leólo.
Dv. i ds: 00.45.
Manhattan.
Sala 4. Cabuda: 142.
Pel·lícula: 16.30, 19.25 i
22.20:
Un lugar en el mundo.
Dv. i ds: a les 00.45.
Eduardo
Manostijeras
Sala 5. Cabuda: 168.
Pel·lícula: 16.20, 18.25,
20.25 i 22.35:
La novia de diciembre.
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 R Í O DE LA V I D A
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 N U N C A SE N I E G A
Dir: Bob Rafelson. Int: fack 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 M U J E R
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 famie Lee Curtís. Guió: Jeffrey
Abrahams. Fot: Russell Boyd.
Mús: ferry 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.
Aribau i París (Barcelona)
FORTALEZA INFERNAL
Dir: Stuart Gordon Int: Christopher Lambert i Loryn
Locklin.
Guió: Troy Neighborgs. Fot: Da-

vid 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)
H A L C O N E S DE M A R
Dir: Shimon Dothan. Int: Rob
Lowe i Gale Hansen. Guió: Stuart
Schojfman. 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. Lauren
HERIDA
Dir: Louis Malle. Int: fuliette Binoche iferemy 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 P O R 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.
Coliseum (Barcelona)
INDOCHINA
Dir: Regis 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)
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J O H N N Y SUEDE
Dir: Tom Di Cilio. Int: Brad Pitt i
Catherine Keener. Guió: T.D. Fot:
foe 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)
J U E G O DE L Á G R I M A S
Dir: Neil Jordán. Int: Stephen
Rea. Guió: N.f. 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 al millor
guió original, escrit pel mateix
director de Mona Lisa. 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)
LA A R D I L L A R O J A
Dir: Julio Medem. Int: Emma
Suárez i Nancho Novo. Guió:J.M.
Fot: Gonzalo F. Berridi. Mús: Alberto Iglesias. Prod:
Fernando
Garcillàn. 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)
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 Cinematografía
de la Generalitat.
Novedades (VC) (Barcelona)
LA FURIA DEL V I E N T O
Dir: Carroll Bailará. Int: Matthew Moáine i Jennifer
Grey.
Guió: Rudy Wurlitzer. Fot: John
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 ameNOYETATS DE LA SETMANA

La novia
de
diciembre
Un film irlandès dur que
narra les relacions triangulars entre una dona i
dos germans al bell mig
d'una comunitat puritana.
Però el temps i les bodes
del fills normalitzaran la
situació i convertiran la situació llibertària en una
família d'ordre. Excel·lent
fotografia de Bruno de
Keyzer.
Verdi (VO) (Barcelona)

El pájaro de
lafélicidad
Col·laboració entre Pilar
Miró i Mario Camús en
un film seleccionat per la
Quinzena de Realitzadors
de Cannes. La protagonista és Mercedes Sanpietro, que després de recordar els seus orígens a
l'Empordà fa un viatge
iniciàtic cap al Sud. Aitana Sánchez Gijón també
actua en aquest film.
Florida i Comèdia

ricans. 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 es
vulguin iniciar.
Diagonal, Victoria i Pedro IV
(Barcelona)
v

LAS N O C H E S S A L V A J E S
Dir: Cyril Collard. Int: Cyril Collarà Romane Bohringer. Guió:
C.C., basat en la seva experiència
personal. Fot: Manuel
Teran.
Mús: Michel Brethez. Prod: Nella
banfi. França, 1992. Dur: 126
min. Estrena: 30.4.93. T.O: Les
nuitsfauves.
Un film autobiogràfic d'un noi
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 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 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. Proá: 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).
LA N O V I A DE D I C I E M B R E
Dir: Thaddeus O'Sullivan. Int:
Saskia Reeves i Donald McCann
Guió: David Rudkin. Fot: Bruno
de Keyzer. Mon: Rodney Holland.
Prod: Jonathn Cavendich. Irlanda, 1990. Dur: 90 min. Estrena:
5.5.93. TO: DecemberBride
Triangle amorós entre una dona
de fer feines i dos germans que
capgira els esquemes. Verdi
(VO).
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CINEMA
I:

CINEMES DE REESTRENA

ARENAS

Creu Coberta, 22.
Metro Espanya.
Tel. 423 LI 69.
Clínicamente
muerto,
sexualmente vivo
Terciopelo azul
ASTOR
Pg. Fabra i Puig, 141.
Metro Fabra i Puig.
Tel. 352 32 58.
Tomates verdes fritos
Mediterráneo
DANTE
Pg. Maragall, 415. M.
Horta. Tel. 357 36 80.
Fiebre salvaje
Delicatessen
TEXAS
Baiièn, 205.
Metro Verdaguer.
Bus 5,15,20,21,39 i 45.
Tel. 257 3211.
Laborables 190 ptes.
Muerte entre las flores
Akira

CINEMES X

DIORAMA
Pl. Bonsuccés, 6. Tel.
3181291.
Pel·lícula: 10.45.
El sexo ardiente
MARYLAND
Pl. Urquinaona, 5.
TeL 301 70 94.
Pel·lícula: 10.30.
Todo por detrás
RBLA. STA. MÒNICA
Rbla. Sta. Mònica, 17.
M. Drassanes. Tel. 317
7058. Pel·lícula: 11.00.
jóvenes en venta (VO)
ROMA
Aragó. 197. Tel. 253 97
45. Pel·lícula: 10.00.
Crude (VO)
CLNEM ES J9E COMARCA

• Badalona
MONTIGAIÀ.
Pol. Industrial, 256,
TeL 399 06 66.
Reportero por los pelos,
¡Viven!, Caza de brujas,
Cool World, Rosa rosae,

Su distinguida señoría,
Eternamente joven
PICAROL
Pl. de la Vila, 5.
Tel. 3892873.
la fuerza del viento
Su distinguida señoría
VERBENA.
Mar, 20. Tel. 389 13 42.
RosaRosae
• B a r b e r a del Vallès
BARICENTRO
Centro comercial.
Tel. 729 22 28.
Esencia de mujer
Su distingidda señoría
Fortaleza infernal
¡Viven!
Héroe por accidente
Sin perdón
Rosa Rosae
Eternamente joven
Somas los mejores
El libro de la selva
El amante bilingüe
Sommersby
• Cerdanyola
KURSAAL
Sta Teresa, 18.
Tel. 6921125.
Su distinguida señoría

Eternamente joven
La fuerza del viento,
Héroe por accidente
Cool World
Sin perdón
Somos los mejores
• Cornellà
PISA
Av. Argentina, 18.
Tel. 3762794.
Eternamente joven
Conspiración de Dallas
Su distinguida señoría
Chaplin
• Granollers
MAJÈSTÍC
Benito Morató, 1.
TeL 870 02 46.
La fuerza del viento
MUNDIAL
Príncep de Viana, 6.
Tel. 870 04 41.
RosaRosáe
Reportero por los pelos
Su distinguida señoría
OSCARS
Av. Sant Esteve, 43.
TeL 879 67 48.

¡Viven!

Juego de lágrimas
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
La 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
señoría
Rosa 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 Rosae
CINEART3
Rambla, 84.
Tel. 725 55 29.
Su distinguida
senoría
EUTERPE
Rambla. 3.

LES PEL·LÍCULES

LES AMANTS DU PONT-NEUF
Dir: Leos Carax. Int: fuliette Binoche i Denis Lavant. Guió: L.C.
Fot: Jean-Ives
Escoffier.Mús:
Fred Chidrin. Prod:
Christian
Fecher. França, 1992. Dur: 121
min. Estrena: 3.3.93.
Una nova visió, del provocatiu
director francès, de 1 amor i de
les seves possibles formes.
Casablanca (Barcelona)
MALCOLM X
Dir: Spike Lee. Int: Enzel Washington i Angela Basset. Guió:
Arnold Perl. Fot: Ernest Dickerson. Mús: Terence
Blanchard.
Prod: Marvin Worth. EUA, 1992.
Dur: 151 min. Estrena: 26.3.93.
El director negre més actiu a
l'hora de defensar els seus drets
fa un film àcid amb els blancs
pel poble de color, per donar a
conèixer la figura del líder negre
radical més integrista que ha
tingut el moviment racial i que
va desaparèixer en circumstàncies mai aclarides.
Florida (Barcelona)
M A R I D O S Y MUJERES
Dir: Woody Alien. Int: Sidney
Pollack i Judy Davis. Guió: W.A.
Fot: Cario di Palma. Mús: Jazz.
Prod: Robert Greenut.
EUA,
1992. Dur: 90 min.
Estrena:
19.3.93. TO: Husbands and wifes.
Woody Alien torna a mirar el
seu interior i mostra, mitjançant dues parelles, la complexitat de les relacions als cinquanta anys en els matrimonis
que hi arriben.
Vergara (Barcelona)
M O N T U R I O L , EL S E N Y O R
DEL M A R
Dir: Francesc Bellmunt. Int: Abel
Folk i Elena Pérez Llorca. Guió:
FB. Fot: Javier G.
Salmones.
Mús: Manel Camp. Prod: Maria
Teresa Fontanet.
Catalunya,
1992. Dur: 118 min.
Estrena:
23.4.93.
Interessant aproximació històrica de la vida de l'inventor de
l'Ictíneo, Narcís Monturiol, amb
una bona qualitat tècnica més
que artística i de guió.
Cataluña (VC) (Barcelona)

M U J E R B L A N C A 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)
P O I S O N (VENENO)
Dir: Todd Haynes. Int: Scott Renderer i James Lyons. Guió: TH.
Fot: Maryse Alberti. Mús: James
Benet. Prod: Christine Vachon.
EUA, 1991. Dur: 96 min. Estrena:
20.3.93.
Tres històries amb H. La tercera
està basada en textos de Jean
Genet.
Alexis (VO) (Barcelona)
Q I U JU, U N A M U J E R
CHINA
Dir: Zhang Yimou. Int: Gong Li i
Lei Lao Sheng. Guió: Liu Heng.
Fot: Chi Xiao Ning. Mús: Zhao Ji
Ping. Prod: Ma Funk Kwok. La
Xina. 1992. EUA, 1992 Dur: 115
min. Estrena: 02.4.93.
Guanyadora a Berlín'93 i Venècia'92, el director de Ju-Dou insisteix a observar el món des de
la perspectiva de la dona xinesa,
amb tota la poesia i capacitat de
sacrifici, però amb una clara reivindicació femenina i social pels
segles d'opressió.
Verdi (VO) (Barcelona)
REGRESO A H O W A R D ' S
END
Dir: James Ivory. Int: Emma
Thompson i Anthony Hopkins.
Guió: Ruth Prawer, basat en la
novel·la d'E.M. Forster.
Fot:
Tony Pierce. Mús: Richard Robbins. Prod: Isamil
Merchant.
EUA, 1992. Dur: 114 min. Estrena: 19.2.93. TO: Howard's
End.
Una pel·lícula com una casa de
pagès. Nominada amb nou Oscars per l'Acadèmia de Hollywood, n'ha aconseguit tres: millor
actriu, Emma Thompson, millor
guió adaptat i millor direcció artística i decorats.
Club Coliseum (Barcelona)

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 5/5/1993. Page 58

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: Quentin 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: Femando Colomo. Int: Ana
Belén i Maria Barranco.
Guió:
FC. Fot: Javier Salmones. Mús:
Mariano Díaz. Prod: Fèlix 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 Capitol (Barcelona)
SISTER ACT. U N A M O N J A
DE C U I D A D O
Dir: Emile Ardolino. Int: Whoopi
Goldberg i Harvey Keitel. 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.
París i Nàpoles (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 Capitol (Barcelona)
SOMMERSBY
Dir: John Amiel. Int: Richard
Gere i Jodie Foster. Guió: Nicholas Meyer. Fot: Philippe 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: Jonathan 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 gentleman.
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
Richardson.
Guió: Peter Barnes basat en la
novel·la d'Elizabeth von Armin.
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).

Tel. 725 77 64.
¡Viven!
MONTECARLO
Plaça Jonqueres.
TeL 716 52 40.
La fuerza del viento
PRINCIPAL CINEMA
Sant Pau, 6.
Tel. 726 13 97.
Reservoir dogs
RAMBLA
Rambla, 141.
Tel.725 74 99.
Cool World
•Sta. C o l o m a
Gramanet

de

PRINCIPAL
Av. G e n e r a l i t a t , 4 4 .
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. H.Clínic (L5).
Bus: 12,27,41,54,59 i 66. Preu:
400 ptes. Abonaments deu sessions: 2.500 ptes. Carnet jove,
jubilats i aturats, 300 ptes.
loseph L. Mankíewicz
L'Escola de Barcelona i el seu
temps
•DILLUNS, 3.
17.00: El pot de mel. Joseph L.
Mankievvicz, 1966. EUA. VOSC.
19.30: Taula rodona sobre
l'Escola de Barcelona amb Serena Vergano f d'altres.
22.00: El encargo del cazador.
Joaquín Jordà, 1990. Espanya
•DIMARTS, 4.
17.00: Hi havia un home poc
honraL Joseph L. Mankíewicz,
1970. EUA. VOSC.
19.30: Mañana. José M. Nunes,
1957. Catalunya. VE.
22.00: Noche de verano. Jordi
Grau, 1962. Espanya-ltàlia.
•DIMECRES, 5.
17.00: El detectiu. Joseph L.
Mankíewicz, 1972. G. B. VOSC.
19.30: Ombres. John Cassavetes, 1959. EUA VOSF.
22.00: Brillante porvenir. Vicente Aranda-Romà Gubern.
1963. Catalunya. VE.
•DIJOUS, 6.
17.00: Los felices 60. Jaime Camino, 1965. Catalunya. VE.
19.30: Los amores de una rubia. Milos Forman, 1965. Txecoslovàquia. VOSC.
22.00: Acteon. Jordi Grau,
1965. Catalunya. VE.
• DIVENDRES, 7.
17.00: Fata Morgana. Vicent
Aranda, 1966. Catalunya. VE.
19.30: Noches de vino tinto. J.
M. Nunes, 1966.Catalunya. VE.
22.00: Vivir su vida. Jean-Luc
Godard, 1962. França. VOSE.
•DISSABTE, 8.
17.00: Vivir su vida. Jean-Luc
Godard, 1962. França. VOSE..
22,00: Hi havia un home poc
honraL Joseph L Mankíewicz,
1970. EUA. VOSC.
•DIUMENGE, 9.
12.00: Jason y los argonautas.
Don Chaffey, 1963. GB. VE.
17.00: Noches de vino tinto.
José M. Nunes, 1966.
19.30: El detectiu. Joseph L.
Mankiewicz, 1972. Gran Bretanya. VOSC..
22.00: Fata Morgana. Vicent
Aranda, 1966. Catalunya. VE..
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TEATRES

•BELLE ÉPOQUE
TEATRE MUSICAL (Muntaner, 246.
Tels. 209 77 11 i 209 73 85). DOLLY
VAN DOLL presenta: SUEÑOS, un espectacle de miisic-hall.
Horaris funció: totes les nits, única sessió 23.15 h. Diumenge tancat, excepte
vigílies. Dijous funció tarda a les 17 h,
preus reduïts. Possibilitat de sopar-espectacle, tots els dies a partir de 5.800
ptes., reserva prèvia amb 24 hores
d'antelació. Informació i reserves als
tels. 209 77 11 ¡209 7385.

•BORRÀS

(PI. Urquinaona, 9. Tel. 412 15 82).
A partir d'avui, dimecres 5 de maig, el
terror arriba al Borràs amb LA DONA
DE NEGRE, de la companyia Pavana
Espectacles. Divendres 7 de maig estrena de l'obra EL DUO DE LA SUDAFRICANA, de Nova Urica SL. Un muntatge basat en duos còmics de sarsuela.
Venda anticipada de localitats a les oficines de Caixa de Catalunya i a la taquilla del teatre i amb targeta de crèdit
(tel.219 4626).

•CONDAL

Tel. 442 31 32 i 442 85 84. Av. Paral·lel,
91). NO ET VESTEIXIS PER SOPAR. Vodevil amb CARLES CANUT I MORENO
I JOAN PERA.
CLOCHARD. Humor de GRAPPA TEATRE I PACO MIR.
Venda anticipada de localitats a les oficines de la Caixa de Catalunya a la taquilla del teatre i amb targeta de crèdit
(tel.219 46 26).

• GOYA

Tel. 318 19 84. Joaquim Costa, 68 (pl.
Universitat). Metro i autobusos: plaça
de la Universitat. Comèdia A TODA
LUZ, de Mary Orr. Direcció: Ángel García Moreno. Repartiment: Lola Herrera
amb Natalia, Francisco Piquer, Ana
Maria Barbany, Pep Lara i Raúl Cordón. Horaris: dilluns descans. Dimarts
i dijous: 18.30 i 22 hores. Dimecres i divendres: 22 hores. Dissabte: 19 i 22.30
hores. Diumenge: 19 hores. Fins al 9 de
maig.

•GRAN TEATRE DEL LICEU

Dies 20, 23, 25, 27, 29 i 31 de maig
L'ORFEO, de Claudio Monteverdi.
Amb Tucker, Figueras, Lamore, Fink,
Camovich, Browner, Fresan, Bettini,
Tiso, Schafer, Türk i Zanasi. Director
d'orquestra: Jordi Savall. Director d'escena: G. Deflo. Pels coros es compta
amb el conjunt la Capella Reial de Catalunya i els instruments d'època seran
interpretats per Le Concert des Nadons. Nova producció del Gran Teatre
del Liceu.
Venda anticipada de localitats: de 8 a
20 h. feiners; dissabtes de 8 a 13 h.,
Rambla dels Caputxins, 61. Tel. 412 35
32/41219 03.
Venda el dia de la funció: de dilluns a
dissabte de 8 h. fins a l'inici de la funció; festius d ' l l a 13.30 h. i de 16 h. fins
a l'inici de la funció.

• INSTITUT DEL TEATRE-TEATRE
ADRIÀ GUAL

INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Sant Pere
més Baix, 7, metro Urquinaona. (Tel.
268 20 78).
ADRIÀ GUAL.
Del 25 de març al 9 de maig: "Dansa a
l'Institut".
Pròximes companyies del cicle: del 6 al
9 de maig: BALLET CONTEMPORANI
DE BARCELONA.
Horari: del dijous al dissabte, a les
22.30 hores. Diumenges, a les 18 hores.

•JOVENTUT

Teatre Municipal de l'Hospitalet. (Joventut, 4-10, Collblanc Tel. 448 12 10).
Metro: LI LaTorrassa. L5 Collblanc.
Del 12 al 30 de maig Promoacting presenta AMOR A MITGES. Horaris: del
dimecres al 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 grups organitzats.Venda anticipada: al mateix
teatre del dimarts al 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.

• LLIURE

(Tel. 218 92 51. Montseny 47, Gràcia).
Metro Fontana. Bus 22, 24, 28. Pàrquing plaça del Sol.

DANSA D'AGOST, de Brian Friel. Traducció Guillem-Jordi Graells. Escenografia i vestuari CsàbaAntal. Coreografia Montse Colomé. Il·luminació Xavi
Clot. Companyia Teatre Lliure amb:
Muntsa Alcañiz, Ester Formosa, Anna
Güell, Anna Lizaran, Ramon Madaula,
Josep Montanyès, Lluís Torner 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.
Venda anticipada de localitats, a les taquilles del teatre, del dimarts al 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 (del dilluns al divendres de 10 a 2
i de 4 a 7). Venda de localitats a totes
les oficines de la Caixa de Catalunya.

• L'ESPAI
L'espai de dansa i música de la Generalitat. (Travessera de Gràcia, 63. Tel.
201 29 06). Pròximes companyies convidades: del 20 al 30 de maig TRÀSIT,
del 27 al 30 de maig KENMERCK DANS
PROJECT. Del 10 al 13 de juny THEMEEK. Del 24 al 27 de juny, METROS.
Venda anticipada d'entrades dues hores abans de cada representació a les
taquilles o trucant al 201 29 06. Horari
de representacions: 22 hores els dies
feiners i 19 hores els festius.
(Vegeu també cartellera de música).

•MERCAT DE LES FLORS

Ajuntament de Barcelona. (Lleida, 59.
Tel. 426 18 75). Metro: L-l, L-3 (Pl. Espanya). Bus: Pl. Espanya: 9, 27, 30, 50,
57, 56, 61, 91, EA, EB, EJ, 605, L52, L71,
L72, L80, L81, L86, L87. Paral·lel: 38, 57.
Palau d'Esports: 55. Bus nocturn: NI,
N2, CO, EN, LN1, LN2, LN3. FFCC:
Igualada-Martorell-Manresa.
LA GRENYA DE PASQUAL PICANYA
(ASSESSOR JURÍDIC-ADMINISTRATIU), musical de Carles Santos del 5 al
9 de maig. Horari: del dimecres al disabte a les 21 hores, diumenges a les 19
hores. Preu: 1.800 ptes. Amics del Mercat, preu: 1.350 ptes.
Venda anticipada localitats: per telèfon
amb targeta de crèdit: 318 85 99. Taquilles del Palau de la Virreina, Rambla
99. Tel. 318 85 99. Horari: dilluns de 16
a 19 h, i de dimarts a dissabte d'l 1 a 14
h i de 16 a 19 h. A totes les oficines de
Caixa Catalunya, fins al dia abans de
l'espectacle, de dilluns a divendres de
8 a 14 h, dijous de 8 a 14 h i de 16.30 a
19.45 h. Grups organitzats, preu especial al tel. 301 40 97. Taquilla: al Mercat
de les Flors, una hora abans de començar l'espectacle. Bar-Restaurant.
Tel. reserves: 325 06 75.

• POLIORAMA
(Rambles, 115. Tel. 317 75 99). Metro
Catalunya. COMPANYIA FLOTATS.
TOT ASSAJANT DOM JUAN de Louis
Jouvet (segons l'obra "Elvira Jouvet 40"
de Brigitte Jaques, extret de "Molière et
la Comédie Classique", de Louis Jouvet). Posada en escena J. M. Flotats.
Amb J. M. Flotats, Francesc Galceran,
Jordi Muixí, Martí Peraferrer i Mercè
Pons. Dimecres 17 hores, dijous, divendres i dissabtes a les 21 hores. Diumenge a les 19 hores. Dilluns i dimarts
descans de la companyia. Venda anticipada: a les taquilles 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'entrades amb
Visa tel. 219 46 26.

• ROMEA

CENTRE DRAMÀTIC DE LA GENERALITAT 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. Diumenges 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
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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
31192 22 i 31195 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.

• TEIXIDORS-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. Àmb: 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
Caúca 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) 441 39 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 la taquilla del teatre des d'una
hora abans de la funció. Grups organitzats: tel. 284 47 51.

• VILLAROEL
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: del
dimarts al divendres 22 h; els dissabtes, 19 i 22 h; diumenge, 19; dilluns
descans. Preu: 1.800 ptes. El dimarts i
la funció del dissabte: 1.200 ptes. Venda anticipada a les oficines de la Caixa
de Catalunya i a les taquilles del teatre
de 19 a 21 h, excepte dilluns i festius.

"Un capvespre" (1898) és un dels olis de Marià Vayreda que es pot
veure a la sala Sant Jaume de "la Caixa"
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•EXPOSICIONS
•••••••••••

•CENTRE
MÒNICA

D'ART

SANTA

(Rambla de Santa Mònica, 7. T. 412 49
28). ETTORE SOTTSASS: La darrera
oportunitat d'ésser avantguarda. Cicle
Travessies: LEOPOLDO EMPERADOR
Horaris: laborables d'l 1 a 14 i de 17 a
20 h. Diumenges i festius d'l 1 115 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 al
dia 6 de juny.

• FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA

(Passeig de Gràcia, 92, La Pedrera). MIRAR MIRÓ: EL JOAN MIRÓ DE CATALÀ ROCA. Les fotografies que Català
Roca va fer a l'artista barceloní. Horari:
Fins al dia 22 de juny.

• FUNDACIÓ JOÀN MIRÓ

(Parc de Montjuïc. T. 329 19 08). JOAN
MIRÓ 1883-1983. Exposició antològica
commemorativa del centenari del naixement de Miró. 180 pintures i 300 dibuixos procedents de col·leccions
d'arreu del món. Horari: cada dia, de
9.30 a 21.30 hores. Venda d'entrades
pel mateix dia a la Fundació i avançades a les oficines del Banc Bilbao Biscaia. Fins al 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 ' l l a 20 hores;
diumenges i festius, d ' l l a 15 hores;
dissabtes entrada gratuïta i dilluns tancat. Fins al 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. Exposició pictòrica. De dimarts a dissabte d'11 a 20 hores, diumenges i festius d'l 1 a 15 hores. Entrada gratuïta. Tancat els dilluns.

• FUNDACIÓ LA CAIXA. SALA
CATALUNYA

(Passeig de Gràcia, 2. T. 318 58 97). DELICTE I SOMNI. DISSENY DE VIENA
1900-1930. De dimarts a dissabte, de
11 a 20 hores; diumenges i festius d ' l i
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.
Instal·lació
d'art
conceptual. De dimarts a dissabte, de
11 a 20 hores; diumenges i festius d ' l i
a 15 hores. Entrada gratuïta.Dilluns
tancat

• PALAU DE LA VIRREINA

(La Rambla, 99. T. 301.77.75). Espai 1:
RENÉ MAGRITTE. Fotografies fetes
per l'artista francès. Oberta fins al 23
de maig. Espai 2 MIRÓ CERAMISTA.
Exposició emmarcada en els actes de
commemoració, de l'Any Miró que
reuneix part dels fons del Museu de
Ceràmica de Barcelona i peces procedents de col·leccions públiques i privades d'arreu del món. Oberta fins al 31
d'agost. Horari: Feiners de 10 a 14 hores i de 16.30 a 20.30 hores. Tancat dilluns al matí.

ART
WILLY MUCHA

Els ciutadans més observadors hauran vist
al final de la Rambla el
perfil d'un edifici de
nova planta, que està
adossat al Centre d'Art
Santa Mònica. Es tracta d'un nou edifici de
la Generalitat de Catalunya, que es farà servir, entre altres activitats, per programar exposicions del departament de Cultura. El
nou espai va acollir dilluns passat la inauguració de l'exposició
Willy Mucha. Cotlliure.
La mostra és fruit de la
col·laboració entre els
departaments de Presidència i de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya i el diari
francès L'Indépendant.
L'artista, Willy Mucha,
és un centreuropeu,
nascut, com ell mateix
diu, "en algun lloc entre la Rússia dels tsars i
l'imperi austro-hongarès", que ha trobat
les seves arrels artístiques a les poblacions
de Cotlliure i Cadaqués, on ha fet la major part de la seva
obra. Willy Mucha,
que es va instal·lar als
anys quaranta en una
casa de pescadors del
barri de Mouret a Cotlliure, ha pintat aquest
poble mariner amb
amor i molta fidelitat,
com també la imatge
de la terra de Cadaqués, els seus homes i
el seu mar català. L'exposició consta d'una
cinquantena d'obres,
entre olis, gravats i
gouaches. Aquestes peces, que permeten ferse una idea força aproximada del llenguatge
plàstic de l'artista, han
estat seleccionades del
període que va dels
anys cinquanta als vuitanta, un fet que remarca el caràcter retrospectiu de la mostra.
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Tele 5 convertirà
en sèrie de televisió
l'èxit cinematogràfic
'Truhanes'
MADRID
N O U DIARI

Deu anys després d'haver
protagonitzat el film Truhanes, Paco Rabal i Arturo Fernández es reuniran per rodar
els 26 episodis d'una sèrie
homònima que prepara Tele
5. La producció, valorada en
uns 450 milions de pessetes,
serà dirigida per Miguel Hermoso, que ja va firmar l'entrega cinematogràfica. Els
enregistraments de Truhanes, una de les primeres
comèdies de situació que fa
Tele 5, començaran el 14 de
juny vinent. Està previst que
participin en la producció
actors ben coneguts del públic, amb els quals encara ara
s'està negociant, com Maria
Barranco, Charo López i
Emilio Gutiérrez Caba. Entre
els guionistes, al marge del
mateix Miguel Hermoso, es
compta amb Mario Camus,
Mario Marinero, Fernando
Colomo i Benito Rabal. La
sèrie reprèn la història d'un
xoriço comú (Paco Rabal) i
un lladre de classe (Arturo
Fernández) que es coneixen
a la presó i junts tenen mil
aventures.

Retevisión llança
els seus serveis
empresarials a
través de l'Hispasat
MADRID
EUROPA PRESS

Retevisión presentarà la seva
xarxa pilot de serveis VSAT
per comunicació empresarial
via satèl·lit a través de l'Hispasat al Tercer Saló Internacional de les Telecomunicacions (Teleco'93). L'empresa
té completament operativa
la xarxa, motiu pel qual està
en disposició de llançar els
serveis de comunicació ràpida. El desenvolupament
d'aquest producte es presenta com una alternativa viable
davant comunicacions terrestres per donar serveis a
grans institucions financeres,
de comercialització, i sistemes de control, per exemple
els usuaris que demanen un
nombre il·limitat de terminals. Els serveis s'utilitzen
per tota mena de comunicacions; sigui dades, veu, videoconferències o telereunions. Entre els avantatges, a
més a més del cost, hi ha la
flexibilitat del sistema, que
permet una ràpida posada
en servei, i cobertura fiable i
total en punts de difícil accés. De moment, l'estan utilitzant Renfe, Iberdrola,
Unión Fenosa, i la Seguretat
Social.

RADIO/TELEVISIÓ

DIMECRES
5 DE M A I G DE 1 9 9 3

RTVE inaugura una nova
delegació per les
comarques del Pirineu
Descentralitzar la informació, objectiu del centre
LA SEU D'URGELL
MONTSERRAT JUNYENT
Les comarques pirinenques de l'Alt
Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i
la Vall d'Aran compten a partir
d'avui amb una nova delegació de
RTVE a la Seu d'Urgell, que permetrà una fluïdesa de comunicació
més gran entre aquestes comarques i la resta de centres que tant
Televisió Espanyola com Ràdio Nacional d'Espanya tenen a Catalunya.
La posada en marxa d'aquest
centre, segons va explicar el delegat
territorial de RTVE a Catalunya, Enric Sopeña, durant la inauguració
que es va efectuar ahir a les noves
instal·lacions, és deguda "a la peculiaritat i l'especificitat de la zona i
també a l'interès natural que generen unes comarques agrícoles que
desperten l'atracció turística". A
l'acte d'obertura de les noves instal·lacions hi van assistir les principals autoritats locals, comarcals i
alts càrrecs de RTVE, entre ells el
director de RNE a Catalunya, Josep
Maria Balcells, i els directors dels
serveis informatius de TVE i RNE a
Catalunya, Carme Páez i Jordi
Llonch, respectivament. La celebració va comptar amb la presèn-

eia del governador civil de Lleida,
Jaume Casanovas. La delegació Pirineu-la Seu d'Urgell ocupa un local de més de dos-cents metres
quadrats i està equipada amb un
estudi de televisió, una zona preparada per actuar com a control central, un locutori de ràdio, una zona
de redacció i els corresponents
equips d'enllaç de recepció de senyals més altres dependències auxiliars.
Cinc professionals
De moment, seran cinc els professionals que portaran la informació
des de l'Alt Urgell, el principat
d'Andorra i les comarques del sud
de França fins a Barcelona i d'aquí
a la xarxa global de comunicació de
TVE a tot l'Estat. En la presentació
de l'acte, Josep Maria Balcells va
destacar que tot i la crisi que passen la ràdio i la televisió públiques,
i el sacrifici de l'ens de RTVE per
poder implantar les noves instal·lacions al Pirineu, és molt important
que aquest projecte s'hagi materialitzat, ja que respon a la filosofia
d'equilibrar la presència territorial i
de descentralitzar la informació.
Tant Josep Maria Balcells com Enric Sopeña van insistir que l'objectiu del centre inaugurat és en pri-

mer i últim lloc informar del que
passa en aquesta part del Pirineu,
no només Catalunya i Espanya,
sinó tot el món.
El delegat territorial de RTVE va
manifestar també que els primers
resultats de les noves instal·lacions
"es veuran molt aviat per tot Catalunya i probablement per tot Espanya perquè aquesta delegació és
una contribució de l'ens públic de
RTVE com a servei públic de l'Estat". Sopeña va afegir que a vegades
es posa en dubte i es qüestiona
l'existència de la televisió i ràdio
públiques; però projectes com el de
la Seu justifiquen aquest servei, que
busca "anar més enllà de les capitals de província i continuar integrant una xarxa de comunicació a
través de la ràdio i la televisió". El
bisbe de la Seu i ex-president de la
comissió de mitjans de comunicació social de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Martí i Alenis,
present a l'acte, va destacar la gran
importància de la descentralització
informativa de les grans àrees urbanes perquè "cada vegada la
premsa local té una importància
més gran", i va explicar que la gent
s'interessa pel que passa al seu voltant "perquè li és més significatiu
que el que li expliquen cada dia els
mitjans de comunicació".

BARCELONA
N O U DIARI

L'audiència total de la ràdio a
Espanya es manté estable en
17.344.000 oients, segons el
que es desprèn de les dades
de l'Estudi General de Mitjans pertanyent al primer trimestre del 1993. Aquesta xifra suposa un creixement de
47.000 oients respecte a l'anterior certificació d'audiències corresponent al període
d'octubre-novembre del
1992. Malgrat tot, la segona
part de la present onada ha
registrat un descens de més
de 400.000 oients respecte a
l'audiència total.
Les veus més escoltades de
la ràdio espanyola continuen
sent Luis del Olmo, amb
1.578.000 oients diaris, des
d'Onda Cero Radio, i Iñaqui
Gabilondo, amb 1.409.000,
des del seu magazine Hoy
por hoy de la SER. Aquesta
cadena és la que manté el liderat d'audiència a tot l'Estat
atès que l'EGM li atribueix
una massa d'oients de
2.775.000 persones. La cadena COPE és la que se situa
immediatament al darrera
amb 2.548.000 oients.

Els debats electorals
de La 2 i Antena 3 TV
obtenen una
audiència discreta
BARCELONA
N O U DIARI

AU DIO-VISUAL

Com-4 i TVE graven un especial en alta definició dedicat a Alfredo Kraus
La productora especialitzada en alta definició Com-4 i TVE iniciaran el 10 de maig els enregistraments
d'un documental de 50 minuts dedicat al tenor Alfredo Kraus, en la fotografia al costat de Martha Senn
interpretant l'òpera Werther. Eduardo Toral serà el director d'aquesta peça on el cantant explicarà la
seva trajectòria, intercalada amb imatges de les seves grans interpretacions.
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L'audiència de la
ràdio a Espanya es
manté estable en 17
milions d'oients

NOU DIARI

Els primers debats electorals
que es van oferir dilluns a La
2 i a Antena 3 TV han recaptat audiències. El segon canal
de TVE va aconseguir, amb la
presència de Carlos Solchaga
i Miquel Roca, una mitjana
de 2.487.000 espectadors, segons dades d'Ecotel, i el
d'Antena 3 TV, amb José Luis
Corcuera i Alberto Ruiz Gallardón, va ser vist per
1.832.000 espectadors aproximadament. L'espai de La 2
s'havia iniciat a les 21.30 hores de la nit i va tenir una durada de 85 minuts. En aquest
temps va aconseguir que de
cada cent persones que en
aquell moment miraven la
televisió, 16,5 l'estiguessin
sintonitzant. Antena 3 TV va
començar molt més tard, a
les 23.36 hores, i va prolongar
el debat 95 minuts. En aquella hora, la cadena de Campo
Vidal va aconseguir un share
notable; de cada cent persones que miraven la televisió
39,6 van optar pel combat
Corcuera-Gallardón. Antena
3 TV ha anunciat un seguit
de debats sectorials que culminaran amb el Felipe González-José Maria Aznar.
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LES PEL·LÍCULES
Taxi BIues
10.00 h

•

'El manantial
de la doncella", inesgotable

CANAL+

Una crua i interessant mostra de
la descomposició social i moral
de Rússia. Pavel Loungine va
aconseguir tirar endavant el projecte gràcies a la col·laboració de
França al 1990. El resultat és una
amarga reflexió sobre la traumàtica manera com es viuen els
canvis en un país que lluita per
ser modern i, a la vegada, no
perdre la seva identitat. Interpretada per Piotr Mamanov.
MOLT BONA

Mossega la bala

L'OSCAR D'AVUI

• LA 2 . 0 1 . 1 5 H

22.15 h
CANAL 33
Interessant western crepuscular
que va dirigir al 1975 Richard
Brooks. El film narra les diferents motivacions que tenen un
grup d'homes per participar en
una famosa cursa de cavalls.
Aquest argument és l'excusa ideal per fer un retrat desencantat
dels personatges mítics del gènere. Cal destacar la participació
ajustadíssima de Gene Hackman
i Candice Bergen.

•

BONA

107'

131'

FX2: Ilusiones mortales

Agítese antes de usarla

11.47 h

23.00 h

CANAL+

TVE-1

Seqüela d'un entretingut film de
sèrie B; Richard Franklin torna a
situar-se darrera la càmera, però
aquesta vegada es deixa emportar pel que va saber evitar a la
primera part: la tirania dels efectes especials. Els suggeriments
del joc proporcionat per la fina
frontera entre realitat i ficció es
perden en un film del 1991 tan
espectacular com buit.

La ració setmanal de Mariano
Ozores. Aquesta vegada se centra en les maquinacions d'un
hospital que fa tot el possible per
aconseguir un pacient famós i
sortir d'aquesta manera de la
crisi d'imatge que passa. Pel·lícula realitzada al 1983 i interpretada per Fernando Esteso i Andrés Pajares, la parella més pesada del cine espanyol.

REGULAR

FLUIXA

105'

Gunmen

Un fotograma de 'El manantial de la doncella', la primera pel·lícula que Bergman va realit
zar a partir d'un guió totalment aliè

Antes y después

81'

ARXIU

15.30 h

TELE 5

Una dona de quaranta anys decideix seguir un tractament per
aprimar-se. En teoria, tot és molt
senzill i accessible, però en la
pràctica tot resulta més difícil
del que semblava. Comèdia dirigida al 1980 per Kim Friedman i
interpretada per Patty Duke,
Bradford Dillman i Barbara Feldon. No tenim més dades respecte al film, però la cosa promet ser bastant desastrosa.
SENSE QUALIFICAR

92'

Talento para ganar
16.32 h

CANAL+

Drama nord-americà del 1991
dirigit pér Robert M. Young i interpretat per Edward James Olmos (Miami Vice, Blade Runner)
i Lorraine Bracco. Tots dos protagonitzen la història d'un home
encarregat de buscar noves estrelles del beisbol. El seu treball
perilla i només pot conservar-lo
si troba un jugador amb talent
per la nova temporada.
REGULAR

L

^interessant cicle que
i La 2 està dedicant a Ingmar Bergman té un important defecte: l'anàrquica
emissió de les pel·lícules.
Aquest fet trenca amb la coherència interna de l'obra
del director suec; els salts
temporals ideats pels programadors no proporcionen
una visió global de l'evolució formal i temàtica de la
filmografia de Bergman.
Per veure El manantial de
la doncella, cal situar-se al
final dels anys cinquanta,
quan el director va traslladar a les imatges la seva obsessiva recerca de respostes
existencials. El rostro, film
que antecedeix la pel·lícula
d'avui, enfrontava dues maneres de trobar les solucions
als enigmes de la vida: la
màgia i la ciència. A El manantial de la doncella, realitzada al 1959, apareix en
forma de miracle aquesta
dimensió màgica i inexpli-

cable de l'existència.
Bergman barreja el misticisme cristià amb elements
pagans a l'hora de desenvolupar una llegenda medieval
sueca. El protagonista és un
cavaller que venja la violació i la mort de la seva filla;
després veurà com de manera màgica sorgeix una
font del lloc on va ser atacada la jove.
Hi ha molts punts de contacte entre El manantial de
la doncella i el film emblemàtic de l'etapa més religiosa del realitzador: El séptimo sello. Les dues es
desenvolupen a l'edat mitjana i també comparteixen
un acurat treball plàstic que
es converteix en l'eix central
de la cinta. Aquest fet és especialment palpable en la
pel·lícula d'avui, fins al punt
que tradicionalment s'ha
atacat la seva buidor temàtica.
No obstant, aquesta apre-

00.05 h

ciació resulta injusta. La
pretensió de Bergman, que
per primera vegada treballa
a partir d'un guió totalment
aliè escrit per Ulla Isaksson,
és traslladar a les imatges la
cadència d'una balada feta
de silencis i paisatges treballats de manera gairebé
pictòrica. La significació
d'El manantial de la doncella no prové del tema, sinó
de la manera com les imatges són capaces de recrear
l'essència d'un món com el
medieval, en què l'home tenia una posició mística davant les realitats inexplicables.
El manantial de la doncella va ser protagonitzada
per Gunnel Lindblom i Max
von Sydow, que treballava
per tercer cop amb el mestre escandinau.
OBRA MESTRA

SENSE QUALIFICAR

02.23 h
CANAL»
Claude Berri, realitzador de La
pequeña ladrona, va fer amb
Uranus un retrat de les ferides
que la Segona Guerra Mundial
va deixar en la població francesa. A través d'uns veïns d'ideologia diferent, Berri mostra les
contradiccions socials de França. Un atractiu drama del 1990
interpretat per Philippe Noiret i
Gérard Depardieu.

85'

RAFAEL BESOLI

BONA

Regreso al lago azul

El mensajero
de la muerte

18.01 h

22.00 h

TELE 5

22.00 h

LA 2

Discreta pel·lícula policíaca que
va dirigir J. Lee Thompson, un
realitzador irregular que avui demostra el seu vessant més impersonal i avorrit. Va ser interpretada al 1988 per Charles
Bronson, que investiga les estranyes morts d'uns mormons. Un
film molt oportunament programat, ara quç encara està fresca
la tragèdia dels davidians de
Waco.

Western dirigit al 1970 per Lamont Johnson i interpretat per
Kirk Douglas, Johnny Cash i Raf
Vallone. L'acció se situa en un
poble pròxim a Mèxic. Allà viu
un famós pistoler que ara té una
existència relaxada i tranquil·la.
Quan hi arriba un conegut cowboy molt hàbil amb les armes,
tothom s'emociona davant la
possiblitat de veure un gran
duel. Divertida i irònica.

FLUIXA

REGULAR

BONA

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 5/5/1993. Page 61

90'

88'

22.05 h

CANAL+

Film de culte produït a Hong
Kong l'any 1989 i dirigit per John
Woo. The killer és un thriller que
.combina de manera eficaç la
manera de narrar del cine nordamericà amb els valors de la cultura oriental. El resultat és una
estimulant barreja conduïda
amb un ritme frenètic i tallant.
Un criminal i un policia enamorats de la mateixa dona s'uneixen per lluitar contra la màfia.
BONA

95'

Escuela de rebeldes

The Killer

El gran duelo

Randall Kleiser té \'honor d'haver fabricat un dels films més
ensucrats i carrinclons del cine:
El lago azul. Ara s'encarrega de
produir la inevitable continuació. La dirigeix al 1990 William A.
Graham i els jovenets d'anunci
de Danone són Mila Javovich i
Brian Krause. La història és la
mateixa: dos nàufrags que descobreixen l'amorenmig de paisatges paradisíacs.
94'

85'

Uranus

90'

CANAL+

CANAL+

Una altra mostra del nou cine
que es fa a Hong Kong. La pel·lícula va ser realitzada al 1988 per
Kirk Wong i la van interpretar
Tony Leung, Waise Lee i Elizabeth Lee. L'argument se centra
en quatre amics que el destí porta per camins diferents: un d'ells
es fa policia, mentre que els altres tres s'allunyen de la llei i
tempten contínuament el protagonista.

120'

03.59 h

CANAL+

Un professor torna a l'escola on
va estudiar. La realitat ha canviat
de manera radical: el crack i la
violència s'han apoderat de les
aules. El protagonista lluitarà
per fer-se respectar i acabar amb
el decrèpit panorama de la institució educativa. Comèdia del
1989 dirigida per John G. Avildsen i interpretada per Morgan
Freeman ( P a s e a n d o a Miss
Daisy).
REGULAR

96'

•
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"Som interactius"

N

o fa gaire, la manera que tenien
els programes de televisió de
certificar el seu èxit de públic davant l'audiència era demanar que
els enviessin cartes -postals, generalment- per participar en algun
sorteig. Servia perquè al final de
l'espai una hostessa remenés una
gran urna i donés el nom del guanyador. Eren els temps de glòria de
l'J, 2, 3 i de l'UHF. Però ara que hi
ha tres o quatre concursos diaris la
cosa no és tan fàcil. Més d'un presentador va haver de començar a
apendre's el nom de l'afavorit
abans de remenar l'urna, plena de
sobres buits. Regalar una Polaroid
ja no és el mateix que oferir el salt a

la fama i a la riquesa d'una tacada.
Va ser llavors que es va descobrir el
telèfon, un extraordinari aparell
que permet tenir un concursant jugant a qualsevol cosa des de casa.
Un cop establert el telèfon com a
apèndix de la televisió, les ments
infinitament perverses dels diferents canals van pensar: "Si la gent
truca, aprofitem-ho, per exemple,
perquè emeti opinions, queixes o
preguntes". I va entrar en escena el
contestador, que té capacitat perquè milers de persones que pensen
que sí i uns altres milers que pensen que no, ho diguin. Si ens truca
tanta gent -continuaven pensant
els d'abans-, potser podrem arribar

TVE-l

a un acord amb Telefònica i posarhi un 903, total, la gent no paga per
veure la tele i a més quan hi posem
els anuncis ens canvien de canal.
La cosa començava a ser greu. Però
tot això no és res comparat amb el
descobriment de la televisió interactiva. Ara cal comprar un altre comandament, segons com amb impressora i tot, pensat perquè estiguem sempre pendents d'aquell
canal. No tardaran gaire a posar-hi
publicitat. En algun despatx algú
deu remoure's de plaer pensant
que ara la gent només respondrà el
que ell pregunti. I en algun lloc George Orwell deu remoure's dins la
tomba.

I NO S'HO PERDI

Barça-Joventut al Palau Sant Jordi
• L a 2.

20.30H•

E

l Palau Sant Jordi
serà avui l'escenari
del tercer partit de la semifinal de la Lliga ACB
de bàsquet que enfronta
el FC Barcelona amb el
Marbella Joventut. Després que s'han disputat
els dos primers encontres, l'eliminatòria està
igualada a un partit. En
teoria, els barcelonistes,
després de la seva espectacular victòria diumenge a Badalona, són
els favorits per aprofitar
l'avantatge del factor
pista i obtenir el seu
passi a la final.
Els protagonistes del
partit del Sant Jordi tornaran a ser els mateixos
que els del partit de diu-
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Corny, Thompson i Mike Jones jugaran avui a la
pista del Sant Jordi
N O U DIARI

menge, quan la defensa
del Barça, una zona
plantejada per Aíto, es
va imposar a les variants
ofensives del Marbella

Joventut.
En aquest sentit, el
rendiment del nordamericà Mike Jones és
molt positiu a les files

barcelonistes. Jones va
entrar al club blau-grana pràcticament per la
porta del darrera i ara
s'ha convertit amb el
seu treball en un dels jugadors més importants
de l'equip, juntament
amb els veterans Audie
Norris i Epi.
Per part verd-i-negre,
Jordi Villacampa i Rafa
Jofresa són els homes
amb més pes específic
dins el seu joc. S'ha de
destacar la nul·la aportació del nord-americà
Chris Jent, substitut del
lesionat Harold Pressley
als últims partits. Jent
s'ha convertit en tot un
llast pel joc del seu
equip.

'Documentos TV' dedica un especial a Aldo Moro
• L a 2.

F

a quinze anys que va
tenir lloc l'assassinat
d'Aldo Moro a mans del
grup terrorista Brigades
Roges. Amb motiu de
l'aniversari de la seva
mort, el programa Documentos TV, que s'emet aquesta nit a les
23.50 a La 2, presenta el
reportatge Los últimos
días de Aldo Moro. L'assassinat de l'ex-primer
ministre italià està d'actualitat per dos motius;

23.50

en primer lloc per l'aniversari en si mateix i
també per les recents
acusacions que s'han fet
contra Giulio Andreottí,
set vegades primer ministre d'Itàlia i històric
dirigent de la Democràcia Cristiana, de connivència amb la màfia
en la mort de Moro.
Aquestes acusacions entre el poder polític i la
màfia poden amagar algunes pistes sobre un

h«

deis casos de segrest i
assassinat que van commoure l'opinió pública
italiana i europea. Va ser
el 9 de maig de 1978 el
dia en què va aparèixer
al maleter d'un cotxe el
cadàver d'Aldo Moro, el
líder de la Democràcia
Cristiana i ex-primer ministre d'Itàlia. El polític
havia desaparegut feia
cínquanta-cinc dies en
un segrest atribuït a les
Brigades Roges.

Aldo Moro

07.00 Carta de ajuste.
07.29 Apertura y presentación.
07.30 Pinnic.
07.30 Losfrutis.
08.05 Los animales del bosque.
Tan cerca y sin embargo tan lejos (últim episodi).
08.40 El retorno de d'Artacán.
El tesoro del galeón.
09.15 Ultraman. La llamada de
la momia.
09.45 Noticias.
09.50 La primera respuesta. **
Programa presentat per Adelina Castillejo.
10.35 Tu mundo y el mío.
Cap. 158. Malgrat la insistència
de Generosa i Elba, Emilia es
nega a informar Alejandro de la
seva futura paternitat.
11.25 Noticias.
12.25 El show de la l a . "
Show en directe, amb actuacions musicals, humor i, sobretot, amb moltes sorpreses i
premis importants.
13.00 El Zorro.
13.25 El menú de cada dia. **
Per Karlos Arguiñano.
13.50 Noticias.
14.00 L'informatiu migdia.
14.30 No te rías que es peor.
Concurs d'humor.
15.00 Telediario-1.
Inclou l'espai El Tiempo.
15.30Abigail."
16.25 Pasa la vida. "
Presenta M. Teresa Campos.
17.45 Noticias.
17.50 Sin vergüenza.
Concurs amb participació de la
gent del carrer.
18.25 Pobre diabla.
Cap. 12. Int: Jeannette Rodríguez, Oswaldo Laport i Eva
Moreno.
19.20 Noticias.
19.25 McGyver.
La pistola. Un jove col·laborador de la Fundació Phoenix és
arrestat per error per l'assassinat d'un policia, comès per un
traficant amic seu.
20.30 Vuelta ciclista a España.
Resum de l'etapa del dia.
21.00 Telediario-2.
Inclou l'espai El Tiempo.
21.30 ¿Quién sabe dónde? «
23.00 Cine español."
Agítese antes de usarla. Espanya. 1983 (81'). Dir.: Mariano
Ozores. Int.: Fernando Esteso,
Andrés Pajares. La clínica La
Operadora desitja rehabilitar la
seva deteriorada imatge mèdica i la millor manera de fer-ho
és la publicitaL
00.35 Telediario 3.
00.55 El viejo policía.
El encargado. El doctor Herborn, amo d'una gran empresa
química, és trobat mort al seu
domicili. Segons sembla, els
autors dels trets van ser dos individus que van robar una antiga col·lecció de figures xineses molt valuoses.
02.00 Winspector.
El juramento. Un noi tracta de
fer volar el quarter general de
Winspector perquè vol demostrar la innocència del seu pare,
un ex-presidiari que ha jurat
reformar-se i que està acusat
d'homicidi.
02.30 El show de Steve Alien.
Director: Dwight A. Hemion.
03.00 Fi d'emissió.

W
La 2

05.45 Carta de ajuste.
05.59 Apertura y presentación.
06.00 El informativo de la mañana.
09.35 La aventura del saber.
En italiano. Lliçó 15.
El nacimiento de Europa: Los
Alpes y la Edad de Bronce (II).
Caleidoscopio: Tribuna. Cooperación internacional.
Otros pueblos: Bahia de camaval (II).
12.00 La barberia.
13.00 Euronews.
13.05 L'art de viure.
13.30 L'apuntador.
13.33 Bellesa i poder.
Capítol 991.
14.00 Nido vacío.
Salga com mi madre, por favor.
Int: Richard Mulligan, Kristy
McNichol i Dinah Manoff.
14.30 Teledues.
15.00 Cifras y letras.
Programa concurs presentat
per Elisenda Roca.
15.30 De Gaulle visto des de fuera. El precio del poder (segon
episodi). Ens trobem al maig
de 1968 i De Gaulle torna a
pendre el poder en plena crisi
algeriana i presideix el tumultuós naixement de la V República. El 1960 De Gaulle descolonitza l'Àfrica Negra i França
reinventa les seves relacions
amb els nous Estats independents.
16.30 Vuelta ciclista a España.
València-la Sénia Antaix (etapa
10a). Final de l'etapa del dia.
18.00 Canciones de Eurovisión.
Hi intervindran els països següents: Àustria, Portugal, França, Suècia, Irlanda, Luxemburg, Eslovènia i Finlàndia.
18.30 Para nosotros.
18.30 Los osos Gummi.
19.00 Harry y los Henderson.
Ganar.
19.30 El valle secreto.
20.00 L'informatiu vespre.
20.30 Partit de bàsqueL
Way-Ojffsemifinal grup B. Partit
entre el Barcelona i el Joventut.
Tercer partit.
22.30 Noche de western. •
El gran duelo. EUA. 1970(88').
Dir.: Lamont Johnson. Int.: Kirk
Douglas, Johnny Cash, Raf Vallone, Karen Black i Jane Alexander. En un poblet de l'oest
pròxim a lafronteraamb Mèxic
apareix Abe Cross, un famós i
dur pistoler.
23.50 Documentos TV.
Los últimos días de Aldo Moro.
El 9 de maig de 1978 apareixia
al maleter d'un cotxe el cadàver d'Aldo Moro, líder de la Democràcia Cristiana i ex-primer
ministre d'Itàlia.
01.00 Euronews.
01.15 Cine Club. Ciclo Ingmar
Bergman. El manantial de la
doncella (VOSC). Suècia. 1959
(85'). Dir.: Ingmar Bergman.
Int.: Max von Sydow, Birgitta
Valgerg i Gunnel Lindblom. A
la Suècia del segle XIV, un
home la modesta hisenda del
qual està molt allunyada de tot
nucli urbà, envia, cada diumenge, la seva filla Karin.una
adolescent, a la localitat més
pròxima perquè ofereixi la cera
que ha de cremar a l'altar.
03.10 Fi d'emissió.

Deu autors contemporanis

de Vladimir Nabokov
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07.15 Carta d'ajust. *
The Colours ofLife, Mind Over
Matter.
07.30 Avanç informatiu matí.
07.35TomiJerry.»
07.40 ...i 3!
07.45 Avanç informatiu matí.
07.50 Diners.
08.00 Telenotícies matí.
08.15 La pantera rosa. •
08.30 Telenotícies matí.
08.45 Bon dia, Catalunya.
Entrevista a Maria del Mar Bonet, que presentarà el seu últim treball discogràfic, i a Amèlia Boluda, directora i coreògrafa del Ballet Contemporani
de Barcelona. El magazine matinal també comptarà amb la
presència de l'humorista Jordi
LP. En la tertúlia d'avui hi participaran els convidats següents: Lluís Oliva, Mercè Beltran i Vicenç Villatoro. Col·laborador J. Vilalta. Lectura dels
diaris: Santiago Ramentol.
09.00 Avanç informatiu matí.
09.05 Bon dia, Catalunya.
10.25 Anar i venir. •
Capítol 76.
10.55 Actual.
11.45 30 minuts.
12.20 L'espantaocells i la Sra.
King. Capítol 8.
13.05 Tots a sopar. •
13.30 Veïns. •
Capítol 849.
14.00 Avanç informatiu migdia.
14.05 Telenotícies comarques.
14.25 El medi ambient.
El programa inclou un reportatge sobre Control de la poliomelitis a Malawi. Els consells
estaran relacionats amb el
tema de Les centrals elèctriques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.10 El temps.
15.20 Bona cuina.
Programa sobre gastronomia
que presenta Jaume Pastaller.
15.25 Califòrnia. •
Capítol 264.
16.15 Gent del barri.»
Cap. 698.
16.45 A dreta llei.»
Capítol 16.
17.35 Club Super3.
17.35 Pingu.
17.40 Els Ewoks. •
18.05 El capità Planeta. •
18.30 Fly.
19.15Videoxoc.
19.20 De què vas!»
19.50 Borinots.
20.20 Bona cuina.
20.30 Telenotícies vespre.
Subtitulat per mitjà del teletext.
21.00 Va passar...
21.02 El temps.
21.07 Betes i films.
21.55 Vostè mateix.
Margarides vermelles.
Una regidora de Cultura d'un
ajuntament s'enamora d'un
jove encantador de casa bona
que finalment resultarà ser un
mafiós i un delinqüent
22.44 Tres senyores i un senyor.
Fina Brunet, Susanna Griso i
Gemma Nierga entrevisten
Carles Sans, d'El Tricicle. Dirigeix: Carme Basté.
23.30 Telenotícies nit
24.00 La Uei del carrer. •
00.45 Fora d'hores.
01.00 Fi d'emissió.

CANAL 33

ANTENA 3 TV

CANAL +

TEU 5

07.25 Carta d'ajust*
07.30 Club Super3.
07.30 Bola de Drac.
07.55 Fly.
08.30 El Capità Planeta. »
08.55 Els Ewoks.'
09.20 Pingu.
09.30 Fi d'emissió.*
16.15 Carta d'ajust*
16.20 Fora d'hores.
16.35 Informació agrària.
16.45 Graduïs, ara pot
Curs de francès.
17.15 Universitat oberta. •
Curs: Forma i funció. Cap. 5:
La construcció de les cèl·lules.
17.40 Víctor.
17.55 France magazine.
18.00 Vida salvatge.
Cap. 3: El món en què vivim.
18.30 Ciència.»
Cap. 17: El món dels fenòmens.
18.55 Mil paraules.
19.00 Planeta Terra.
Vida salvatge: Qui va matar el
pi roig?
Vida salvatge: Robatori a ple
dia.
19.55 Els Cliptoman.*
20.00 Tot l'esport
20.30 Handbol.
Quarts de final de la Lliga espanyola entre el BM Granollers
i l'Elgorriaga.
22.00 Les notícies del 33. 22.10 El temps.
22.15 Nit de western.
Mossega la bala. 1975 (131').
Dir: Richard Brooks. Int: Gene
Hackman i Candice Bergen.
00.25 MisterEd.
00.50 Hidrogen Clip.*
00.55 Fi d'emissió.

06.30 Rodillo de programación.
07.00 La guardería.
Programa infantil presentat
per Teresa Rabal. Inclou les sèries de dibuixos animats:
Transforme rs.
Heman.
Denver.
Cops.
Los pequeños Picapiedra.
09.00 Viva la vida.
Programa dedicat a la salut i
presentat pel doctor Bartolomé
Beltrán.
09.30 La dama de rosa.
10.15 Cara sucia.
11.00 Santa Bárbara.
12.05 Secretos.
12.20 Vivir, vivir ¡qué bonito!
14.00 El príncipe de Bell Air.
14.30 Rythm & Blues.
15.00 Noticias.
Amb Olga Viza.
15.30 Telecine.
El triunfo del corazón.
EUA, 1981. Din Richard Michaels. Int: Mario van Peebles i
Lañe Davis.
17.15 Luz de luna.
18.05 Cosas de casa.
18.30 La merienda.
Programa infantil presentat
per Ana Chávarri i el professor
Lupilla. Inclou la sèrie de dibuixos animats Chicho terremoto.
18.50 Nuevos policías.
19.45 Noticias.
Amb Manuel Campo Vidal.
20.00 Futbol.
Final de la copa de la UEFA entre el Borussia Dortmund i el
Juventus.
22.00 Especial Rocío Jurado.
23.00 La noche de Hermida. El
programa d'avui està dedicat a
Las mujeres del PSOE y el PP i
compta amb la presència de
Matilde Fernández, Cristina
Narbona, Manuela de Madre,
Dolores Pelayo i Carmen Cerdeira, que representaran el
Partit Socialista. Pel Partit Popular hi intervindran Celia Villalobos, María Jesús Sainz,
Luisa Fernanda Rudi, Mercedes de la Merced i Loyola de
Palacio.
00.30 Noticias.
01.00 Cine de madrugada
Chicas modernas. EUA, 1987.
Dir: Jerry Kramer. Int: Cynthia
Gibb i Virginia Madsen. Tres
noies joves comparteixen un
apartament. De dia totes tenen
les seves ocupacions, però
quan arriba la nit les tres es
preparen per sortir.
03.00 Fi d'emissió.

08.00 ABC World News con Peter
Jennings.
08.30 Dibujos animados:
Despierta peque y al loro.
08.55 Videominuto.
09.52 Redacción. Noticies.
10.00 Cine. A
Taxi Blues. França-URSS, 1990.
Dir: Pavel Loungine. Int: Piotr
Mamonov, Piotr Zaichenko,
Hal Singer, Vladimir Kachpur i
Natalia Koliakanova.
11.47 Cine. A
EX2: Ilusiones mortales. EUA,
1991. Dir Richard Franklin. Int:
Bryan Brown, Brian Dennehy,
Rachel Ticotin, Joanna Gleason
i Philip Bosca.
13.35 Los 40 principales.
14.00 Redacción. Noticies.
14.05 Dibujos animados.
Tiranusaurios Rex.
14.30 Telecomedia.
Primos lejanos.
15.00 Documental. A
Panamá, la otra verdad.
16.32 Cine. A
Talento para ganar. EUA 1991.
Dir: Robert M. Young. Int: Edward James Olmos i Lorraine
Braceo.
18.01 Cine. A
Regreso al lago azul. EUA, 1990.
Dir: William A. Graham. Int:
Milla Jovovich, Brian Krause i
Lisa Pelikan.
19.35 Dibujos animados. A

06.30 Avanç de programació i espais promocionals.
06.35 Entre hoy y mañana.
Repetició.
07.00 Desayuna con alegría.
Programa infantil en què Leticia Sabater presenta les sèries:
Hugolandia.
Spanky.
La abeja Maya. Cap. 48.
Heidi. Cap. 48.
Lospitufos. Cap. 17.
09.30 La mujer prohibida
Cap. 31. Int: Fernando Carrillo,
Mayra Alejandra, Andrés García, Concha Rosales i Tatiana
Capote.
10.15 Topacio.
Cap. 73. Int: Víctor Cámara,
Grecia Colmenares, Jeannette
Rodríguez, Carlos Márquez,
Cecilia Villarreal, Pedro Lander, Alberto Marín i Arturo Calderón.
11.00 Entre platos anda el juego.
Joc gastronòmic presentat per
Rafaela Aparicio, Jordi LP i Miguel Caiceo.
11.30 Date un respiro.
Magazine amb reportatges,
moda, concursos i el consultori
sentimental de Carmen Sevilla.
Presenten: Laura Valenzuela,
Agustín Bravo i Pepe Regueira.
13.00 Queridos padres.
Joc presentat per Concha Velasco en què pares ifilishan de
demostrar el seu grau d'entesa.
13.30 A mediodía alegría
Leticia Sabater presenta la sèrie OliveryBenji, cap. 123.
14.00 La casa de la pradera
Int: Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Sue Anderson
i Melissa Gilbert.
14.55 Entre hoy y mañana
la edició. Informatiu presentat
per Luis Mariñas.
15.30 Cine corazón.
Antes y después.
17.30 BennyHill.
El popular còmic anglès protagonitza les situacions més disbauxades.
17.55 Superguay.
Espai presentat per Miliki i Rita
Irasema. Inclou:
Hugolandia. Joc basat en el popular personatge Hugo. Presenten: Beatriz Ric, Eva Morales i Luis Alberto.
La bola de Dan. Cap. 47.
19.00 Hablando se entiende la

CANAL 9

07.45 Carta d'ajust
07.55 Avanç programació.
08.00 Dietari.
08.03 A la babalà.»
09.15 Canal educatiu. •
10.00 Entre setmana.
10.35 Menjar i viure.
10.50 Dossiers.
11.30 Rebeldes de la ciencia. •
El ángel vengador.
12.20 Dietari.
12.22 Mis dos padres.»
Capítol 58.
12.50 A la babalà.»
13.58 Dietari.
14.00 Notícies 9.
15.30 Tardes de cine.
Johnny Ryan. EUA, 1980 (86').
Dir: Robert Collins. Int: Néstor
Serrano i Cameron Thor.
17.15 Belleza y poder.
18.00 A la babalà.»
19.15 Primeros besos. •
Cap. 24. La máquina del amor.
19.45 Chico listo. •
Cap. 23. La vuelta de Knox el
duro.
20.28 Dietari.
20.30 Noticies 9.
21.10 L'oratge.
21.15 Luna de miel.
Programa concurs presentat
per Mayra Gómez Kemp.
23.15 Dimecres cine.
01.00 Arguments.
01.45 Notícies 9.
02.00 El llac dels mosquits.»
02.25 Dietari.
02.28 Fi d'emissió.

•

Uit-T.'.H'HITIT:1

Batman.

20.00 Avance. Redacción.
20.05 Los 40 principales.
20.30 Telecomedia.
Radio Cincinnati 90.
21.00 Telecomedia.
Entrenador.
21.28 Información meteorológica.
21.30 Redacción. Noticies.
21.54 Información deportiva.
22.00 La noche del cine. A.
Made in Hong Kong. Programa
que inclou dues pel·lícules:
22.05 The Killer. Hong Kong,
1989. Dir John Woo. Int: Chow
Yun Fat, Danny Lee, Sally Yeh i
Chu Kong.
00.05 Gun Men. Hong Kong,
1988. Dir. KirkWong.
01.30 24 horas.
02.23 Sesión especial VO: A
Uranus. França, 1990. Dir:
Claude Berri. Int: Philippe Noiret, Gérard Depardieu, Michel
Blanc, Jean-Pierre Marielle i
Gérard Desarthe.
03.59 Cine. A
Escuela de rebeldes. EUA, 1989.
Dir. John G. Avildsen. Int: Morgan Freeman i Alan North.
05.05 Cierre. A

bvBalascli

19.30 La ruleta de la fortuna
20.00 Primer amor.
Cap. 63. Int: Grecia Colmenares, Milena Montes, Gabriel
Corrado i Javier Villalba.
20.50 Telecupón.
En directe, sorteig de l'ONCE.
Inclou el telejoc Hugo i l'actuació d'una estrella convidada.
Presentat per Carmen Sevilla i
Agustín Bravo.
21.10 Su media naranja
22.00 Cine 5 estrellas. El mensajero de la muerte.
00.10 Mesa de redacción.
Entrevista amb el líder l'Izquierda Unida, Julio Anguita.
01.40 Los misterios de la noche.
02.05 Entre hoy y mañana
02.35 ¿Hablando se entiende la
gente?
03.30 Mannix.
04.15 Tancament de programació i espais promocionals.

El segon volum de les COL·LECCIONS NOU DIARI
.

HI

regal amb
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PROGRAMACIÓ VIA SATÈL·LIT

MTV - 06.00 Awake on the wildside -16.15 MTV at the movies
-19.00 Dial MTV - 22.30 MTV
news at night
CNN - 06.00 World news - 08.45
CNN newsroom -10.00 World
news - 11.00 World news 12.30 Business day - 15.00
World day - 22.00 World business today - 23.00 The world
today - 02.00 Larry King.
EUROSPORT - 07.30 Step reebok aeròbics -10.00 Karting 12.00 Free climbing - 15.00
Judo - 18.00 Dtm Germán
Touring car championship.
19.00 NBA American basketball-22.00 FootbalL
CINEMANlA - 12.50 La burla del
diablo -14.20 Johnny cogió su
fusil - 16.10 La mujer con botas rojas -17.40 Miseria y nobleza - 19.10 Cartouche 21.00 Magazine cinemanía 21.30 Orfeo negro - 23.15
Duelo silencioso - 00.50 Magazine cinemanía
SKY ONE- 06.00 The D.J.Kat
Show. -10.30 Concentration. 11.00 The bold and the beatiful. -11.30 Falcon Crest. 12.30 E. Street. -13.00 Another World. -13.45 Santa Barbara -14.25 Sally Jessy. -15.15
Diferent Strokes. -17.00 Star
Trek. -18.00 Games World. 18.30 E.Street -19.00 Rescue.
-19.30 Familiy Ties. -20.00
Hunter. -21.00 LA. -22.30 Star
Trek. -23.30 Night Court
SKY NEWS- 05.00 Sky News Sunrise. -05.30 ABC News. -06.00
Sky News SUnrise Europe. 06.30 Sky World News. -07.00
Sky News Dayline. -11.30 International Business Report 12.00 Sky News At Noon. 12.30 Sky World News. -13.00
Sky News at One. 13.30 Good
Morning America. -21.00 Sky
World News hour.
THE ADULT CHANNEL - 00.10
Any Time any place. -01.45
Best of electric Blue 22.
a

a

EL DIAL*
Onda Cero Radio
8280M
Cadena Nova
100FM
Catalunya Informació
103.5 FM
Cadena 100
102FM
Antena 3
104.2FM
101.5FM
Catalunya Música
Catalunya Ràdio 102.8FM Barna
102.2FM Girona
100.7FM Lleida
100.3FM Tarraqona
Flash FM
106.1 FM Barcelona
105FM
RAC
Ràdio Barcelona
93.9 FM
666 OM
Ràdio Barcelona-2
96.9FM
Radio Club 25
95.6FM
1.0080M
Ràdio Girona
12870M
Ràdio Lleida
Ràdio Miramar Cope
9630M
RNE Radio 1
88.3 FM
7380M
RNE-Radio 2
93FM
98.7FM
RNE-Ràdio 3
RNE-Ràdio 4
100.8FM
RNE-Radio 5
576 OM Barcelona
1413 OM Girona
1152 OM Lleida
1503 OM Tarraqona
Ràdio Penedès
15800M

*
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Programes estèreo
Programes interactius
Programes duals
Programes codificats

Ultònia, 10-12
Telèfon 972-40 93 00
Fax 972-40 93 01
17002 GIRONA
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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

LA CRONICA

DE SORTIDA

Passejar per la Rambla de Girona és summergir-se en el cor de la ciutat i descobrir tot un món
particular. Les terrasses dels cafès, a l'ombra dels til·lers, són la platea privilegiada d'un
espectacle únic: la mateixa fauna urbana fa sempre el mateix a la mateixa hora.

Elogi del
'modisto'

Una Rambla a l'ombra dels til·lers
GIRONA
J O A N CARLES GUERRERO
Ramblejar és l'esport preferit
dels gironins. Qualsevol hora és
* bona per fer un vol, un toc o festejar . És el termòmetre més fidel
i ràpid per prendre el pols urbà a
la ciutat, i ara, a la primavera, la
Rambla de Girona té febre.
A l'ombra dels til·lers, tota una
fauna urbana l'omple cada dia,
la travessa i li dóna vida. Si us hi
fixeu, però, acostuma a ser la
mateixa gent que fa les mateixes
coses a la mateixa hora.
A les vuit del matí la Rambla
de Girona és deserta. La pau i la
buidor són absolutes. Només alC-A guna ànima relativa trenca el silenci marcant el pas cap a la feina. Cap bar obert. Cap quiosc.
Cap botiga. La Rambla és muda.
Res a veure amb la del migdia.
A aquesta hora el torrent de gent
és considerable. Tothom va
amunt o avall, les terrasses estrenen els primers clients i les botigues mimen els seus aparadors
per atrapar els compradors.
A l'hora del cafè, la Rambla
comença a viure els seu moment
més àlgid, més voiyeur. La fauna
urbana de sempre s'enriqueix
amb una altra de més particular
i diferenciada: el-del-telèfonvermell, la-dona-que-riu; el
jove-que-passeja-sacsejat-pelscascs-del- walman, l'home-de-la
túnica... Tots són personatges
entranyables. Sense ells, la Rambla no seria la mateixa.
Al vespre, a poc a poc, la tranquil·litat retorna al passeig. És
l'hora de la neteja i de prepararlo per a l'endemà, quan els mateixos de sempre tornaran a fer
pràcticament el mateix a la mateixa hora.
*
A la nit, quan la Rambla dorm,
la ciutat somia.

La Rambla de Girona és un passeig amb vida pròpia. A l'ombra dels til·lers, les terrasses esdevenen platea privilegiada des d'on seguir el curs de la ciutat.
NURI MORENO

NOUOIARI
DADES PERSONALS

Y

a posar unes muscleres
enormes a les americanes, que confeccionava amb
roba baldera i primordialment negra. No hi havia casament de rics i benestants,
sense que nuvi i convidats no
portessin l'uniforme de la
modernitat. I és que quan un
neix creador, ha de prodigar
les seves originals pensades
entre els comuns mortals,
que som nosaltres.
Si ho mirem fredament,
declarar la lluita a les solapes
i fer desaparèixer talls i costures de l'esquena no satisfà
la capacitat expressiva de
ningú. Almenys en el cas del
noi de les celles cantelludes.
És clar que tot aquest enrenou dels vestits no era la primera vegada que venia a
compte. Tots hem seguit un
patró a la vida. No cal amoïnar-s'hi, encara que és millor
guardar una certa distància,
perquè si la fidelitat és insuperable, ja hauríem de parlar
de còpia. I en aquests casos
no hi ha arruga que valgui.
El Sr. Domínguez, amb
una inquietud que l'honora,
deixa de banda la cinta mètrica i les tisores i ve a dissenyar al camp de les lletres, en
segons quins afortunats casos anomenat literatura.
Amenaça de ser un avançat
de la paraula, tal com en el
seu dia ho va ser de l'agulla.
Sota aquest front de cornisa i amb la xerrolera que el
caracteritza, l'insigne sastre
diu que la seva novel·la, Juan
Griego, porta com a títol el
nom del protagonista perquè
parla per ell mateix (?). Continua: és com Pedro Páramo,
personatge total, del qual el
nom ho diu tot.
No satisfet d'haver creat
un exèrcit de moderns que
semblava que no s'havien
tret el penjador de la jaqueta,
l'èmul de Rulfo, renyit amb la
digna modèstia i ignorant
profund de la discreció, deixa
anar coses com aquesta.
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