NOU*DIARI
F

D , M A R T S

11 DE M A I G DE 1 9 9 3

n

i

r

i

O

ElSIVrtIV/

t

W

^

l

P

O

K

I

A

Director: Josep Gil Franquesa

V 7 l l \ W l l M

ANY 1. Numero 1 2. Preu:

1 00

( i

pía.

Palamós es ven terrenys
perfinançarunes obres ^
•CEE
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Bruce Springsteen

La urbanització de l'avinguda Catalunya n'ha estat la causa

Bruce Springsteen
farà un concert
de tres hores
a Barcelona

Informació a la pàgina 3

PÀGINA 53

Les obres al
paviment tallen
el trànsit del pont
de l'Aigua
PÀGINA 5

El Museu
d'Història no farà
més exposicions
temporals
PÀGINA 49

Un de cada quatre
controls de soroll
de motos a Girona
acaba en multa
PÀGINA 7

Tretze centres participen en la mostra de teatre escolar de Girona
GIRONA • El Teatre Municipal de Girona acull des d'ahir una mostra de teatre escolar en què participen un total de tretze centres,
Fins al dia 18 d'aquest mes els alumnes en converteixen en actors i
escenifiquen els seus propis muntatges, que han preparat durant el
:

• H E E M Z S H l

curs escolar i que han estat dirigits per monitors d'Expressions, entitat que té un conveni amb l'Ajuntament. L'objectiu: despertar-los
el cuc del teatre. La mostra es complementarà amb uns jocs florals i
una trobada de corals.» pàgina 51

.'

JORDI PICAZO

El Partit Popular
acusa Serra,
SolchagaiAranzadi
de prevaricado
PÀGINA 16

Troben morta una dona en
una barraca de Vilafant
VILAFANT • Una dona va ser
trobada morta dissabte al vespre a la localitat de Vilafant (Alt
Empordà). La víctima, Rosa
Heredia Díaz, de 42 anys, estava en un avançat estat de descomposició.
Fins al moment no es coneixen les causes de la seva mort i
no es descarta cap hipòtesi.
Les primeres investigacions,
però, apunten la possibilitat

que Rosa hagués mort de forma violenta.
El cadàver va ser localitzat
en la barraca on vivia, prop del
cementiri de Vilafant. Un
pagès de la zona va avisar
l'agutzil de la població en veure el cos de la dona estirat davant la barraca.
Segons les primeres investigacions, portava morta un màxim de quinze dies. • pàgina 6
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NAVIC5ATOR

Catión

L'oficina més petita del món
- TV****
m

m&£

•FAX
• Telèfon
• Contestador automàtic
•SCANNER
• Copiadora (Din A 4)
• Ordenador PC compatible
• AGENDA
• Integració de funcions

PER NOMÉS 169.000 PTES + I.V.A.
17.895 PTA IVA INCLÒS x 12 MESOS
La primera quota la paga Canon
Finançament a 12 mesos sense interessos
FIGUERES
T E L 50 22 30

GIRONA
T E L 21 57 00

Caixa de Girona
BLANES
T E L 35 12 50

Descens de l'atur
a Espanya per
primer cop en els
últims sis mesos
PÀGINA 23
INTERNACIONAL

El nou Govern
francès s'estrena
amb una forta puja
d'impostos
PÀGINA 21
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LOTTO

EL SOL

SANTORAL

6 / 4 9

SORTEIG DEL 8-5-93
5 • 8 • 14 • 17 • 2 3 • 2 7
complementari: 4 7
ENCERTANTS

PTES

0
0
18
1.079
18.162

100.000.000
764.619
35.399
1.653
357

6
5+C
5
4
3
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Basi

Sortida: 6 h 35 min.
Posta: 20 h 59 mim.

Sant Francesc de Jerònim i Sant Mamert,
confessors, i
Sant Florenci, màrtir.

LA LLUNA

Lluna plena
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SORTEIG DEL 8-5-93
6 • 12»

1 3 » 17 • 3 6 • 37

COMPL.: 1 4 REINT.: 7
6
5+C
5
4
3

ENCERTANTS

PIES

1
11
218
17.500
375.931

281.670.809
5.297.884
534.649
9.435
930

SORTEIG DEL 6-5-93
6 • 7 • 16 • 2 8 • 4 3 • 4 5
compl.: 13 reint.: 5

SORTEIG DEL 10-5-93
1 • 13 • 2 0 • 2 2 • 3 0 • 4 7
c o m p l : 5 reint.: 5
ENCERTANTS

6
5+C
5
4
3

PTES

-

-

-

-

-

-

SORTEIG DEL 7-5-93
4*5*

1 3 * 1 5 * 4 1 • 42

compu: 2 0 reint.: 0
SORTEIG DEL 5-5-93
12 • 1 4 • 3 5 * 3 6 * 4 4 » 4 7

AVUI

c o m p l : 4 0 reint.: 5

Ennuvolat al nord

SORTEIG DEL 4-5-93
4 • 1 6 * 17» 2 8 * 3 1 * 4 8

El cel estarà més ennuvolat a la meitat nord de
Catalunya, amb pluges freqüents al llarg de tot
el dia. Cap al sud també hi haurà núvols, però
apareixeran clarianes que en alguns moments
ens deixaran veure el sol. De tota manera, la
tranquil·litat només serà momentània, ja que
els núvols aniran creixent i cap al tard provocaran ruixats tempestuosos a molts punts. Les
temperatures es mantindran sense canvis a
totes les comarques, encara que poden pujar
una mica al sud.

compu: 4 3 reint.: 4

SÚPER

10

SORTEIG DEL 8-5-93
2 • 7 • 8 • 9 •

13

15 • 18 • 2 0 • 2 4 •

27

33 • 39 • 41 • 48 •

53

55 • 64 • 65 • 67 •

69

SORTEIG DEL 10-5-93

DEMÀ

4 • 1• 4
DIA
09-5-93
07-5-93
05-5-93

NUM.

2-3-3
2-1-7
3-3-2

Ruixats dispersos

DIA

08-5-93
06-5-93
04-5-93

4-4-6
8-2-8
9-8-7

Els núvols seran freqüents un altre dia a tot
arreu i els ruixats també tornaran a aparèixer a
molts punts. De tota manera, al llarg del dia
les clarianes també tindran protagonisme en
la situació metereològica de la jornada. En alguns llocs, principalment cap al tard en zones
de muntanya, els ruixats aniran acompanyats
d'alguna tronada. Un altre fenomen destacable seran les boirines, que de matinada apareixeran a molts punts, encara que en general
no seran gaire persistents.

SORTEIG DEL 10-5-93

11.406
PREMI A LA SÈRIE: 1 2 7
DIA

NÚM.

07-5-93
05-5-93

63.305
04.827

DIA

06-5-93
04-5-93

NÚM.

68.383
21.456

TELEFONS
LOTTO 6/49:93-200-27-70. PRIMITIVA: 93-301 -84-24
BONOLCTO: 91-411-62-00. SÚPER 10:93-200-27-70.
TRIO: 93-200-27-70. ONCE: 93-325-92-00
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TIENE DE TODO

BARCELONA • c/ Aragó, 270 - Tel. 216 0 2 1 2 *

Vent
suau

\
Vent

\
Vent
fort

CATALUNYA
ANDORRA
BADALONA.
SALAGUA
BARCELONA
BERGA
EÜANES
BISBAL DE FALSET
CADAQUÉS
CAMPRODON
CERVERA
DELTEBRE
EPONT
EL PRAT
FIGLEES
FUX
GAINDESA
GIRONA
GRANOLLERS
IGUALADA
LAMOUNA
LA SEU D'URGELL
LES BORGES
LLEIDA
LLORET
MANRESA
MONTBLANC
MORA LA NOVA
OLOT
PUIGCERDÀ
REUS
RIPOU.
ROQUETES
SABADEL
SITGES
SOLSONA
SORT
TARRAGONA
TÀRREGA
TORTOSA
1KEMP
VALLS
VENDREU.
VIC
VIEL1A
ESPANYA
ALACANT
BILBAO
BURGOS
CASTELLÓ
LA CORUNYA
EIVISSA
GRANADA
MADRID
MALAGA
PALMA
LAS PALMAS
SANT SE8ASTIA
SANTANDER
SANTA CRUZ
SARAGOSSA ''
SEVILLA
VALÈNCIA
MÓN
AMSTSDAM
BERLIN
BUENOS ASES
GINEBRA
L'HAVANA
LONDRES
LOSANGEIES
MÈXIC
MOSCOU
NOVA YORK
PARIS
RIO
ROMA
WASHINGTON

Esta Grifería es
la Moda
&UPERGR/F

TARRAGONA • c/Jaume 1,12 - Tel. 24 46 74

LA GRIFERIA DE CONFIANZA
L'HOSPITALET • c/ Casanoves, 7-11 - Tel. 337 33 04
SANT ADRIÀ • c/ R. Casanova, 1 - Tel. 381 28 91
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LLEIDA* c/ Blondel, 72 - Tel. 26 93 83
GIRONA • c/ Sèquia, 20 - Tel. 20 40 62
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L'Ajuntament de Palamós es
ven terrenys per pagar obres
Ha de finançar part de la urbanització de l'avinguda Catalunya
PALAMÓS
Y O L A N D A LLONCH

L'Ajuntament de Palamós ja ha
aconseguit 94 milions per la venda de dos terrenys de propietat
municipal. Aquests diners serviran per finançar les obres d'urbanització de l'avinguda Catalunya. El cost total d'aquestes
obres és de 700 milions, que es
reparteixen els veïns de la zona i
el consistori palamosí. Fonts de
l'Ajuntament han afirmat que
s'ha optat per aquesta solució
per no haber d'endeutar-se demanant crèdits, ja que de les
parcel·les que es posen a la venda "no se'n feia res". Alguns
d'aquests terrenys, però, s'havien de destinar a la construcció
d'habitatges de protecció oficial,
segons una declaració de voluntat del municipi.
El deute de l'Ajuntament amb
l'empresa constructora és de
més de 280 milions, un 20% del
total. El passat 31 de març l'empresa d'obres públiques ServiàCantó va presentar a l'Ajuntament una relació de certificacions pendents de cobrament
per un valor de 260 milions de
pessetes, que s'hi sumen uns interessos de demora que pugen
uns 21 milions més. La resta de
pagaments, fins arribar a la xifra
de 700 milions, els paguen els
quaranta propietaris a través de
les quotes d'urbanització. Entre
aquests propietaris hi ha els
veïns, que vivien a la zona abans
de començar les obres, i els promotors d'uns centenars de vivendes que s'han anat construint posteriorment.
Per anar reduint el dèficit de
finançament, que supera els 189
milions, l'Ajuntament té previst
vendre les quatre últimes parcel-

La venda dels terrenys de la fotografia proporcionarà a l'Ajuntament de Palamós els diners que necessita per urbanitzar l'avinguda Catalunya sense haver de demanar crèdits.
ALFONS CASADO

les d'aprofitament mitjà que disposa.
Un d'aquests solars que es posaran a la venda s'havia de destinar a la construcció d'habitatges
de protecció oficial. L'Ajuntament va abandonar aquesta
possibilitat perquè els dos únics
blocs dè promoció pública que
hi ha actualment a Palamós "donen molts problemes", segons
afirmen fonts del consistori. En
aquests blocs hi ha un total de 49
vivendes.
D'altra banda, l'Ajuntament
de Palamós està pendent d'una
sentència del Tribunal Suprem

que pot afectar la parcel.lació de
l'avinguda Catalunya. Dos propietaris van presentar querelles
contra la reparceLlació de l'avinguda i, coincidint amb aquest
fet, el Pla General de Palamós va
ser suspès per un defecte de forma. Posteriorment el Pla General es va tornar a aprovat i ara
s'està a l'espera de revalidar les
qualificacions dels terrenys.
Existeix també una sentència
del Suprem que es refereix a les
dues querelles dels propietaris.
Segons aquesta, l'Ajuntament
hauria d'indemnitzar els veïns
querellants o fer una nova adju-

dicació de terrenys a la zona.
Jordi Sistach, portaveu del
grup municipal del PSC, qualifica la qüestió de l'avinguda Catalunya com "un seguit d'errades
urbanístiques i adminisitratives,
model de la mala gestió municipal, que acaba pagant tot elpoble.
Les obres d'urbanització de
l'avinguda Catalunya es preveu
que s'acabin d'aquí a dos mesos.
De la darrera fase d'urbanització, de les tres que consta el projecte, se'n van treure algunes
partides per tal d'abaratir el cost
global.

URBANISME
1

•

El ple aprova definitivament el pla general de
Llançà, que havia suspès el Tribunal Suprem
LLANÇÀ
N O U DIARI

El ple de l'Ajuntament de Llançà
va aprovar ahir definitivament el
Pla General d'Ordenació Urbana, que havia estat suspès pel
Tribunal Suprem per defectes de
forma quatre anys després d'haver estat aprovat.
L'alcalde de Llançà, Josep Maria Salvatella, de CiU, va explicar
que l'aprovació definitiva del pla
general ha estat possible després
que s'hagin introduït les rectificacions que s'exigien un cop va

ser denegat pel Suprem. Com va
succeir en moltes poblacions
costaneres, Llançà va veure
suspès el seu pla urbanístic uns
anys després de ser aprovat i
d'haver estat en vigor. Segons va
afirmar Salvatella, una de les raons que van motivar la suspensió del pla va ser la insuficient
exposició al públic,
L'alcalde va manifestar que
una vegada aprovat definitivament el pla d'ordenació de la localitat pel ple municipal, passarà a la comissió d'urbanisme

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 11/5/1993. Page 3

de la Generalitat, per tal que hi
doni el vist-i-plau.
D'altra banda, el ple de Llançà
va aprovar també el projecte
d'urbanització de la zona anomenada Súper Fané, on es preveu reconstruir la xarxa de clavegueram i l'asfaltat dels carrers,
entre d'altres millores.
La corporació municipal també va donar el seu consentiment
a la moció que va presentar el
grup d'IC, que demanava la
construcció d'habitatges socials
a la població.

Josep Maria Salvatella

3

Gros Mercat obrirà
un centre alimentari
devendaaFengrós a
Palamós
PALAMÓS
GERARD BAGUE

L'empresa Miquel Alimentació S A obrirà el proper 18 de
maig un nou centre de venda
a l'engròs per a comerciants
detallistes, hostaleria i collectius al polígon industrial
de Sant Joan de Palamós.
El nou centre està constituït per una nau de 7.800 metres quadrats i no hi podran
accedir els particulars. Els
productes que oferirà el nou
Gros Mercat abasten alimentació, adrogueria i perfumeria, electrodomèstics,
equipament per a la llar i
fruiteria.
El president del grup, Ramon Miquel, ha assenyalat
que "l'obprtura del nou centre és fruit de la política expansiva del grup, que té previst obrir un nou centre a
Blanes, un altre a Mataró i un
tercer a Sabadell". També
existeix el projecte d'ampliar
el Gros Mercat de Girona,
que amb 2.400 metres quadrats "ja s'ha convertit en el
més petit del grup", segons
explica Miquel.
Miquel Alimentació S.A.
espera tenir aquest any un
volum de vendes proper als
19.000 milions de pessetes i
es troba entre les tres primeres empreses de Catalunya.
El Grup Miquel el formen
una cadena de Cash & Carry
amb la marca Gros Mercat,
diverses cadenes de supermercats en franquícia, centrals d'importacions de licors, conserves i un centre de
congelats.

Remodelaranel
camí de ronda entre
Calella i Llafranc
PALAFRUGELL
N O U DIARI

Les obres de remodelació del
camí de ronda entre Calella i
Llafranc, al terme municipal
de Palafrugell, començaran
aquest estiu. El projecte, que
té un pressupost de gairebé
60 milions de pessetes, serà
finançat entre el Ministeri
d'Obres Públiques i Transports (MOPT), que hi aportarà el 70% del cost global, i
l'Ajuntament de Palafrugell,
que pagarà la part restant.
Fonts del MOPT han manifestat que les obres "conservaran el camí de ronda
com un passeig paisatgístic;
es tracta d'una solució que
no afectarà massa l'entorn
natural que l'envolta, per
això s'ha decidit no asfaltar lo". Alguns trams del camí de
ronda es protegiran amb
murs i també s'hi construiran miradors.
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POLÍTICA

ERC ha fet més de
300 iniciatives
parlamentàries
aquesta legislatura
GIRONA
MARTA COSTA-PAU

ERC ha fet en aquesta legislatura més de 300 iniciatives
parlamentàries referents a
les comarques gironines, segons van afirmar ahir els diputats d'aquest partit per Girona, Josep Maria Reguant i
Joan Puigcercós.
A criteri dels diputats,
aquesta xifra demostra que el
seu partit és el que més ha
treballat per les comarques
gironines, mentre que els diputats d'altres formacions,
com CiU i el PSC, "no han
respost a cap dels problemes
reals de la nostra demarcació". Per Puigcercós, per
exemple, ni els convergents
ni els socialistes "han fet res
davant el problema dels duaners ni per afrontar la crisi
econòmica en zones com el
Ripollès i la Garrotxa".
Entre les iniciatives parlamentàries realitzades per
ERC destaquen 47 preguntes
escrites sobre sanitat, una
proposicióde llei sobre la joventut, 20 interpel·lacions
sobre medi ambient i 28 preguntes escrites sobre cultura
i ensenyament.

Noves Generacions
del PP proposen
mesures sobre ètica
i participació
GIRONA

El PSC veu inoportú l'impost
turístic proposat per CiU
L'havia defensat abans, però creu que la crisi ha canviat la situació
GIRONA
MIREIA COSTA-PAU
El primer secretari del PSC a les
comarques gironines, Manel Nadal, va qualificar ahir de "inoportuna" la proposta de CiU de
crear un impost turístic, feta pública pel secretari general de
CDC, Miquel Roca. Nadal va dir
que "aquest no és un bon moment per instaurar aquest impost, a causa de la crisi per què
travessa el sector turístic. El que
faria és dificultar el procés de renovació i recuperació de l'activitat econòmica".
També va considerar que
aquesta proposta de CiU "es
contradiu amb la seva campanya, que planteja la desaparició
de determinats impostos municipals". Nadal va indicar que
"des del 77 que CiU anuncia
aquesta proposta, però els consellers de la Generalitat la guarden al calaix perquè no s'atreveixen a treure-la".
El candidat socialista gironí al
Senat, Arseni Gibert, ha demanat mantenir un debat amb Manel Ibarz, candidat a senador per
CiU i ex-delegat a Girona del Departament de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat, per
"disctutir la conveniència o no
de crear l'impost turístic".
"Abominable falsedat"

N O U DIARI

Les Noves Generacions del
Partit Popular proposen un
conjunt de mesures sobre
ètica i participació política
per ajudar el PP "a introduir
noves formes de fer política".
Entre aquestes mesures figura "l'obligació de tots els
càrrecs públics a realitzar un
clar exercici de renúncia a la
privacitat. S'abstindran de
participar en assumptes
privats".
Altres mesures es refereixen a la demanda de més
transparència i de posar els
mitjans necessaris per acabar amb el "transfuguisme".
Noves Generacions proposa "la implantació d'un sistema que garanteixi la transparència de les actuacions
dels grups parlamentaris i
municipals". A més, demanen que s'introdueixi una
normativa "encara que fos
interna, en els partits polítics, que eradiqués el transfuguisme, que impedís l'acceptació de càrrecs públics
que hagin estat elegits en llistes electorals diferents a les
pròpies". Segons Noves Generacions, fa falta un futur
més net a la política.

El candidat del PSC al Congrés
per Girona, Joan Manuel del
Pozo, va qualificar de "abominable falsedat" les declaracions
que va fer Miquel Roca diumenge a Ripoll, en les quals acusava
els diputats socialistes de no haver treballat per les comarques
gironines.
Del Pozo va declarar que Mi-

Joan Manuel del Pozo, tercer a l'esquerra de la fotografia, en el moment que es va presentar oficialment la candidatura socialista per Girona.

NOU DIARI

quel Roca i Jordi Pujol "mantenen una divisió política forta,
però el primer accepta del segons una consigna: l'intent de
desqualificar els socialistes de
dos en dos".
Del Pozo va mostrar-se "especialment dolgut" perquè Roca va
fer aquestes acusacions a Ripoll,
on, segons va dir, "els diputats
socialistes hem impulsat la
construcció de la variant i la
creació d'uns jutjats i hem fet
gestions per potenciar la línia de
tren". L'ex-diputat va dir que
"fins i tot els electors de CiU de
Ripoll van sentir vergonya aliena

per les paraules de Roca".
En resposta també a una acusació del secretari general de
CDC sobre la posició de Lluís
Maria de Puig i Joan Manuel del
Pozo en el tema de la "GI",
aquest darrer va manifestar que
"des del primer moment, els diputats socialistes de Girona vam
lluitar perquè la 'GI' fos una realitat. Vam haver de lluitar per obtenir el vot favorable dels 176 diputats del nostre grup. Si depengués del 18 vots de CiU, els gironins encara portaríem la 'GE' al
vehicle".
Joan Manuel del Pozo va ma-

nifestar que excusava Miquel
Roca "de la seva ignorància sobre la feina dels diputats gironins, perquè el candidat de CiU
per Barcelona té un gran problema polític". Aquest problema és,
segons ell, que "en aquestes
eleccions generals la confrontació es produeix entre la dreta i
l'esquerra, i Roca no sap cap on
mirar".
El candidat socialista va declarar que el vot convergent "és
un vot de segona decisió, perquè
s'haurà de situar-se en funció de
qui guanyi les eleccions, Felipe
González o José María Aznar".

ERC acusa el PSC i CiU de fer unfrontcomú
per barrar-li el pas i evitar que creixi
GIRONA
MARTA C O S T A -PAU

El candidat al Congrés d'ERC
per Girona, Josep Maria Reguant, va acusar ahir CiU i el
PSC de "voler fer un front comú
per barrar el pas al nostre partit". "Ens tracten com si no hi
fóssim, quan som la tercera
força política de Catalunya", va
dir Reguant.
El candidat republicà va criticar el "bipartidisme" que, segons ell, propugnen els socialistes i els convergents en la pre-
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campanya electoral i va manifestar que aquests dos partits
"han renunciat a fer una política
catalana" en afirmar que en
aquestes eleccions només es pot
votar progressisme o dreta. Per
Reguant, "l'únic vot útil per a
Catalunya és ERC, ja que les altres forces polítiques representen la submissió al Govern espanyol". El polític va exemplificar aquesta afirmació amb la
posició dels partits respecte al finançament autonòmic. "Tots
diuen que estan a favor del con-

cert econòmic, però a l'hora de
la veritat no ho compleixen", va
manifestar després d'assegurar
que "l'única força que defensa
amb transparència el concert
econòmic som nosaltres".
Finalment, Reguant va considerar "preocupant" que tant els
socialistes com els convergents
"s'oblidin de les comarques gironines en la seva campanya".
Per Reguant, el candidat de CiU
per Barcelona, Miquel Roca, "ha
fet demagògia"en la seva visita a
Ripoll aquest cap de setmana.

Josep Maria Reguant.
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Demanaran que la
llei de costes sigui
mésflexibleamb les
terrasses de la platja
GIRONA
N O U DIARI

rr—

El pont de l'Aigua uneix el barri del Pont Major, de Girona, i el municipi de Sarrià de Ter.
ALFONS CASADO

El pont de l'Aigua tindrà un mes el
trànsit tallat a causa de les obres
Es trauran les vies del tren i es condicionarà el paviment
GIRONA
ALBERT SOLER
Les obres de remodelació del
pont de l'Aigua, que uneix el barri del Pont Major de Girona
amb Sarrià de Ter, obligaran a
tallar el trànsit per aquest viaducte durant un mes; durant
una setmana el trànsit quedarà
tallat completament i la resta del
temps que durin les obres, els
vehicles circularan alternativament en una o altra direcció, ja

que la circulació estarà regulada
per semàfors provisionals.
El trànsit no es tallarà de manera total fins la setmana vinent,
i durant un període que, segons
fonts del Departament de Carreteres de la Generalitat, no superarà els deu dies. Acabat aquest
temps, tornarà a haver-hi talls
intermitents fins que finalitzin
les obres.
Les obres que es porten a terme són només les de remodelació de paviment. El seu pressu-

post serà d'uns 8 milions de pessetes.
En el pont de l'Aigua hi ha encara les vies de l'antic tren de Palamós. Segons els tècnics del Departament de Carreteres, han estat precisament aquestes vies
una de les causes principals del
deteriorament del paviment del
pont. "El manteniment de les
vies del tren al pont, ha provocat
que actualment hi hagués una
gran quantitat de forats i de zones perilloses", va explicar Fran-

La remodelació que s'hi fa respectarà els
elements històrics de la construcció
GIRONA
À.S.

El Pont Major, més conegut
com el pont de l'Aigua, ha patit, des que es té coneixença
de la seva existència, un gran
nombre de construcions i enderrocaments.
El primer document que
parla d'aquest viaducte sobre
el Ter, data de l'any 1305. En
aquella època, es tractava
d'un pont de fusta que, segons
documents, les crescudes del
Ter feien que sovint s'hagués

de reconstruir.
El 1368, l'arquitecte Pere
Çacoma fa el primer pont en
aquella zona utilitzant la pedra com a material. La història, però, no canvia, i les contínues crescudes del Ter el segueixen malmeten i enderrocant.
Quan les riuades i inundacions repectaven el pont, eren
les guerres les que el malmetien. L'any 1710 l'arxiduc Carles d'Àustria fa volar un dels
seus arcs; el 1719, són els ma-
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teixos gironins els que el destrueixen per impedir el pas de
l'exèrcit francès; el 1.939, ho
van fer els soldats de l'exèrcit
espanyol que fugien a França
perseguits per l'exèrcit rebel.
Després de la Guerra Civil, va
ser reconstruït per darrera vegada.
Ara, encara s observa la
simbologia de l'època en què
va ser reconstruït i que, malgrat les polèmiques que l'han
envoltat en determinats moments, continuarà al seu lloc.

cesc Pluma, tècnic de la demarcació gironina del Departament
de Carreteres.
Pluma va qualificar les obres,
tot i que les interrupcions de
trànsit duraran un mes, de "poc
importants" I afegeix, "es possible que els terminis que ens hem
imposat, finalment s'escurcin".
La resta quedarà igual
Els signes i ornaments del règim
anterior que hi ha al pont de l'Aigua no seran objecte de cap
transformació provocada per les
obres que van començar ahir. El
representant de Carreteres va
explicar que "els treballs que
s'inicien només es refereixen a
canviar el paviment".
Francesc Pluma va indicar que
els talls de trànsit "afectaran sobretot els vehicles que s'incorporen a la carretera de Palamós,
des de Sarrià, pel pont de l'Aigua". També va asssenyalar: "De
tota manera, hi ha l'alternativa
d'incorporar-s'hi pel nou accés
delaN-II".
Aquestes obres no han començat fins que no ha estat en
funcionament la variant de Girona i els enllaços entre la carretera N-II, la carretera de Palamós i
la carretera de Banyoles
D'aquesta manera, s'ha intentat
aprofitar la disminució del trànsit en aquesta zona.

El diputat d'ERC al parlament de Catalunya, Josep
Maria Reguant, es va comprometre a presentar una
proposició no de llei perquè
la Generalitat insti el Govern
de l'Estat espanyol a revisar
la llei de costes, en l'àmbit de
la Costa Brava.
La Unió d'Associacions
d'Hostaleria de la Costa Brava Centre creu que l'ocupació amb taules i cadires d'algunes zones de primera línia
de mar no hauria d'estar penalitzada, i va demanar a Josep Maria Reguant que fes
arribar les seves argumentacions al Parlament de Catalunya.
Els empresaris d'hostaleria
argumenten que"el ciutadà
té el mateix dret de passejar
que d'asseure's en una cadira, tal com passa arreu del
món". "Aquestes terrasses no
són instal·lacions fixes, i es
desmunten quan acaba la
temporada; signifiquen un
important nombre de lloc de
treball; l'activitat turística és
el nostre patrimoni més important i cal cuidar-lo", són
altres de les raons recollides
pels empresaris del sector.

L'Ajuntament d'Olot
no executarà
l'expedient contra
'Mercado Olot'
OLOT
N U R I A RIQUELME

L'Ajuntament d'Olot no executarà l'expedient sancionador que va obrir fa mig an)
contra l'empresa "Mercadc
Olot", perquè aquesta ha resolt totes les deficiències que
es van localitzar fa mig any E
la plaça del Mercat.
Jacint Xuclà, regidor responsable de l'àrea de serveis
va manifestar que "s'ha fet
una reparació extensa de tote
la plaça, i només queda pei
resoldre el tema de les males
olors, que és més complicat".
L'expedient que va obrir
l'Ajuntament d'Olot, a instàncies del seu veterinari
municipal, va ser per la falta
d'aïllament en moltes cambres frigorífiques, el mal estat
dels serveis i la brutícia de
sostres i parets.
Xuclà va destacar que "totes les cambres s'han renovat
i s'han condicionat d'acord
amb la normativa vigent", i
afegeix, "la façana s'ha pintat
totalment i els desaigües
s'han reparat".
Pel que fa als mals olors, e!
regidor va assegurar que s'hi
està treballant.
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SEGURETAT CIUTADANA

Veïns del barri del
Molí de Palafrugell
recullen firmes per
demanar més policia
PALAFRUGELL
N O U DIARI

Els veïns del barri Molí de
Vent de Palafrugell han recollit més de dues-centes firmes per demanar més presència policial a la zona, on,
segons afirmen, "es produeixen robatoris contínuament".
Els veïns enviaran les signatures recollides a l'Ajuntament, al governador civil de
Girona, Pere Navarro, i al delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Soy.
Una portaveu dels signants
va manifestar ahir que al barri Molí de Vent hi ha molta
immigració procedent del
Magreb. Segons ella, "molta
d'aquesta gent està sense feina i per això han de robar al
nostre barri".
Els veïns també denuncien
que molts dels magrebins
que viuen en aquest barri "es
dediquen al tràfic de drogues. A més, tots es concentren en un bar d'aquesta
zona on contínuament hi ha
baralles entre ells pel tema
de la droga".
Els habitants de Molí de
Vent afirmen que els agents
de la Guàrdia Civil que vigilen aquest barri "no fan res
per afrontar aquesta situació". La intenció dels veïns és
que s'incrementi a la zona la
presència policial i que el Departament de Governació hi
destini una patrulla de mossos d'esquadra.
Aquesta és la segona iniciativa popular en una setmana a Girona d'una associació de veïns que sol·liciten
Un augment de la presència
policial als seus barris.
La primera recollida de
signatures les va fer l'associació Tramuntana d'Empuriabrava, que les van presentar
al Govern Civil. Els veïns
d'aquest barri de Palafrugell
també denuncien l'augment
de la delinqüència i acusen
tres famílies.

Troben morta una dona en
una barraca de Vilafant
Tots els indicis apunten que Rosa Heredia va morir de forma violenta
VILAFANT
ALEX HERNANDEZ

Una dona de 42 anys va ser trobada morta dissabte al vespre a
la localitat de Vilafant, a l'Alt
Empordà. El cadàver de Rosa
Heredia Díaz es trobava en un
avançat estat de descomposició.
Fins al moment no es coneixen
les causes de la seva mort i no es
descarta cap hipòtesi. Les primeres investigacions, però,
apunten a la possibilitat què
Rosa Heredia hagi mort de forma violenta.
El cadàver va ser localitzat dissabte al vespre a la barraca on vivia, a prop del cementiri de Vilafant. Un pagès de la zona va avisar l'agutzil de la població en
veure el cos de la dona estirada
a l'interior de la barraca. Poc
després, el jutge de Figueres va
ordenar l'aixecament del cadàver.
La vivenda només té una habitació, amb cadires trencades i
una taula. Rosa Heredia no disposava de cap llit i dormia a sobre d'uns cartrons, on va ser trobada morta. En la primeres investigacions, no s'ha trobat a faltar cap objecte ni sembla que
hagin robat res de l'interior de la
barraca.
Morta des de feia dies
La dona podria haver mort en
un termini que oscil·laria entre
una i tres setmanes, segons es
desprèn de l'avançat estat de
descomposició del cadàver.
Aquest fet no ha permès descobrir les causes de la mort en la
primera autòpsia, que es va fer
entre diumenge i ahir. Per
aquesta raó, el forense de Figueres, Narcís Bardalet, n'ha hagut

Rosa Heredia va ser trobada morta a l'interior d'aquesta barraca, situada en els camps de conreu dels
afores de Vilafant.
EDUARD KELELE

de fer una altra.
Els resultats d'aquest nou estudi del cos es coneixeran avui al
matí. El forense no va voler
avançar cap detall sobre les possibles causes de la mort. "Encara
és molt aviat per confirmar res
perquè l'estat del cos no permet
fer cap conjectura", va manifestar ahir.
Rosa Heredia era natural de la
localitat lleidatana de Vallfogona
i residia des de feia un temps, no
determinat encara, a Vilafant.
L'alcalde Vilafant, Josep Guillaumet, va explicar que no tenia

constància que la difunta estigués empadronada al municipi.
"Hauria de mirar els llibres municipals per confirmar-ho. Però
crec que la coneixia molt poca
gent de Vilafant", va afirmar. Segons ell, la difunta no mantenia
gaire relació amb els habitants
de la població alt-empordanesa.
Josep Guillaumet va detallar
que la víctima vivia en una zona
de camps de conreu: "La barraca
on l'han trobada està als afores
de Vilafant, al costat de camps i
de camins on només passen pagesos o caçadors".

La Guàrdia Civil de Figueres intenta descobrir les persones que
van mantenir contactes amb la
víctima en els darrers quinze
dies. Aquest és el termini màxim
que se sospita que va morir Rosa
Heredia, a falta del resultat oficial de l'autòpsia. Una altra de
les coses que es vol esbrinar és
quin tipus d'activitats tenia la
dona, de qui encara es desconeix
la professió.
Rosa Heredia és la setena
persona que mor de forma no
natural a les comarques de Girona des de principi d'aquest any.

TRIBUNALS

SUCCESSOS

La policia deté cinc homes que havien atracat a Demanen la postura dels
mà armada set bancs a Girona i dos a Barcelona partits sobre els jutjats socials
GIRONA
N O U DIARI

Un total de cinc homes han estat
detinguts a Girona i Barcelona
acusats de cometre nou atracaments en diferents sucursals
bancàries entre el març passat i
aquest mes. Les detencions, les
van fer agents de la comissaria
del Cuerpo Nacional de Policia
de Girona i la prefectura del cos
a Barcelona.
L'operació es va iniciar arran
de la descoberta dijous passat a
Girona de tres sospitosos de tres

atracaments d'oficines bancàries. Els tres homes es trobaven
a l'interior d'un cotxe estacionat
davant l'oficina de la Caixa de
Girona del carrer Migdia. Una
patrulla d'agents els van detectar i els van detenir. Els arrestats
són Francisco Javier López Lorente, José Antonio Vera León i
Juan Herido Baos. A l'interior
del vehicle s'hi va trobar una
pistola del calibre 22.
El mateix dijous, una altra patrulla va descobrir altres dos sospitosos d'atracaments que esta-

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 11/5/1993. Page 6

ven davant l'oficina de la Caixa
de Girona de Fontajau.
Aquests homes, Martín Ramos Huertas i Lucas Vargas Salazar, van marxar abans que la
policia pogués detenir-los a Girona, però van ser arrestats a
Barcelona. Tots dos estan acusats d'atracar cinc bancs a la ciutat de Girona.
La policia intenta detenir ara
dos còmplices més d'aquests
atracaments. Les dues persones,
un home i una noia, ja han estat
identificats.

GIRONA
N O U DIARI

El Col·legi d'Advocats de Girona ha demanat a tots els partits
polítics i candidatures electorals de la circumscripció de Girona que manifestin quina és
la seva posició i el seu compromís respecte a "la greu situació
i al deteriorament que s'ha
produït en l'àmbit de la justícia
laboral a Girona". Els advocats
gironins demanen la creació
d'un tercer jutjat social.
El Col·legi d'Advocats re-

marca en una nota feta pública
ahir que "s'ha anat demanant
una atenció prioritària per part
dels responsables del funcionament de la justícia, de cara a
evitar el col·lapse dels jutjats
socials, i insistint especialment
en el perill de les vacants".
Segons la nota feta pública,
la causa que actualment hi
hagi vacants als dos únics jutjats socials és la "imprevisió injustificable per part dels responsables de l'Administració
de Justícia".
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Un de cada quatre controls
de soroll acaba en multa
La policia de Girona va posar 28.400 sancions d'aparcament el 1992
GIRONA
M. TERESA GARCIA CAMPOS
Un de cada quatre controls de
soroll que la Policia Municipal
de Girona va fer a ciclomotors i
motocicletes l'any 1992 va finalitzar en multa, segons es desprèn de les dades contingudes
en la memòria de l'any 1992
d'aquest cos. En total, al llarg
d'aquest any es van fer comprovacions de soroll a 4.046 vehicles, la majoria ciclomotors. Uns
1.076 dels vehicles comprovats
sobrepassaven els nivells autoritzats per les ordenances municipals i, per tant, van ser denunciats.
Durant l'any passat es van realitzar també 709 proves d'alcoholèmia, la majoria d'felles formen part de controls preventius.
De totes aquestes proves, 71 es
van realitzar a causa d'accidents
de trànsit o d'infraccions. Del total de 709 controls, 78 van resultar positius, i únicament 17 persones es van negar a realitzarlos. Segons aquestes xifres, un
12% "dels controls realitzats van
donar resultats positius.
Multes d'aparcament
En total, durant el 1992 la Policia
Municipal va posar 28.400 multes per mal estacionament, xifra
que suposa una mitjana de 78
diàries. El resum de les denúncies de moviment de vehicles
demostra que, després del sorolls, gairebé totes les denúncies
són a causa de l'excés de velocitat, de no portar casc, de portar
passatger en un ciclomotor i de
passar-se un semàfor en vermell.
Ess calcula que la Policia Municipal fa una mitjana de cent
denúncies diàries, xifra que, se-

El conseller de
Sanitat inaugura el
CAP de Santa Clara
GIRONA
N O U DIARI

El conseller de Sanitat i Seguretat Social, Xavier Trias,
inaugurarà aquest matí el
centre d'atenció primària
(CAP) de Sant Clara, i visitarà
l'hospital Josep Trueta de Girona.
El Departament de Sanitat
i Seguretat Social de la Generalitat ha invertit més de 200
milions de pessetes en la remodelació del CAP de Santa
Clara, que a finals d'aquest
any començarà a funcionar
com a seu de l'àrea bàsica de
salut Girona-1.
A l'hospital Josep Trueta el
conseller Xavier Trias inaugurarà el nou servei de nefrologia i un equip d'angiografia
digitalitzada, així com una
nova àrea de reanimació i la
unitat del dolor.

Girona tindrà més
contenidors per a la
recollida de paper
GIRONA
M.T.G.C.

Durant l'any passat la Policia Municipal va posar un total de 28.400 multes per estacionar en zona
prohibida.

JORDI PICAZO

gons el regidor de via pública i
seguretat ciutadana, Francesc
Francisco, no es pot considerar
molt elevada.
Pel que fa a l'excés de velocitat
dins de la ciutat, es van efectuar
13.629 controls que van finalitzar amb 719 denúncies.
Segons la memòria, l'accidentalitat ha disminuït lleugerament
a Girona en els últims cinc anys.
La disminució estadística és
molt més accentuada en els accidents sense ferits, gràcies a la
implantació de la declaració
amistosa d'accident per part de

moltes companyies d'assegurances. Aquesta declaració amistosa fa que sovint la policia no
arribi a tenir coneixement dels
accidents. En canvi, són més fiables les dades d'accidentalitat
amb resultats de ferits o morts.
L'any passat van morir a la ciutat
dotze persones a conseqüència
d'accidents de circulació.
L'accident més característic a
la ciutat, que passa un 50% de
les vegades, és el de cruïlla. Segons les dades de la Policia,
aquest accident sovint el protagonitzen dos turismes que colliHHHfSMttMHS

sionen lateralment. Normalment, aquestes topades són causades per no respectar els
senyals de stop, els de cediu el
pas i els semàfors. El segon grup,
amb un percentatge del 20%,
són les col·lisions per darrera,
per culpa de la distracció dels
conductors.
Per grups d'edat, el major
nombre de conductors implicats
en accidents són els de 16 a 20
anys. La majoria de les víctrimes
d'atropellaments, en canvi, són
menors de 15 anys o bé persones
més grans de 70.

L'Ajuntament de Girona augmentarà el nombre de contenidors destinats a la recollida
selectiva de paper i cartró
després de comprovar els
bons resultats obtinguts amb
els ja instal·lats. Els dotze
contenidors que actualment
hi ha a Girona van recollir,
durant el mes d'abril, més de
20 tones de paper i cartró,
amb una mitjana de 305 quilos per contenidor. La majoria dels punts de recollida
van ser utilitzats al 100%. pels
veïns.
Els responsables municipals, en canvi, consideren
que els gironins no utilitzen
prou el servei gratuït de recollida de trastos vells, i que opten per l'abandonament dels
objectes al costat dels contenidors d'escombreries.
mmmsmmmmmam

L'Ajuntament de Girona estima que 13.000
vehicles passen cada dia per la variant
GIRONA ' aquesta xifra no té una fiabilitat
N O U DIARI

L'Ajuntament de Girona calcula
que el tram central de la variant
té un trànsit de 13.000 vehicles al
dia. Els responsables municipals
preveuen que la temporada turística podria pujar aquesta xifra
fins als 15.600 vehicles.
L'Ajuntament estima en un
24% la reducció del trànsit de
pas pel centre de la ciutat com a
conseqüència de l'entrada en
funcionament de la variant. Segons l'alcalde, Joaquim Nadal,

absoluta, sinó que és estimativa.
Nadal calcula que en determinades circumstàncies és probable
que s'arribi a una reducció del
25%.
El nombre de vehicles que
deixen de passar per Girona podria calcular-se, segons els responsables municipals, en uns
5.200 diaris.
La carretera N-II, abans d'arribar a la rotonda Costabella, té
un trànsit de 32.000 vehicles al
* dia. D'aquests, 23.000 trenquen
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cap el Pont de Fontajau i uns
9.000 es dirigeixen a la Devesa.
Joaquim Nadal va valorar ahir
que l'entrada en funcionament
de la variant ha tingut uns efectes beneficiosos per al trànsit
dins de la ciutat. Segons Nadal,
"aquesta és una visió compartida pel conjunt dels ciutadans gironins".
El regidor de via pública,
Francesc Francisco, considera
que gràcies a la variant "no es
produeixen retencions ni trànsit
farragós".

Un total de 13.000 vehicles passen cada dia pel tram central de la
variant, segons xifres de l'Ajuntament.
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Guerrero, Sosa Gil, Manel Mir, Josep Maria
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Detenir sense
miraments

ts els joves detinguts la nit de divendres a dissabte
ot
al barri de Gràcia, de Barcelona, han estat
posats
finalment en llibertat. Alguns van estar
sa
detinguts
durant unes poques hores; altres, ho
PC
van estar
de durant més de vint-i-quatre. A la fi, tots han
estat alliberats sense càrrecs. Aquest fet, que d'una banDirector comercial
Joan Boix
da és positiu en ell mateix perquè denota que no hi va
haver conductes delictives, de l'altra posa de relleu encara més que l'actuació policial de divendres a la nit no
President: Emüi Dalmau Torres
va ser l'adequada.
Tot i que els procediments i les actituds de la policia
Director general de publicacions:
Ramon Correal Mòdol. Director general de
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Es partia d'una situació que no és nova, al contrari,
individus no integrats i que tenen comportaments desinó que ja s'ha tornat habitual. Hi havia hagut una malictius?
nifestació de caire antifeixista, que havia discorregut
S'ha de tenir present que si les presons no serveixen
sense incidents pel centre de Barcelona. Després, un
per reinserir i reeducar els presos, aleshores s'està ingrup de persones havien provocat aldarulls, ja al barri
complint un mandat constitucional. I la realitat és la
de Gràcia. El fet que hi hagi grups minoritaris que aproque descriu el síndic de greuges. Actualment les prefiten
les manifestacions, de qualsevol signe, per dur a
sons no compleixen la missió per la qual existeixen.
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el
que
va
passar
la nit de divendres a dissabte a Gràcia amb
del seu esforç personal i de la seva voluntat per superar la situació en
una manifestació antifeixista és voler culpabilitzar implícitament els
què estaven que no pas perquè el sistema penitenciari els ofereixi les
organitzadors de la manifestació i a la vegada la causa perquè es manicondicions necessàries per a la reinserció i els doni la mà i els estifestaven. Si hi va haver gent que, acabada la marxa, va provocar incimuli a fer-ho.
dents i va fer destrosses el que havia d'haver fet la policia era detenir els
Als darrers anys, la situació penitenciària a Catalunya ha millorat
que cometien aquests actes incívics i vandàlics i acusar-los formalen alguns aspectes i s'ha complicat en d'altres. La qüestió de la masment. El que no pot ser és fer detencions massives i indiscriminades
sificació, per exemple, continua sent un problema pendent en diverperquè un petit grup d'elements violents aprofita la circumstància per
sos centres, tot i que s'hagin construït presons noves. En definitiva, la
donar via lliure a la seves inclinacions cap a la destrucció. No és la privida a la presó continua sent un càstig afegit a la privació de la llibermera vegada que la policia peca per abús, darrerament, a Barcelona. I
tat. I en èpoques de crisi, en què els pressupostos de les institucions
de vegades, com el 12 d'octubre de fa dos anys, peca per defecte. I la
públiques pateixen restriccions i retallades, aquests dèficits del sisteprofessionalitat està al punt mig.
m a penitenciari s'aguditzen encara més.

11 síndic de greuges, Anton Cañellas, va adreçar
una ponència a les Jornades Penitenciàries que
va organitzar l'Associació Catalana de Juristes
Ien què posa en evidència la difícil situació penitenciària de Catalunya. A l'informe, Anton Cañellas,
assenyala que la problemàtica de la droga, en les seves
diverses vessants, és la causa que estiguin a la presó
entre un 80 i un 90% dels reclusos que hi ha. Si aquesta
és una conclusió dramàtica, reforçada per la seva objectivitat, e n c a r a resulta m é s p r e o c u p a n t un altre
paràgraf de la ponència del síndic en què, després de
denunciar l'alt grau de fracàs dels programes d'inserció social que es posen en pràctica a les presons catalanes, afirma: "La gran quantitat de problemes de tota
mena que actualment afecten les nostres presons fa
impossible que es pugui realitzar amb èxit la tasca de
reeducar els ciutadans privats de llibertat".

FORAT NEGRE

A PREU FET

SERGI PÀMIES

RAMON IGLESIAS

Ara o mai

A

hores d'ara Iniciativa per Catalunya (IC) ja
deu haver canviat el seu lema electoral, perquè el que tenien s'assemblava massa al del
Partit Popular (PP), que ja és al carrer en
forma de tanca publicitària. La frase impactant del
PP a Catalunya és la traducció literal de la que presenten a la resta de l'Estat: "Ara, PP". La d'Iniciativa
per Catalunya, en canvi, resultat de dos mesos d'estudi intens, era: "No t'hi conformis. Ara, Iniciativa
per Catalunya". Decebuts per la notícia, els tècnics
d'Iniciativa per Catalunya han declarat que, encara
que el lema continua sent vàlid, no volen aparèixer
davant de l'opinió pública amb aquesta coincidència. Conseqüència: en poques hores han d'empescar-se un lema nou que no coincideixi amb cap altre de la competència.
La paraula "ara" que figura al lema del PP i a l'exlema d'IC també apareix en un dels de Convergència i Unió ("Ara, decidirem") i al del Centre Democràtic i Social ("Ara més que mai, el centre").
¿Coincidència o fenomen parapsicològic? A les eleccions franceses del 1974, el candidat de la dreta es
va despenjar amb una frase imaginativa, original:
"Valéry Giscard d'Estaing, el president de tots els
francesos". A les mateixes eleccions, el seu rival d'esquerres va contraatacar amb un lema igualment audaç: "François Mitterrand, un president per a tots
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iresència de l'adverbi 'ara'
als lemes de quatre partits no
deu ser casual
els francesos". ¿Coincidència o falta d'imaginació?
La presència de l'adverbi "ara" als lemes de quatre
partits no deu ser casual i ha d'amagar, per força, algún secret. Investiguem. Diu el savi Joan Coromines: "Ara, adverbi compost de Hora, resultant d'una
pronúncia relaxada (proclítica) d'una forma anterior 'aora', que es va contraure diversament en el
francès 'ore', 'or', l'italià 'ora', el català i occità 'ara' (i
del qual és una variant del portugès i castellà antic i
clàssic 'agora', avui debilitat en castellà modern
'ahora'". Com a sinònims d'ara, S. Pey proposa:
"Presentment, a hores d'ara, aquí, ara com ara, en
aquest moment". Al diccionari, però, veiem que
existeix l'adverbi ara, sí, però també una altre ara. És
una paraula religiosa que es fa servir per nomenar
l'altar per als sacrificis: la pedra consagrada, que
conté relíquies de sants, damunt la qual el sacerdot
celebra l'eucaristia quan l'altar no ha estat consagrat. Ara (adverbi) només cal saber si l'ara dels partits és l'un o l'altra.

elipe G o n z á l e z c a d a dia e s t à m é s
allunyat del carrer que li va arrencar la
pana. La síndrome Moncloa és greu,
gravíssima. No imagino què pot pensar un miner asturià o un ex-treballador de
duanes de la Jonquera sobre la sentència dictada pel president espanyol: "Una part del
aturats no volen treballar". Aquestes paraules
deixen clar que la síndrome que pateix es troba en fase terminal. González sembla voler
oferir una imatge idíl·lica d'una Espanya on
no cal treballar perquè sempre és dia d'acció
de gràcies.
Vol deixar clar que l'era socialista ha aconseguit prestigi internacional, peró no ha pogut fer desaparèixer la picaresca. Dient això
Felipe intenta justificar l'exèrcit d'aturats que
ell només veu sobre les estadístiques.
Fa anys es deia que hi havia gent que preferia cobrar un petit subsidi abans que treballar. Ara això no és cert. En pocs mesos el
mercat laboral ha fet un gir impressionant i
molta gent s'apunyala a les portes de l'oficina
d'ocupació per esgarrapar un filet de 300
grams. Si l'esquerra social té aquesta sensibilitat: què serà de nosaltres si els altres guanyen les eleccions?
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LAFIRMA
VICTOR MORA

Què passa amb els còmics?

E

ls professionals dels còmics treuen foc
pels queixals. A Espanya n'hi ha molts,
amb un nivell de qualitat alt... Però també
amb un nivell d'atur o semiatur inquietant! Resulta que més del 70% dels còmics que es
publiquen a l'Estat són fets de material comprat
a l'estranger. Per veure-ho clarament n'hi havia
prou visitant el Saló Internacional de Barcelona
1993. Al llarg de les parets del Born, només hi havia cartells de còmics fets a fora. Mortadelo y Filemón o Zipi y Zape, etcètera, brillarán per la
seva absència. Com cada any, el Saló retia homenatge a un país dels que hi concorren. Enguany,
el lapó, on els còmics -els manga-, majoritàriament per tots els públics, tenen tirades fabuloses.
Una de les coses que li passen a aquest sector
és el que p a s s a t a m b é a m b la p r o d u c c i ó de
pel·lícules o telesèries locals... Aquesta producció es veu ofegada pel material que ve de fora.
Les lleis del mercat són de ferro i no tenen consideracions. I després, el sector té problemes propis.
A Espanya i a molts altres llocs, el públic de còmics havia estat sobretot infantil i juvenil. De fet,
és un públic amb grans possibilitats encara, ja
que les vendes més fortes continuen movent-se

és del 70% dels còmics
que es publiquen a l'Estat

-J:

Crec que les revistes
'tot públic' encara tenen aquí
molt camí per córrer
aquí (amb reimpressions o material nou) a l'entorn de creacions del passat com Mortadelo y Filemón, El TBO, El Capitán Trueno, etc. Però inexplicablement no es produeixen coses noves que
puguin nodrir encara més aquest públic i disputar-lo als àudio-visuals. No hi ha per part dels
possibles inversionistes cap projecte seriós en
aquest àmbit. Se sol invertir, sobretot, en les revistes per adults (amb continguts que resulten
ofensius per un gran sector dels possibles compradors), que, tant aquí com a França, per exemple, han anat caient l'una rera l'altra. En comptes
d'apuntar cap a un públic majoritari (que encara

Ç

podria donar molt de si c o m a consumidor),
s'apunta entestadament cap a un públic minoritari, com si el seu poder adquisitu no fos limitat.
I cal dir que si bé hi ha còmics per adults de gran
qualitat (Annie Goetzinger, Hugo Pratt, Alfons
Font, Miquelanxo Prado, etc.) els que no la tenen
han contribuït a crear a l'entorn del còmic una
atmosfera d'ultraviolència gratuïta i p o m o hardcore que, sigui pel que sigui, repel·leix en les nostres societats la majoria de la gent.
Insisteixo: jo crec que les revistes tot públic encara tenen aquí molt camí per córrer. Cal, però,
gent capacitada que sàpiga fer-ne les maquetes i
tirar-les endavant. Dibuixants sobretot, però
també guionistes de primera categoria, n'hi ha,
no pocs pràcticament a l'atur en aquests moments. El que manca són inversionistes -editors,
institucions amb pressupostos per matèries culturals, etc.- capaços de promoure aquest còmic
per a tots els públics, aquestes quatre o cinc revistes d'alta qualitat que puguin entrar a totes les
cases. Entenguem-nos: no es tracta de censurar
ningú. Repeteixo que el còmic per adults produeix sovint obres meritòries i lògicament ha de
tenir el seu àmbit. Del que sí que es tracta és
d'una qüestió de diana comercial... ¿S'apunta
c a p a un p ú b l i c p o t e n c i a l m e n t il·limitat, o
s'apunta cap a un públic restringit, i ja desbordat
per l'oferta? Carlos Giménez, president d'aquests
darrers salons i professional reconegut per tots,
creu en la possibilitat que ni hagi revistes tot públic de qualitat que funcionin. S'ha queixat,
però, de la manca de criteris adequats i d'inversionistes disposats a apostar per una renovació,
en el sentit majoritari, que com més aviat es produeixi, millor.

LA TIRA

PRIMER PLA
JOSEP BORRELL

Maoisme
pallarès
Ho va proposar Mao Zedong i ara l'ha parafrasejat
el ministre i candidat socialista Josep Borrell, un
pallarès de soca-arrel més
aviat poc sospitós d'haver
patit mai cap radicalisme
esquerrà. El líder de la
Llarga Marxa propugnava
que florissin mil flors i el
ministre Josep Borrell s'ha
marcat com a objectiu
"que a Espanya floreixin
mil Barcelonés" a imatge i
semblança de com ha
quedat la ciutat Cap i Casal després dels Jocs Olímpics d'ara farà un any.
Borrell, expert en matemàtiques i en conducció
de rais entre altres virtuts
conegudes, deu haver
llançat el seu reclam amb
la millor de les intencions,
però estaria bé que algú
aclarís qui hauria de pagar
aquesta mena d'apoteosi
floral que ens proposa. De
moment, la florida olímpica barcelonina diuen que
no l'acabarem de pagar
fins a l'any 2005.

NIHILOBSTAT

LA PISSARRA
• A tots els partits: que les
denúncies de corrupció
comencin per un mateix

• La poca grapa dels crèdits
tous mostra que els temps
són dolents per la inversió

Parodiant la coneguda dita De Joseps, Joans i ases n'hi han a totes les
cases podríem dir que D'Hormaecheas, Guerras i corrupteles n'hi
han a tots els partits. No rima, però
ve a tall del que sembla que serà el
leitmotiv, perquè ja ho està sent,
dels discursos electorals dels diferents líders polítics. Potser seria
hora que modifiquessin una mica
el rotllo. I que, quan arribin a
l'apartat corrupció, els que fan mítings comencin a denunciar els filibusters i continuïn amb els de l'adversari. És clar que alguns estan
processats i d'altres no.

Per més que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) destinés 100.000 milions
de pessetes per atendre les sol·licituts de crèdits tous com a mesura
urgent contra la crisi econòmica,
les petites i mitjanes empreses
(PIME) no li han fet gens de cas, i
encara no han presentat pràcticament cap sol·licitud. I és que, tal
com queda demostrat clarament
amb el fracàs d'aquests crèdits tous
de l'ICO, els moments que està
passant la nostra economia no són
els més adequats per tot allò que
soni a inversió i a iniciativa empresarial.

• La promoció d'un agent poc contaminant
i la contaminació crònica de Barceloña
Els científics afirmen que els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona
han disminuït gràcies a l'ús del gas natural. I de nou ens trobem que allò que
diuen els científics i el que viuen els ciutadans no coincideix de cap de les maneres. Està molt bé que es faci publicitat i promoció del gas natural com a
agent poc contaminador, però el problema de la contaminació urbana de Barcelona no està resolt ni de bon tros. Potser la clau serà observar alguns metges
de pneumologia quan apunten que la normativa vigent és massa permissiva
amb els límits dels contaminants permesos.
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GUILLEM VILADOT

Àrbitres

H

i ha qui neix setmesó i hi ha qui neix per
a àrbitre. Tot depèn del medi somàtic o
psíquic. Jo diria que un àrbitre és una persona que va per dictador però, com que ara els
dictadors no s'estilen, es queda en personatge de calça curta i de xiulet llarg entremig
d'onze ídols populars. La feina de l'àrbitre
consisteix a humiliar, sempre que es pugui,
tothom, fins i tot el púlbic.
De resultes d'aquest exercici, els àrbitres
són les persones més odiades del món, perquè ningú suporta la humiliació, sobretot si
és arbitrària. El que no comprenc és per què
els onze d'una banda i els onze de l'altra
protesten aquestes arbitrarietats quan hom
sap que el joc continuarà arbitrat c o m al
principi, i com sempre.
Si jo fos entrenador aconsellaria el meu
equip de no demostrar adversitat contra
l'àrbitre, però aprofitar qualsevol proximitat
per clavar-li una puntada, això sí, alhora que
se li demana perdó. Igual com fem al metro
o a l'autobús quan algú no ens cau bé o volem correspondre a un cop de colze. O com
fem amb la sogra el dia del seu sant, si bé ara
que tothom s'aparella sense vincle, de sogres no en queden ni per remei ni per model.
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MARTÍ MASFERRER

Els nens
del call

A

cabàvem de veure l'exposició de flors al Barri
Vell de Girona. Feia bo i vam
continuar passejant sense
rumb per entre carrers estrets i costeruts mentre la
llum tènue retallava ombres
i presagis. Enfosquia la tarda
de maig. Els dits de la nit
llarga s'apoderaven dels espais. La lluna negra llambregava per entre portals i
passadissos.
El call no dorm. Les pedres parlen del foc que els
anys no apaguen. Les portes
closes, què amaguen? Qui
espia des del finestró? On
són els nens del call? Per què
llurs mares no gronxen els
bressols? No sentiu la mort
galopar Força avall?
Hem sentit la veu llunyana d'un home mormolar
vora els murs:
"Vent de pedra i solitud /
que em glaça el cor. / No
cauràs mai mur sol i fred i
arreu? / Maleït siguis mur. /
La meva fe és Jericó".
Asseguts vora seu hem
deixat passar les lentes hores fins que el seu plany ha
estat el nostre i tot s'ha amarat de silenci.
Una remor de passes s'ha
anat aproximant per fora
muralles. Ens hem desvetllat
inquiets. L'home s'ha alçat i
ha provat de tranquil.litzarnos: no hi patiu. Són els
nens del call que tornen.
Hi eren tots: venien de
Varsòvia, Auschwitz, Dachau... apareixien de dessota les runes de Gernika i
Granollers. Dels àrids deserts d'Etiòpia i les fredes
nits de Somàlia.
Els reclosos als fossars
dels estadis nacionals venien amb companys d'El
Mozote i el riu Sumpul,
aplegant-se als de Xel i Santiago Atitlán.
Vam reconèixer els nens
de Soweto ajudant els amics
de Sabra i Xatila, els de Sarajevo, Sebrenica i Zepa...
Nens d'enlloc, de mirada
trista i dolor desconegut,
omplien la llarga marxa, que
no parava.
Aquelles mans menudes,
eixutes, nafrades, han colpejat els murs del call amb la
ràbia dels segles. Han
enderrocat les portes, han
sosmogut els fonaments de
la ciutat.
Com qui vol sortir del
malson, hem corregut, covards, a cercar un catau segur entre reixes, baldes i forrellacs, però ningú ha vetllat
el nostre son agitat.
Al matí, la llum ha retornat als patis i hem avançat,
porucs, cap als límits. Els
nens del call, tots, dansaven
sobre les runes de la ciutat
vella.
"I la ciutat solidària renabda".
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JOAN IGNASI GORCHS

El maig del 68 és ara

M

és enllà i darrera l'anècdota,
el maig del 68 va ser un
fracàs n o m é s en part. I
m'atreviria a dir que no va
ser-ho en absolut. Per més que els manifestants i els rebels de bona voluntat tenien raó i entusiasme, no es podia abolir
un ordre macrosocial dolent per substituir-lo per un altre de bo per art de màgia. La fantasia de la "ciutat de Déu", que
semblava retornar, serà sempre un miratge i prou. Crec, però, que els fets del
maig del 68 van assolir la categoria de
símbol. Aquell mes va ser un moment
culminant, límit, fins i tot signe privilegiat d'un ampli moviment humanista
que es gestava a Europa i Amèrica feia
uns anys i que, subratllem-ho bé, no ha
deixat d'expandir-se i diversificar-se en
formes encertades unes i desencertades
d'altres, però vives. Probablement és just
afirmar que el resultat del maig del 68 va
servir per reconduir aquest moviment
per les vies que li calia, per tal de ser
possibilísticament eficaç. La seva eficiència no podia passar pels centres directius de poder político-social. La via
del seu creixement s'acotava en l'esfera
de la privacitat, de la individualitat.
Des d'aleshores a l'home occidental se
li ha fet progressivament més fàcil deixar
de creure en les institucions de poder.
Els joves, nou arribats, difícilment en fan
un problema, d'aquest tema; no se'n
senten ni súbdits ni fidels. Cada persona
alliberada, cada individu, queda enfrontat en solitari al seu propi destí, que es
troba a les seves mans; i si no l'agafa, pit-

Des d'aleshores a l'home
occidental se li ha fet
progressivament més
fàcil deixar de creure en
les institucions de poder
L'autocomplaença
narcisista en el culte d'un
mateix no pot dur els qui
ho entenen a inhibir-se
dels afers públics
jor per a ell, l'hi agafaran. A cada persona
atenta a la pròpia història i a les pròpies
circumstàncies, li arriba més fàcilment
l'ocasió real per a la seva llibertat. Cap
instància de poder superior li marca el
model estàndard al qual s'ha d'ajustar. la
no li cal anul.lar-se, reprimir les energies
dels seus anhels i les seves potencialitats.
Pot pensar i dirigir la seva existència; pot
descobrir per què és al món amb els recursos que el doten.
Malauradament molts no tenen ulls
per veure ni veure's. Sense pensar -i aquí
trobem el problema essencial de l'ésser
humà: l'home occidental no pensa, s'in-

forma-, sense fer una reflexió sobre ell
mateix i la seva pròpia situació, molts
prenen les solucions que troben a l'abast
des del seu egocentrisme o narcisisme,
com se l'ha anomenat a l'era postmoderna. Pseudo-solucions, naturalment:
consumir, consumir el que sigui, aconseguir parcel·les de poder, identificar-se
amb ídols -del cinema, la política, l'esort, el rock. La mateixa demanda de
rveis de psicoanàlisi, de tècniques alternatives, és un símptoma que a l'home
d'avui li és difícil pensar a fons, anar a les
arrels d'ell mateix i del seu univers de
significats. Això mateix podríem afirmar
del que semblen símptomes de tants
trastorns psiquiàtrics per als quals la
gent busca remei: són símptomes de
persones preses en gàbies d'or, és a dir,
esclaves en una societat de consum que
informa i destrueix.
Ara és l'hora dels objectius del maig
del 68. Aquells que n'han mantingut l'esperit i l'encant, juntament amb els que
ho han après, cal que s'uneixin i es posin
a la feina, sabent que va destinada a minories que seran ferment social.
L'autocomplaença narcisista en el cultiu d'un mateix no pot dur els qui ho entenen a inhibir-se dels afers públics, ara
que els polítics i les institucions de poder
han perdut credibilitat i renuncien al
somni de la seva omnipotència. És l'hora
de les fundacions, de les institucions privades, dels moviments i organitzacions
privades, de les persones privades, amb
esperit de col·laboració, amb iniciatives
variades de mi'lora cultural i social.

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.

Obstruccionisme
al collegi Eiximenis
Som l'Àngels i l'Enric, pares de
l'Arnau López i Torrents. Com ja
sabeu, el nostre fill no el volen a
l'escola del barri, que és l'Eiximenis. Per això volem explicar
les facilitats rebudes per part del
senyor losep Soler, president del
consell escolar. Vivim al Mercadal i som de les poques parelles
joves que quedem amb nens petits, ja que s'està convertint en
un barri d'estudiants i gent gran.
Quan, amb sorpresa, vam saber que el nostre fill no havia estat acceptat i que en canvi gent
que no era del barri, sí, li vam
demanar explicacions. El senyor
Soler ens va contestar que
aquesta gent estava falsament
empadronada al barri, però que
no era assumpte seu. Vam demanar-li, doncs, la llista de tots
els pares. No! Matèria reservada.
La hi vam sol·licitar per escrit. Silenci. Li vam recriminar que en
la pre-inscripció, quan vam preguntar la documentació que havíem de portar, ens digués que
no calia adjuntar ni la renda ni
altres circumstàncies, ja que no
hi havia cap problema. Li vam
exigir que es fes pública la puntuació de les sol·licituds, com
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obliga la llei. I va necessitar onze
dies llargs per fer-ho.
Davant del frau, un grup de
pares vam oferir documentació
complementària justificant la
nostra residència. Ens va comunicar que el consell no té poder
per sol·licitar aquesta documentació i ens va adreçar a l'Ajuntament. Allà vam esbrinar que
Anna Pagans, regidora d'Ensenyament, li havia ofert documentació complementària al padró,
en vista dels indicis de frau que
havien rebut. No la va acceptar.
Amb tot això, ens vam veure
obligats a presentar denúncia.
Com que el consell es reunia per
resoldre una denúncia similar de
P-3 -escolars de tres anys-, li
vam entregar una còpia de la
nostra perquè també fos considerada. Soler ens va assegurar
que seria atesa. Sorpresa! Manel
Serra, membre del consell per
l'Ajuntament, insinuava a la reunió que hi havia una denúncia
de P-4. Soler va contestar que no
en tenia coneixement.
Enmig de tot allò vam presentar una reclamació al consell on
vam explicar que l'Arnau patia
un retard de llenguatge a causa
d'un problema de sordesa. Ens
va tornar a dir que no calia el
certificat de la logopeda, tot i

que s'hi recomanaa no obligar el
nen a una nova adaptació, amb
companys diferents dels que tenia llavors. La hi vam adjuntar.
Quan finalment ens va contestar, després d'una plantada, ens
va dir que era un problema sense importància i que els 10 punts
que donava, ja havia establert
donar-los per a germans, a més
dels 20 que atorga la llei, i per a
fills de treballadors de l'ensenyament. Finalment ens va fer constatar si no era cert que la Caixa
oferia crèdits a més bon preu als
seus empleats.
Ara, amb l'ai al cor, esperem
que el seny s'imposi per damunt
de fosques motivacions i que
ningú no torni a passar l'angoixa
que un grup de pares estem patint des del 16 d'abril anant
d'oficina a oficina demanant solucions. Deixem que el protagonista d'El procés de Kafka torni a
ser un personatge de novel·la.
Àngels i Enric
Girona

Lectures de dubtosa
recomanació
Llegeixo sense sorpresa
(abunden tant les qüestions sorprenents!) que les Noves Gene-

racions del Partit Popular recomanen a la joventut espanyola
que llegeixi llibres sobre el general Franco. El consell, en si, és
bo; s'ha de Hegir -no oblidem
que Espanya és un dels països
on es llegeix menys- però de diverses fonts, cosa que no està
pas a l'abast de tothom, malauradament.
Si llegeixen Torcuato Luca de
Tena i Ricardo de la Cierva, per
exemple, es trobaran amb una
imatge distorsionada de la petita
part bona que tenia el Generalísimo, on se'l presenta com si es
tractés d'un sant; i si donem orella a Y Hermanísima, Pilar Franco, el gallec s'haria de dur als altars ipso facto, d'acord amb les
seves virtuts taumatúrgiques; es
a dir, facultats per fer miracles.
Jo no recomano cap escriptor
roig o d'esquerres per tal d'anivellar la balança; em limito a remetre a les hemeroteques els
que hi tinguin interès; hi trobaran una dada suficientment
alliçonadora: el setembre del
1975, dos mesos abans de la seva
defunció, el dictador encara va
signar sentències de pena de
mort (que van ser executades!)
contra enemics polítics, després
de paròdies de judicis que van
causar la riota i la indignació del
món democràtic.
José-Guillermo Arróniz
Terrassa
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Manzanares: "La Generalitat
es desentén de les presons"

Tensa visita
i diàleg de sords
entre el magistrat
i García Clavel
IA ROCA DEL VALLÉS
J.B.

El director general de Serveis Penitenciaris de la
Generalitat i el titular del
jutjat de vigilància penitenciària número 1 de
Barcelona, Ignasi García
Clavel i José Ramón Manzanares, respectivament,
van visitar dissabte a la nit
la presó de Quatre Camins. Van anar junts durant una bona estona...,
però no es parlen. "Hi ha
un enfrontament personal", va dir una font pròxima als dos responsables.
De fet, les diferències no
són noves; el mateix jutge
Manzanares ha denunciat
davant ei jutjat Ignasi García Clavel per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat.

El jutge afirma que el Govern tolera la revolta de Quatre Camins
BARCELONA
JORDI BLASI
El titular del jutjat de vigilància
penitenciària número 1 de Barcelona, José Ramón Manzanares, va culpar ahir la Direcció
General de Serveis Penitenciaris
de la Generalitat de la revolta
que porten a terme uns 600 interns de la presó de Quatre Camins (la Roca del Vallès). Segons
Manzanares, la Generalitat actua amb una "condescendència
total" amb els presos i "es desentén de les seves responsabilitats"
en matèria penitenciària.
José Ramón Manzanares va
dir que la solució a la insubordin a d o a Quatre Camins, que
dura des de divendres, té "una
solució simple: descobrir els
promotors de la protesta, que se
sap qui són, posar-los a primer
grau [aïllament] o traslladar-los.
Es la Generalitat qui ha assumit
la direcció del centre".
"La Generalitat no vol posar
ordre quan aquesta és la seva
missió. Vol que ho faci jo. Aba, si
hi ha problemes, especialment
en període electoral, ells no són
els culpables... Ja començo a estar cansat".
Els presos revoltats exigeixen
la destitució de Manzanares perquè consideren que es nega a
concedir-los redempcions de
pena. Manzanares esgrimeix
que és la Generalitat qui fa propostes irregulars i amb l'única finalitat de buidar les presons.
El jutge va manifestar ahir que
"tot i que els presos fan des de fa
dies vaga de braços caiguts [es
neguen a fer la neteja i a servir el
menjar, un treball que els redimeix pena], la Generalitat els
continua fent propostes de redempció de condemna. No els
MEDI AMBIENT

El titular del jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Barcelona, José Ramón Manzanares, té sota
la seva jurisdicció les presons de la Model i de Quatre Camins
NOU DIARI

retalla el benefici penitenciari
encara que estiguin de baixa. Jo
no plegaré davant d'aquests capritxos", va exclamar-se ahir
Manzanares.
"No hi ha autoritat"
"Ja no hi ha autoritat, disciplina ni jerarquia; els funcionaris
de presons han esdevingut servidors dels interns. La Generalitat
actua amb una concessió i ineficàcia absolutes", són algunes
de les dures crítiques formulades pel jutge a la Generalitat.
MHBHBHHHHHHHHMNH

A la pregunta de si la Generalitat tolera la revolta de Quatre
Camins, Manzanares va respondre: "L'evidència és l'evidència.
Estem en període electoral i la
Generalitat vol desviar els problemes; ho prepara tot perquè la
culpa sigui del jutge".
Per Manzanares, la falta de
control a les presons es manifesta en el fet que el 23 de desembre de 1992 es van descobrir
quatre armes de foc (pistoles i
revòlver) a la presó de Brians
(Sant Esteve de Sesrovires) entrades des de l'exterior.
¡•M—
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L'any passat, el subdirector de
la presó Model de Barcelona Julio
César García Díez va "arengar"
els reclusos per haver-se rebel·lat
contra el jutge. Manzanares recorda també l'elevat consum i
tràfic de droga de les presons catalanes i el fet que la Generalitat
ho tolera per tenir "calmats i endormiscats" els presos.
El jutge explica que la Direcció
General vol buidar els centres
penitenciaris no solament perquè no hi ha prous places, sinó
per l'alt cost: "Quatre milions de
pessetes per any i reclús".

La situació a Quatre Camins continua sent tensa.
Ahir es van complir quatre dies seguits de la negativa dels presos a fer la neteja i servir el menjar. La
Generalitat no descarta
que es contractin els serveis d'una empresa de
fora per cobrir aquests
serveis. Diumenge, un
empleat de cuina del penal va rebre l'impacte de
diversos objectes i llaunes
de Coca-cola que van ser
llançats contra ell des de
les cel.les, perquè netejava el pati d'un mòdul.
Fonts coneixedores de
la situació han assegurat
que la Direcció General
de Serveis Penitenciaris
ha donat instruccions als
funcionaris que no s'obri
cap expedient disciplinari
contra els presos. "I ara,
els reclusos revoltats se
n'aprofiten i llencen el
menjar a terra i insulten
els mateixos funcionaris.
Cada dia que passa la situació està pitjor".

mmmm
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El cautxú reciclat dels pneumàtics de cotxe pot
millorar l'adherència de l'asfalt de les carreteres
BARCELONA
N O U DIARI

Un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha
inventat un sistema per reciclar
el cautxú dels pneumàtics usats i
fer-lo servir d'additiu en una
mescla per asfaltar carrers i vies
de trànsit. Segons els investigadors, l'ús del cautxú reciclat millora l'adherència i l'elasticitat
de l'asfalt, i pot contribuir a solucionar la contaminació generada per la seva incineració.
Enric Vázquez, catedràtic

d'Enginyeria de la Construcció
de la UPC, ha assegurat a Efe que
l'asfalt resultant de la barreja de
la goma amb els materials utilitzats habitualment -derivats del
petroli, l'arena i la grava- té "més
qualitat i adherència que la convencional", cosa que faria augmentar la seguretat de les vies.
El reciclatge dels pneumàtics
es planteja també com una solució als greus problemes de contaminació que genera la incineració d'aquests residus i la seva
acumulació en abocadors. Els
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pneumàtics amuntegats faciliten
l'assentament de bactèries nocives pel medi ambient, i d'insectes que causen sovint malalties, i
són un risc potencial d'incendis.
Segons Vázquez, les proves
que s'han fet han demostrat que
la nova mescla de ciment asfàltic ofereix millors resultats que
la convencional. El mètode suposa aprofitar el 100% del
pneumàtic, ja que també proposa l'ús de la malla metàl·lica de
la roda per recobrir els talussos a
les carreteres.

Pneumàtics usats i amuntegats en un magatzem de la Zona Franca
de Barcelona
NOU DIARI
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Els lleidatans esvan
gastar un total
de 406 milions en
loteries l'any passat
LLEIDA
EVA FARRÉ

Els lleidatans van gastar-se
durant el 1992 un total de
406 milions de pessetes a les
travesses, segons desvetlla
un informe realitzat per la
Direcció General del Joc i
d'Espectacles del Departament de Governació de la
Generalitat. L'esmentat volum va representar, respecte
a l'any anterior, un augment
del 88,84%, i el jugat al 1991
és, d'un total de 215 milions
de pessetes.
Contràriament, la quanitat
jugada a la resta de demarcacions catalanes en l'esmentada aposta va patir tan sols
un increment mitjà del 32%.
Per la seva part i continuant amb els jocs estatals,
la Loteria Nacional i la Primitiva també van veure incrementada la quantitat apostada a Lleida durant el 92 en un
5,68% i 6,45%, respectivament, sent la xifra jugada en
la primera 4.691 milions i en
la segona, 1.501 milions.
La quantitat jugada a la
Bono Loto va ser l'única que
va babear respecte al 91 en un
26,79%, xifra que va superar,
fins i tot, la mitjana catalana
xifrada en una davallada del
14,58%. Globalment, els diners apostats en jocs de l'Organització Nacional de Loteries de l'Estat al 1992 a la demarcació de Lleida van ser
d'un volum total de 6.751
milions de pessetes, xifra que
va patir una pujada del 7,96%
respecte al 91.

Trànsit investiga si es fan curses
clandestines de motos al Pallars
Diversos accidents a la carretera de Doll fan sospitar les autoritats
LLEIDA

M.C./M.A.
La Prefectura Provincial de
Trànsit de Lleida ha iniciat investigacions per esbrinar si a la
C-147, carretera més coneguda
com la del Doll, s'hi realitzen
curses de motos, segons va informar el cap de Trànsit a Lleida,
Serafín Sánchez.
Un accident que es va registrar aquest cap de setmana al
quilòmetre 18,50 de la C-147 al
terme de Camarasa en el qual
van col·lidir tres motocicletes de
cilindrades grans, ha estat el detonant, lligat al fet que ja s'havien poduït en aquesta zona altres accidents amb motoristes,
per obrir les investigacions, va
explicar Sánchez.
Mesures de prevenció
Segons el cap de Trànsit de
Lleida, el motoristes s'aprofiten
del fet que sigui una carretera
amb poc volum de circulació,
amb revolts i poc patrullada per
agents. Per aquest motiu es
prendran mesures per evitar que
els motoristes facin servir la carretera com a circuit. Les mesures previstes, segons Sánchez,
seran destinar una patrulla
d'agents de la Guàrdia Civil de
Trànsit perquè els caps de setmana i dies festius intensifiquin
els controls i la vigilància de la

El 10% dels rebuts
de taxes municipals
tenen errors
LLEIDA
N O U DIARI

El 10% dels rebuts que fa
l'Ajuntament de Lleida pel
cobrament de les taxes municipals contenen errors.
Aquest fet provoca que en els
darrers dies hàbils pel pagament de les taxes es formin
llargues cues al centre de recaptació.
El proper dia 14 s'acaba el
termini per pagar les taxes
corresponents a circulació,
guals, escombraries, tribunes, bombers i sanejament.
Aquest darrer, tot i que el recapta la Paeria, va íntegrament a la Generalitat de Catalunya.
La majoria dels errors fan
referència al canvi de nom
del propietari en la taxa de
circulació de vehicles. En cas
que es comprovi que hi ha
errors l'Ajuntament s'encar
rega de la seva anul·lació.
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La Guàrdia Civil de Trànsit investigarà si a la carretera del Doll s'hi fan curses de motocicletes durant
els caps de setmana

NOU DIARI

zona.
Aquests aspectes, però, es perfilaran amb la reunió que Serafín
Sánchez mantindra amb el capità de la Guàrdia Civil de Trànsit. El cap de la Prefectura Provincial de Trànsit va manifestar

que era molt diíficil de provar
que en aquesta carretera s'hi
feien curses amb motocicletes a
no ser que es pugui utilitzar un
helicòpter, amb el qual es podria
saber si realment es forcen les
màquines.

Els productors
defruitadolça ja
poden demanar
crèdits 'tous'
El conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Francesc Marimon, va anunciar ahir a Lleida que els
productors de fruita
dolça ja poden començar
a demanar els préstecs
amb interessos tous que
ha posat en marxa aquesta conselleria, després
que la CE n'hagi donat el
vist-i-plau.La sol·licitud
per acollir-se a aquesta
nova línia d'ajuts es tramitarà a través de les
cambres agràries, en la
seva primera actuació
des que van ser traspassades per l'Estat a la Generalitat. Marimon va fer
aquestes afirmacions en
el transcurs de la inauguració d'una nova línia de
procés a Indulleida.
NOU DIARI

D'altra banda, veïns de Fontllonga van explicar que havien
detectat des de feia temps que
durant els caps de setmana es
concentraven a la zona motocicletes que anaven a munt i avall
per la carretera.

Un nen s'escapa de
casa, tot i que estava
encadenat al llit
LLEIDA
M.C.

La policia de Lleida va trobar
un nen de 13 anys deambulant per una zona de l'horta
de Lleida anomenada la Caparrella que aguantava amb
la mà esquerra una cadena
que se subjectava al turmell
esquerre amb un cadenat.
Els fets, que es van conèixer ahir, van succeir el passat
dia 7 a les 15 hores. El menor
va dir als membres de la dotació del 091 de la comissaria
de Lleida que el seu pare
l'havia lligat al llit, però va
poder desfer-se després de
colpejar repetidament la cadena amb un matxet, i va poder fugir a continuació de
casa. Segons les investigacions policials s'ha pogut determinar que el menor havia
estat objecte de maltractaments de forma reiterada per
part del seu pare.

CATALUNYA

DIMARTS

11 DE MAIG DE 1993

NOU DIARI •

La Guàrdia Urbana troba 200
litres de cianur a Sant Andreu
La Junta de Residus investiga l'origen dels bidons amb el producte tòxic
BARCELONA
CARME LUQUE
Una patrulla de la Guàrdia Urbana, en un reconeixement de
rutina, va trobar uns bidons grisos -amb un etiquetatge estrany
que alertava de la toxicitat de la
substància continguda- en un
forat d'un camp obert del districte de Sant Andreu. Al acostarse als recipients per determinarne el contingut els van començar a picar els ulls i van demanar l'ajut dels bombers de la
ciutat, que van acordonar la
zona i van precintar els receptacles que estaven destapats.
Tècnis del servei de Química i
Medi Ambient van agafar ahir al
matí mostres del líquid marronós que omplia els cinc bidons de quaranta litres de capacitat cadascun. Els primers resultats de les anàlisis efectuades
van determinar que es tractava
de cianur inorgànic, un producte tòxic que s'utilitza bàsicament
per recobrir metalls i que evita
processos de rovellament.
Pneumàtics i altres deixalles
Els bidons estaven col·locats
en una espècie de fossa enmig
de pneumàtics i altres deixalles,
en una zona no urbanitzada delimitada pels carrers Riera
d'Horta i rambla Prim, a l'alçada
de la ronda de Sant Martí.
L'abandonament incontrolat
de productes tòxics constitueix
un greu delicte contra el medi
ambient, per la qual cosa la fiscalia de Medi Ambient, probablement, es farà càrrec del cas.
Un cop determinada la identitat
dels productes abandonats, els
tècnics de la Junta de Residus,
dependent del departament de

P.M.

El cantant britànic Peter Gabriel
va presentar ahir el festival de la
joventut Imaginarium, que es
desenvoluparà a l'àrea olímpica
de la Vall d'Hebron durant els
dies 15, 16 i 17 de juliol. El festival, que parteix amb la idea de
tenir una continuïtat en els anys
vinents, neix amb la intenció de
reunir cada estiu joves de diferents països a l'entom de la música, el lleure i el debat.
L'alcalde de Barcelona, Pas-
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Polèmica pel pla
d'un aparcament
a la Sagrada Família
BARCELONA
ENRIC FREIRE

El col·lectiu de veïns i comerciants que s'oposen a la
construcció d'un pàrquing
subterrani a la plaça de la Sagrada Família han recollit al
voltant de 3.000 firmes contra aquest projecte previst al
pla municipal d'aparcaments públics. El moviment
veïnal assegura que l'Ajuntament vol convertir l'entorn
de l'emblemàtic temple
d'Antoni Gaudí en "una
plaça dura". Antoni Marcet,
regidor del districte de l'Eixample va explicar que al
barri hi ha un dèficit de places d'aparcament, però, "si la
majoria dels veïns s'hi oposen, no seré jo qui promogui
la construcció del pàrquing,
del qual només existeix un
avantprojecte".
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El jutge aixeca
l'embargament
contra l'hotel Arts
BARCELONA
EFE

Per utilitzar a les cambres de gas i a les indústries electroquímiques
El cianur inorgànic barrejat amb àcid forma el cianhídric, una substància que s'utilitza a les cambres
de gas dels Estats Units per executar els sentenciats a mort. Aquest producte, obtingut a partir d'una
concentració de mil.ligrams o fins i tot a parts per milió pot causar la mort de la persona en uns quinze
minuts, tot i que hi hagi una intervenció mèdica ràpida.
JOAN MANUEL BALIELIAS

Medi Ambient, ha iniciat una investigació oficial per determinar-ne la procedència i la manera com van arribar a la zona.
Els bidons, segons les hipòtesis inicials fetes per la Guàrdia
Urbana, podrien haver estat deixats allà per alguna empresa química que utilitza cianur inorgànic en algun procés industrial o
per algun transportista encarregat de traslladar-los a algun lloc

determinat.
Els productes tòxics van ser
traslladats ahir al migdia al moll
d'inflamables del port de la ciutat, un cop es va determinar quina era la manera òptima per manipular-los. Els bidons es troben
ara sota la tutela de les autoritats
portuàries i dels responsables de
la Junta de Residus, que hauran
de determinar quina en serà la
destinació final.

Peter Gabriel dóna suport
a un macrofestival a Barcelona
BARCELONA

B
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qual Maragall, va assistir a l'acte
com a exponent de les personalitats de rellevància cultural, política, social i artística que s'han
implicat en la iniciativa.
Imaginarium pretén que els
joves de totes les races i religions
aprofundeixin els valors de la solidaritat, la defensa del medi ambient, la fraternitat i la participació, i s'estructurarà a partir de
tres eixos d'activitats: el musical,
amb estands i tallers, i el fòrum
de debat, amb conferències i
taules rodones
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A l'informe tècnic elaborat
pels especialistes municipals es
constata que es tracta d'un producte tòxic que es trobava en
dissolució. El cianur inorgànic és
una sal sòlida, normalment és
cianur de potassi o de sodi, que
té un aspecte molt similar a la sal
de cuina, tot i que també es pot
trobar dissolt en aigua. Generalment s'utilitza industrialment
pels banys de cromats.

El jutge Lluís Pascual va aixecar ahir l'embargament que
el 15 d'abril passat va decretar contra Hotel Vila Olímpica (Hovisa), societat promotora de l'hotel Arts, i contra la
constructora irlandesa encarregada de dirigir les obres,
l'empresa M.F. Kent.
La decisió judicial es produeix després que les empreses de serveis Moncobra i Atil
retiressin, el 27 d'abril passat,
la denúncia contra la constructora irlandesa per una
suposada apropiació indeguda. El jutge entén que després de la retirada de la denúncia, la instrucció del cas
"ofereix una altra panoràmica jurídica ben diferenciada
en què s'inclou quan es van
acordar les administracions
judicials".

Projecte a la Barceloneta per
ocupar els aturats a la platja
BARCELONA
PERE M A S S A N A

El cantant Peter Gabriel

L'Associació de Veïns del barri
de la Barceloneta ha posat en
marxa la cooperativa Promoció Barceloneta (Probeta), amb
la intenció de promocionar socialment i econòmicament el
barri. L'operació pilot de Probeta consisteix en la concessió
de l'explotació de les platges
de la Barceloneta i Sant Sebastià durant l'estiu vinent, projecte que donarà feina a 45
aturats del barri.

La proposta de Probeta inclou des de serveis imaginatius
fins als habituals que tots els
usuaris estan acostumats a trobar a les platges, com el lloguer
de para-sols i quioscos de gelats. D'entre el primer grup
destaca un servei de bronzejat
itinerant pels banyistes desmemoriats. Altres serveis que
tindran les cinc platges de Barcelona -Sant Sebastià, Barceloneta, Nova Icària, Bogatell i
Mar Bella- són els quioscos de
premsa i el lloguer de skibus.

1 4 *
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L'alcalde del
Montmell dimiteix
per excés de feina
EL MONTMELL
C A R M E ÁLVAREZ

Josep Dalmau és el nou alcalde del Montmell (Baix Penedès) després que al ple del
30 d'abril passat Pere Padilla
presentés la seva dimissió i
s'escollís Dalmau per unanimitat.
Pere Padilla, que ha estat
l'alcalde durant els dos anys
d'aquesta legislatura, ha deixat el càrrec "per motius de
feina, ja que no podia fer les
tasques que requereix ser alcalde i em treia moltes hores", segons ha manifestat.
Per ordre de llista s'havia
d'escollir Josep Guasch, el
qual, però, va renunciar a favor del tercer candidat del
PSC, Josep Dalmau. Els dos
regidors de CiU a l'oposició
van acceptar el candidat i no
en van presentar cap altre.

La CE fa el primer
pasperregular
l'avellana turca
REUS
J.RULL

La responsable de la divisió
de fruites i hortalisses fresques i transformades de la
Direcció General d'Agricultura de la Comunitat Europea,
Anne-Marie de Pascale-Breart, va comunicar el cap de
setmana als responsables del
sector de la fruita seca del
sindicat agrari Unió de Pagesos (UP), que aviat es demanaria el certificat a les importacions d'avellana turca.
Aquest fet significaria el pas
previ a la anhelada clàusula
de salvaguarda.
La Comissió de les Comunitats Europees ha acordat
adreçar-se a Turquia amb
l'objectiu de reordenar les
importacions d'avellana. La
UP s'ha mostrat satisfeta per
"la intenció de la CE de posar fre a les importacions".
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El cranc roig provoca greus
trastorns al delta de l'Ebre
La plaga ha ocasionat destrosses als conreus i diverses instal·lacions
DELTEBRE
JOSEP M. ARASA
la diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al Parlament de Catalunya, Rosa Vandellòs, ha denunciat públicament la greu problemàtica que
ocasiona, un cop més, la plaga
del cranc roig al delta de l'Ebre i
d'aquesta manera es recull la
preocupació general que s'estén
entre els pagesos de la zona.
Rosa Vandellòs, que l'any passat va presentar una pregunta al
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
sobre aquesta qüestió, no descarta fer el mateix als dies vinents perquè, segons ha manifestat, "els crancs apareixen
molta més abundància que l'any
passat. Surten de tot arreu i són
de totes les mides".
El problema que s'afegeix ara
és que els pagesos fan tractaments pel seu compte contra la
plaga amb productes que no estan permesos, fet que pot ocasionar un greu problema mediambiental, segons la diputada.
Els tractaments
Per aquest motiu, la parlamentària ha demanat al Departament d'Agricultura que actuï
ràpidament. També ha criticat
els tractaments que van fer els
tècnics del Consorci per a la
Desinsectació i Desratització del
Delta de l'Ebre (Code) l'any passat, perquè no es van implicar
els col·lectius de pagesos, sinó
que es va realitzar de "manera
secreta", segons les seves pròpies paraules.
El cranc roig és una plaga reconeguda per una orde de la
Generalitat de l'any 1991.

El cranc roig, una espècie provinent d'Amèrica del Nord, ha desolat alguns conreus del Delta. Fins i tot
ataca els fonaments dels pals de l'electricitat

JOAN S. PUIG

L'espècie va arribar a la dècada
dels anys 80 al Delta provinent
de la regió del riu Mississipí, als
Estats Units, després que uns
particulars l'introduïssin per a finalitats gastronòmiques i de restauració. Des de llavors, l'espècie s'ha desenvolupat amb molta
rapidesa.
Els danys
Aquest tipus de crustaci es caracteritza pels danys que ocasiona als conreus i instal·lacions, ja
que, per exemple, durant aques-

tes setmanes ha fet caure un
pont d'un camí i ha trencat els
fonaments de diversos pals
d'electricitat. El Code, constituït
pels consells comarcals del Baix
Ebre i el Montsià i diversos ajuntaments de les dues comarques,
va tractar per primera vegada la
plaga entre novembre de 1991 i
gener de 1992, època en què les
sèquies i els recs estan més baixos i, per tant, els productes utilitzats contra el cranc no poden
afectar gaire l'agricultura. No
obstant això, es calcula que fins
d'aquí a quatre o cinc anys no es

notaran els efectes dels tractaments, ja que afectaran les colònies més joves de l'espècie.
Segons ha informat el mateix
consorci, els productes que
s'han utilitzat sempre han estat
respectusos amb el medi ambient. L'organisme també ha demanat als pagesos que s'informin abans d'actuar pel seu
compte contra el cranc.
Segons el Code, molts agricultors lluiten contra la plaga amb
productes que poden resultar
nocius per a la vegetació de la
zona.

La taxa de la incineració de la brossa enfronta
l'Ajuntament i la Cambra de la Propietat Urbana
TARRAGONA
N O U DIARI

El primer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Tarragona, Àngel Fernández, va manifestar
ahir que l'equip de govern s'ha
sorprès pel document que va fer
públic diumenge la Cambra de
la Propietat Urbana de la ciutat,
en què els responsables de la
institució amenaçaven amb impugnar la taxa d'incineració de
la brossa si el consistori no la rebaixa. El regidor va afegir que
aquestes manifestacions són

propagandístiques "per agafar
més socis".
Fernández va explicar que la
intenció de presentar el recurs
es fa públic després que la Cambra de la Propietat Urbana hagi
fet una campanya per atreure
més socis i va recordar que
aquest organisme no és oficial i,
per tant, "no és obligatori que
els propietaris s'hi afiliïn". El regidor també va dir que "suposo
que la campanya no va tenir èxit
i per això ara fan aquest comunicat".
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La Cambra de la Propietat Urbana va qualificar la taxa d'incineració dels residus urbans d'arbitrària i indiscriminada pels
augments que representa
aquesta càrrega fiscal. La institució també creu que l'Ajuntament de Tarragona té un afany
recaptatori i ho justifica dient
que "en immobles de dues o
més seccions que tinguin planta
baixa, l'Ajuntament pretén cobrar una quota com a local comercial i la resta, com a habitatges".

Diversos municipis de la província eliminen els residus sòlids urbans a la planta incineradora de Riuclar
MAURICI
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1 comitè federal del PSOE va aprovar ahir el programa electoral socialista, en el qual
s'ha posat un interès especial a afavorir la creació d'ocupació i regenerar la vida
democràtica espanyola. Narcís Serra va qualificar el PP com un partit dèbil que no pot
governar i va dir que manté en la seva estructura l'extrema dreta.

El PSOE manté la llei de vaga
pactada amb els sindicats

La creació d'ocupació, primer objectiu del programa socialista aprovat ahir
MADRID
SUSANA GALLEGO
El comitè federal del PSOE es va
reunir ahirfinsavui a la matinada
per aprovar el programa electoral
amb què els socialistes concorreran a les eleccions. Tot el programa està dirigit, segons va explicar
el seu coordinador, Francisco
Fernández Marugán, a la consecució de l'objectiu principal de la
política socialista pels quatre
anys vinents: la creació d'ocupació. El programa socialista també
es compromet a mantenir la llei
de vaga pactada amb els sindicats, tal com estava en la tramitació al Senat abans de dissoldre les
cambres.
'»

Modificar el mercat laboral
La discussió de l'àrea econòmica del programa va durar prop
de cinc hores, en les quals es van
intentar ajustar les propostes de
l'esborrany a la necessitat de modificar el mercat laboral. Un cop
acabat el debat d'aquests punts,
Felipe González va abandonar la
reunió.
L'esborrany del programa proposava la supressió del contracte
temporal com una fórmula de foment de l'ocupació i la creació de
contractes a temps parcial i de la
figura de l'aprenent, com a mesures de xoc en contra de l'atur
creixent.
Al voltant d'aquests temes hi
va haver un "grau de coincidència molt elevat", segons va explicar Fernández Marugán en un
descans de la reunió, i les aporta-

Felipe González va presidir ahir la reunió del comitè federal del PSOE en què es va aprovar el programa
electoral socialista per les pròximes eleccions
MERCEDES RODRIGUEZ

cions dels membres del comitè
federal van servir per "enriquir
diferents aspectes de la proposta".
L'esborrany del programa socialista va rebre 254 esmenes, de
les quals se n'havien aprovat 72 al
tancar aquesta edició. Destaquen
sobretot la cinquantena d'esmenes presentades pel corrent Esquerra Socialista, que fan referència sobretot a aspectes

econòmics i de creació de llocs
de treball.
Píndola abortiva
Marugán va assegurar que el
primer objectiu dels socialistes
per la pròxima legislatura és crear
ocupació amb una política industrial més activa i criteris de redistribució de les rendes i la riquesa. El coordinador del progra-

ma va qualificar el text de "progressista, avançat i reformista", i
els socialistes ho voldrien demostrar amb l'aprovació del text que
fa referència a la comercialització
de la píndola abortiva RU.
Sobre el finançament autonòmic, el programa recull el principi de corresponsabilitat fiscal,
però no detalla la cessió del 15%
de l'IRPF a les comunitats, tal
com proposava el PSC.

Serra creu que Espanya no es pot permetre el luxe
d'estar governada per un partit dèbil com el PP
BARCELONA
J.M. MARTÍNEZ

El vice-president del Govern i
cap de llista del PSC per Barcelona, Narcís Serra, va afirmar ahir
que Espanya "no es pot permetre
el luxe d'estar governada per un
partit dèbil com és el PP". Segons
Serra, el motiu de la debilitat del
PP és que manté en la seva estructura l'extrema dreta, que el
seu líder, José Maria Aznar, no té
prestigi ni dins ni fora de l'Estat i
que és un partit que no té propostes de Govern.

En una trobada amb els mitjans de comunicació organitzada
per l'agència Efe, Serra va intercalar les crítiques al PP amb els
objectius dels socialistes pel que
va definir com la nova etapa que
s'obrirà després de les eleccions
del 6 de juny.
Defensa de Solchaga
El vice-president del Govern va
sortir en defensa del ministre
d'Economia, Carlos Solchaga, a
qui va considerar "una de les in-
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tel·ligències més clares de la política espanyola actual", però no es
va voler pronunciar sobre la seva
continuïtat a l'Executiu si els socialistes guanyen les eleccions.
Evitar parlar de l'IRPF
La cessió del 15% de l'IRPF a
les comunitats autònomes és un
tema encara pendent, del qual,
segons Serra, "no s'hauria de parlar en època electoral ni fer-ne ús
partidista, perquè ja tenim les bases per un acord de consens".

Declaracions "no
encertades" de
Rodríguez Ibarra
U p

BARCELONA
J.M.M.

"Només m'agrada comentar les declaracions
dels meus companys de
partit que són encertades,
i aquestes no ho són".
Amb aquestes paraules va
respondre Narcís Serra a
les declaracions fetes la
setmana passada pel president extremeny, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra,
que va acusar el vice-president de no mantenir les
relacions entre el Govern i
el PSOE, com ho havia fet
Alfonso Guerra.
Serra i altres dirigents
del PSC també van evitar
polemitzar amb Rodríguez Ibarra, que en una
entrevista publicada ahir
al diari El Mundo afirma
que Extremadura s'oposarà a la cessió del 15% de
l'IRPF encara que ho
aprovi el Govern després
de les eleccions. En la mateixa entrevista, Ibarra
afirma que "la societat no
es pot escandalitzar perquè hi hagi dos o tres polítics corruptes".

Mesures per evitar
el bloqueig polític
de les institucions
BARCELONA
J.M.M.

Els socialistes pretenen
que en la pròxima legislatura no sigui necessari el
vot de les tres cinquenes
parts de les Corts per elegir els representants
d'institucions com el Defensor del Poble o el Tribunal Constitucional.
Narcís Serra va anunciar
ahir que el seu partit defensarà que només amb
la majoria simple del Parlament es puguin elegir
els representants dels organismes institucionals
designats per les cambres.
"Cal'evitar les quotes de
partit en aquets organismes i que els partits puguin bloquejar l'elecció
dels seus representants",
va afirmar el vice-president del Govern.
D'altra banda, el ministre de l'Interior, José Luís
Corcuera, va afirmar ahir
que els dos articles de la
llei de Seguretat Ciutadana que critica Baltasar
Garzón "s'ajusten als desitjós dels ciutadans".

Narcís Serra
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Una enquesta situa
el PP a mig punt del
PSOE i Aznar com
a segon líder polític

La Junta Electoral
desestima el recurs
presentat contra
Hormaechea

BARCELONA
SANTANDER

N O U DIARI

El PSOE avantatja en cinc dècimes de punt el PP, segons
una enquesta que va publicar ahir Diario 16 i que ha sigut realitzada per l'empresa
IPC/Research.
Segons aquesta enquesta,
el PSOE obtindria el 33,5%
dels vots a les eleccions generals, i el PP n'aconseguiria
el 33,0%.
Per la seva banda, Izquierda Unida seria votada pel
10,6% dels electors, Convergència i Unió pel 4,2%, el
CDS pel 2,9% i el PNB per
l'l%.
Pel que fa a la valoració
dels líders polítics, Felipe
González continua encapçalant la classificació, amb 5,2
punts, seguit de José Maria
Aznar, amb 4,1, i Julio Anguita, amb 4,0. Segons aquestes
dades, el líder del PP se sima
per primer cop al segon lloc
dels polítics més valorats
pels ciutadans.
L'enquesta d'IPC/Research es va realitzar sobre una
mostra de 1.000 entrevistes
fetes entre els dies 3 i 6 de
maig.

Calcerradadiu que
la dreta no guanyarà
perquè no s'ha
coalitzat amb el CDS
BARCELONA
N O U DIARI

José Luis Gómez Calcerrada
va afirmar ahir que el PP ha
perdut l'ocasió de guanyar
les eleccions per no haver-se
coalitzat amb el seu partit.
En declaracions a Radio Nacional, Gómez Calcerrada va
assegurar que "el senyor Aznar i la camarilla que li dóna
suport tenen una miopia política sense precedents que
els tanca les portes per accedir a la presidència del Govern".
"En comptes de practicar
unes bones relacions de veïnatge, ens han declarat la
guerra", va assenyalar el dirigent centrista, que va afegir
que si el seu partit "hagués
pres la decisió d'arribar a alguna mena d'acord amb el
PP, hauríem tingut una gran
dificultat per convèncer les
nostres bases, que se senten
agredides per ell'.
Gómez Calcerrada es va
mostrar més optimista encara que el president del CDS,
Rafael Calvo Ortega, pel que
fa a les expectatives de vot, i
va indicar que el seu partit
aspira a obtenir diputats a les
52 circumscripcions on es
presenta.

AGÈNCIES

L'Executiu coneixia les inversions i la naturalesa del grup kuwaitià
La conclusió de l'informe presentat per Álvarez Cascos és que el Govern coneixia les inversions que realitzaven les empreses del Grup Torras en nom de Kuwait Investment Office (KIO) a Espanya. Tot i la
utilització d'empreses holandeses (Koolmees Holdings, Kookmeew Holdings i Spreeuw Onroerend),
les entrades de capital tenien caràcter "d'inversió sobirana" de l'Estat de Kuwait.

J. HUESCA / EFE

El PP demana la dimissió
de Serra, Solchaga
i Aranzadi pel cas KI0
El Govern no va fer cas de les advertències de Conthe
MADRID
NOU DIARI
El secretari general del Partit Popular (PP), Francisco Álvarez
Cascos, va demanar ahir la dimissió del vice-president del Govern, Narcís Serra, i dels ministres d'Economia i Indústria, Carlos Solchaga i Claudio Aranzadi,
respectivament, per les seves
presumptes responsabilitats en
el cas KIO.
La direcció del PP va presentar
les conclusions de l'informe elaborat per la comissió investigadora del partit, integrada per
Cascos i els diputats Luis Ramallo i Manuel Milian Mestres.
Cascos va assegurar que la
seva formació es reserva el dret
de presentar, després de les eleccions generals del 6 de juny, una
querella per presumpte delicte
de prevaricació contra Serra,
Solchaga i Aranzadi, a la sala segona del Tribunal Suprem.
Les reaccions socialistes no es
van fer esperar. El portaveu del
comitè d'estratègia del PSOE,
José Ramón Jáuregui, va assegurar que les acusacions fetes per
Cascos "tenen molt poc valor" i
"obeeixen a una campanya de
desprestigi contra el PSOE".
Segons Cascos, Serra i Solcha-
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ga sabien, en contra del que va
assegurar el ministre d'Economia
al Congrés dels Diputats, que les
inversions del grup KIO procedien de l'Estat kuwaitià i haurien
d'haver comptat en el seu dia
amb l'autorització preceptiva del
consell de ministres. Per això va
acusar el president del Govern,
Felipe González, de prevaricació
per omissió. "Solchaga va mentir
al Parlament quan va negar que
Torras fos propietat de KIO en la
seva totalitat, i que KIO fos propietat del Govern de Kuwait", va
dir Cascos.
A les conclusions de l'informe
de la comissió investigadora, se
sol·licita també la dimissió del
president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i ex-ministre d'Indústria, Luis Carlos
Croissier, i dels últims tres secretaris d'Estat de Comerç.
Entre els nombrosos documents que aporta l'informe de la

comissió investigadora hi ha un
escrit de l'aleshores director general de Transaccions Exteriors,
Manuel Conthe -actualment director general del Tresor-,
adreçat al secretari d'Estat de
Comerç i al cap del gabinet del
ministeri d'Economia, en el qual
es reconeixen infraccions jurídiques en la concessió de les autoritzacions d'inversions.
En concret, Conthe considera
que la naturalesa jurídica de les
inversions de KIO feia "preceptiva l'autorització pel consell de
ministres". El representant governamental va assegurar que,
"davant la divergència entre la
previsió normativa i la realitat",
hi havia dues sortides possibles:
autoritzar a posteriori les inversions o reformar el reglament
d'inversions estrangeres. El primer cas hauria significat reconèixer la irregularitat comesa
pel ministeri d'Economia.

Els populars es reserven la
possibilitat de presentar una querella
El partit acusa Felipe González
de prevaricació per omissió

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Cantàbria va
desestimar ahir el recurs
d'impugnació del Partit
Popular (PP) contra les
candidatures de la Unió
pal Progrés de Cantàbria
(UPCA), liderada pel president d'aquesta comunitat, Juan Hormaechea.
Respecte a la doble militància d'Hormaechea
que va al·legar el PP al seu
escrit d'impugnació, la
Junta Electoral provincial
va recordar que la Central
(JEC) ja havia acordat que
aquesta al·legació no tenia fonaments. A més, la
Junta Central va acceptar
la representació de
l'UPCA.
Uns minuts abans de
coneixe's la resolució de
la Junta Provincial, Hormaechea va qualificar de
"il·lògic" el recurs del PP,
del qual encara no ha estat exclòs formalment,
per haver-se oposat a la
presentació en les seves
candidatures.
El cap de llista dels populars de Cantàbria, José
Martínez Sieso, va acusar
ahir Hormachea de "ressuscitar velles ferides" a
l'electorat de centre-dreta
i de facilitar al PSOE l'obtenció de més vots.
Martínez Sieso va dir
que el seu partit no ha
traït Hormaechea, sinó
que ha estat aquest qui no
ha respectat els pactes.

Aznar també es va
entrevistar amb
monsenyor Yanes
MADRID
EFE

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Elías Yanes, i el líder del PP, José Maria Aznar, es van entrevistar dissabte passat en una visita
de caràcter "institucional", segons una nota de
la Secretaria General de
l'Episcopat.
L'entrevista, de més
d'hora i mitja, va consistir
en un canvi d'impressions sobre "assumptes
d'interès comú".
Aquesta és la quarta visita de caràcter institucional de la nova cúpula
episcopal, després de la
que va mantenir Elías Yanes el 29 d'abril amb el
president del Govern, Felipe González, i els ministres Tomás de la Quadra i
Alfredo Pérez Rubalcaba.
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ERC defensa
en el seu programa
el tancament de
les centrals nuclears
BARCELONA
J.M.C.

Esquerra Republicana (ERC)
defensa al seu programa
electoral que Catalunya disposi de competències plenes
sobre centrals nuclears, amb
l'objectiu d'anar-les tancant
progressivament.
El director del programa,
Jordi Portabella, va indicar
que abans d'acabar l'any es
podria tancar una de les tres
centrals nuclears en funcionament que hi ha a Catalunya,
sense que això signifiqués cap
desajustament energètic.
ERC també reclama competències plenes en política
hidràulica, fins i tot a la conca de l'Ebre, així com un seguit de propostes sobre l'eliminació de residus sòlids,
per reduir al màxim la utilització d'abocadors.
Com a punts concrets, els
republicans proposen la redacció d'una llei sobre la vivisecció d'animals i l'aprofitament dels excedents vitivinícoles com a combustible.
ERC exigirà a la campanya la
participació de Catalunya en
els fòrums internacionals de
medi ambient, en els quals
l'Estat espanyol assumeix ara
una representació exclusiva.
La cap de llista d'ERC, Pilar
Rahola, va rebutjar la proposta de Roca d'integrar-se al
grup de CiU al Congrés, tot i
que continua defensant la
necessitat d'un intergrup de
diputats catalans que funcioni com una "taula de consens" al voltant dels problemes de Catalunya.

Anasagasti proposa
un pacte del PNB
amb els socialistes
VITÒRIA
N O U DIARI

El portaveu del Partit Nacionalista Basc (PNB) al Congrés, Iñaki Anasagasti, va reconèixer ahir que el pacte del
seu partit amb els socialistes
d'Euskadi "és l'únic possible".
En una entrevista concedida a Radio Nacional, Anasagasti va valorar positivament
l'experiència de cohabitació
entre els dos partits i va disculpar el portaveu del comitè
electoral del PSOE, Ramón
Jáuregui, que diumenge va
assegurar a la localitat alabesa de Llodio que "votar el
PNB no serveix gairebé per
res". Anasagasti va dir que
aquestes declaracions es van
fer en el "fragor de la batalla",
i va assegurar que el 6 de
juny a la nit Jáuregui estarà
pendent dels resultats del
PNB.

Roca recepta humilitat per
fer front comú a la crisi
CiU critica la "destrucció de llocs de treball" del PSOE
BARCELONA
CRISTINA SEN

Miquel Roca va marcar ahir les
pautes que considera fonamentals per sortir de la "molt greu
crisi econòmica" que passa Espanya. Però, per sobre de la seva
recepta, el candidat convergent
va deixar clar que sense un esforç de diàleg i d'humilitat, tant
dels partits com dels sindicats,
això no serà possible.
D'aquesta manera, va demanar, no només a les formacions
polítiques, sinó també a les centrals sindicals, que "reflexionin
sobre el paper que han de tenir i
sobre el nostre propi paper davant de la societat".
El missatge que va donar Roca
al final del discurs va ser molt
clar pel que fa a aquesta necessitat d'entesa social: "El 7 de juny
s'haurà acabat la petulància i la
prepotència, i començarà una
època de diàleg i negociació".
Segons va enfasitzar durant la
presentació del programa de treball de CiU, Roca va culpabilitzar el Govern socialista d'haver
pres una sèrie de mesures
econòmiques "que s'han de rectificar immediatment perquè
han anat en contra de la premissa més important: la creació de
llocs de treball".
Roca va resumir les "errades"
de la política socialista, entre les
quals va destacar l'increment de

Miquel Roca
les cotitzacions de les empreses
a la Seguretat Social. Per això, va
demanar la seva reducció com
l'única arma possible per incentivar i facilitar que els empresaris
puguin, a la llarga, crear nous
llocs de treball.
També es va mostrar contrari
a la supressió de les bonificaciones dels contractes en pràctiques i de formació, així com al
traspàs a les empreses de les
prestaciones per les incapacitats
laborals transitòries.
Aquesta política socialista la
va qualificar de "castigadora per
la creació de feina". Com a resposta, Roca va fer una detallada i
didàctica explicació de les propostes de CiU, que, a més del

diàleg social, se centren en l'adequació dels salaris al nivell de
productivitat del país, la flexibilització en la contractació i la necessitat de desviar fons pressupostaris per la creació de nous
llocs per treballar.
La coalició nacionalista també
apunta com a objectiu bàsic la
reforma de la Seguretat Social i
el traspàs de l'Inem per aproparlo i adequar-lo a les demandes
socials de cada autonomia. L'exposició de Roca ser molt minuciosa, ja que va considerar que el
tema econòmic "és molt important. Sense un teixit productiu",
va concloure, "encara que la crisi acabi, mai podríem reeixir."
Supressió de l'IAE
Unes hores abans, el candidat
de CiU, en unes declaracions a
Catalunya Ràdio, va assenyalar
que després del 6 de juny farà tot
el possible per evitar un pacte
del PSOE amb Izquierda Unida
(IU). Roca, en canvi, no va concretar què farà per evitar aquest
pacte.
En l'ajustada jornada, que, segons va reconèixer, ja respon a
un dia de campanya, també es
va dirigir als comerciants per
presentar el programa de CiU.
La principal reivindicació convergent és la supressió de l'impost d'activitats econòmiques
(IAE).

Aznar assegura
que González és
"menyspreable" per
les seves afirmacions
ALBACETE
M A R T A RUIZ-CASTILLO (FAX PPRESS)

El candidat del Partit Popular
(PP) a la presidència del Govern, José Maria Aznar, va
qualificar ahir Felipe González de "menyspreable", al
llarg d'una trobada amb periodistes prèvia al míting que
va celebrar a Albacete. El líder conservador es va referir
així a la intervenció del president del Govern durant l'acte
electoral socialista de diumenge a Santander, en què
va posar en dubte que els populars acceptin els resultats
de les pròximes eleccions.
"Em sembla menyspreable
el que es va dir i qui ho va
dir", va reiterar el dirigent
popular, que va afegir que
des del punt de vista polític
"aquestes manifestacions
són una frivolitat lamentable".
Durant la seva intervenció
al míting, Aznar va dir que
seria trist que guanyés les
eleccions qui més insulta, i
va comparar González amb
"un mal torero".
Aznar, que va omplir el
mateix polisportiu que dissabte es va estrenar Baltasar
Garzón, va apuntar que els
espanyols "ara tindran
l'oportunitat de conèixer el
veritable rostre de González,
que només té les arts del torero que ja no pot més i només fan servir el bec".
També es va referir als milions d'indecisos que poden
inclinar les eleccions, a qui
Aznar els va proposar "un
canvi moderat i equilibrat".

Solchaga acusa Rato d'enganyar
contínuament l'electorat sobre
la situació econòmica espanyola
MADRID
N O U DIARI

El ministre d'Economia, Carlos
Solchaga, va acusar ahir el portaveu del Partit Popular, Rodrigo
Rato, d'estar "enganyant conscientment o inconscientment"
l'electorat espanyol perquè envia reiteradament un missatge
fals sobre quina és la situació de
l'economia espanyola i perquè
el "seu partit està usant el problema de l'atur simplement com
una "arma llancívola" contra el
Govern. Solchaga i Rato van participar en el programa de debat
electoral d'Antena 3 Directo elecciones, en què van intentar examinar-se l'un a l'altre sobre
matèria econòmica i sobre les
dades actuals de la crisi.
El ministre també va criticar el
seu adversari popular ja que va
considerar que el programa
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electoral que defensa és "demagògic", especialment per la
seva disposició a abaixar els impostos. Solchaga va aprofitar les
mesures d'austeritat presentades ahir pel primer ministre
francès, el conservador Édouard
Balladur, per justificar la impossibilitat d'administrar un país,
dins la crisi econòmica actual,
amb una política de disminució
de les taxes.
Per la seva part, el portaveu
del PP va insistir en la necessitat
d'abaixar els tipus d'interès, independentment de la situació
dels mercats internacionals,
com a mesura necessària per
lluitar contra l'atur i millorar
l'econòmica espanyola. El dirigent popular, a més, va criticar
durament els deu anys de gestió
dels socialistes en matèria
econòmica, i va acusar el Go-

E1 portaveu popular, Rodilfc). " t , i e i '
Solchaga

^e d'Economia, Carlos
NOU DIARI

vern de González d'haver practicat una actuació legislativa
allunyada de la situació real.
Carlos Solchaga va defensar
l'impost d'activitats econòmiques (IAE), que va considerar
"necessari pels ajuntaments", i
va dir que la culpa dels problemes que ha portat aquesta taxa
ha estat motivada per la mala
gestió que n'han fet alguns con-

sistoris, com el l Madrid, o>-¿
va recordar que
ò ,i pel
Partit Popular. Rodrigo Rato, per
la seva part, va criticar la poca
atenció dels socialistes cap a les
PIMES.
Els dos participants van traslladar el debat a una contínua
desqualificació sobre la capacitat de l'adversari de fer sortir Espanya de la crisi.
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Vargas es disculpa pels
atacs a Pujol, que va fer
)
1
"influït per (ardor electoral

L'INE culpa el
Govern dels errors
en el cens electoral
MADRID
M . A R R O Y O - F A X PRESS/N.D.

El president de l'Institut Nacional d'Estadística (INE),
José Quevedo Qüevedo, va
culpar ahir el Govern dels
errors que s'han produït en
el cens electoral, que han
provocat ja un total de
116.237 reclamacions en l'última exposició de llistes.
Quevedo va negar qualsevol relació de l'Oficina del
Cens Electoral amb l'Executiu, i va destacar que els
únics vincles amb el Govern
es produeixen amb motiu de
l'aprovació dels Pressupostos
Generals de l'Estat. El president de l'INE va dir que en
aquest organisme "preval
una neutralitat operativa" i
va advocar per canvis en la
en la vigent Llei Orgànica
Electoral.

El PP és l'únic que no vol enviar més soldats a Bòsnia
MADRID/BARCELONA
NOU DIARI

El ministre de Defensa, Julián
García Vargas, va demanar disculpes ahir al president de la Generalitat, Jordi Pujol, per unes
declaracions en què el va acusar
de fomentar l'objecció de consciència entre els joves.
Pujol va dir dissabte que seria
una "vergonya" deixar en mans
dels Estats Units la iniciativa del
conflicte de Bòsnia. També va
dir que "cal estar disposats a
afrontar la possibilitat de la mort
d'algun soldat espanyol".
El ministre va replicar dient
que Pujol havia fet aquestes afirmacions "sabent que cap soldat
català hi està involucrat" i que, a
més, "Convergència és favorable
a l'objecció de consciència".
En declaracions a Onda Cero,
García Vargas va reconèixer que
no havia estat "encertat" al replicar a Pujol, i es va escusar dient
que havia estat "influït per l'ardor de la campanya electoral".

Fracassa la recusació
deVanSchouwen
contra una jutgessa
BARCELONA
JORDI BLASI

El jutjat del social número 3
de Barcelona ha desestimat
la petició de recusació que
l'ex-comptable de Filesa,
Carlos Van Schouwen, va formular contra la titular del
jutjat número 1 del social,
Carmen Quesada, encarregada de resoldre la demanda
salarial interposada contra
l'empresa.
Van Schouwen entén que
la celebració de la vista al jutjat de Carmen Quesada serà
parcial i amb una "sentència
anunciada". Quesada va desestimar la demanda de l'excomptable de Filesa. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia va ordenar repetir
el
judici
per
irregularitats processals però
Van Schouwen va demanar
la recusació de la jutgessa.

Crítica al món militar
El ministre va assegurar que
no havia atacat el Govern català,
tot i que hi ha "mitjans nacionalistes que fan una crítica permanent a tot el que és militar". García Vargas va acusar, no obstant,
a Pujol, si bé sense citar-lo, per
un excés de "ardor" al demanar
una major intervenció a Bòsnia.
Ls principals forces parlamentàries, tret del Partit Popular
(PP), és mostraran avui favorables a enviar més soldats espanyols a Bòsnia Hercegovina en la
reunió que celebraran els seus

Felipe González, ahir, durant la visita que li va fer a la Moncloa el
primer ministre txec, Václav Klaus
OSCAR MORENO / EFE

portaveus amb el president del
Govern, Felipe González, per
analitzar la situació a l'antiga Iugoslàvia.
Aquestes formacions condicionaran el seu suport, però, al
fet que els soldats que s'hi enviïn
siguin professionals en una missió humanitària avalada per les
Nacions Unides. Fonts de la direcció del PP van indicar que, tot
i que consideren que n'hi ha
prou amb l'actual contingent de
mil homes, no s'oposaran radicalment al fet que s'enviïn més
soldats espanyols a la zona del
conflicte.
Felipe González plantejarà als
portaveus la conveniència d'incrementar, probablement amb
500 soldats més, el contingent
de mil homes que hi ha a Bòsnia.
Izquierda Unida (IU), el Centre Democràtic i Social (CDS), el

Tots els presos independentistes ja estan
ingressats en centres penitenciaris catalans
BARCELONA
ND

Tots els presos independentistes
que havien estat detinguts per la
seva presumpta vinculació amb
Terra Lliure ja es troben en presons catalanes, després que ahir
arribessin al centre de Can
Brians els quatre que quedaven.
Aquests quatre presos són
Jaume Oliveres, que era a Alcalá
Meco (Madrid), i Francesc Puy,
Francesc Xavier Tolosana i Josep
Maria Granja, internats fins ara a
Guadalajara.

Divendres passat ja van arribar set presos més que, amb els
quatre d'ahir, eren els únics en
situació preventiva (pendents de
judici) que estaven en presons
fora de Catalunya. Aquests reclusos són Marcel Dalmau, Pep
Musté i FerRan Puig, que ara
són a Girona; David Sánchez,
Jordi Bardina; i Esteve Comellas,
a Figueras i Joan Rocamora, a
Can Brians.
Tots aquests presos van ser
detinguts el juliol passat, arran
d'una operació del jutge Baltasar
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Garzón contra Terra Lliure.
Els darrers dos presos penats
(amb condemna ferma) van ser
traslladats a centres dependents
de la Generalitat fa un mes. En
l'actualitat hi ha setze presos independentistes, entre penats i
preventius.
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, va valorar positivament aquests trasllats. El Partit
Popular, no obstant, va ser l'única força que va qualificar
aquests trasllats de "oportunistes i electoralistes".

Partit Nacionalista Basc (PNB) i
Convergència i Unió (CiU) no
s'hi oposaran sempre que es
compleixin les condicions.
Actituds dels populars
IU va acusar ahir el PP de
mantenir una "actitud poc seriosa" davant el conflicte de Bòsnia
i de "avantposar els interessos
electorals als de l'Estat". El diputat d'IU Carlos Carnero va dir
que els populars estan tan obsessionats per la campanya electoral que "no són capaços de
veure que en aquest afer no serveixen partidismes ni sortides de
to". A la reunió d'avui hi assistiran els números 1 de totes les
formacions, si bé el PP encara no
havia confirmat ahir si hi anirà
losé Maria Aznar o serà Rodrigo
Rato qui hi intervingui.

Cuevas amenaça
amb accions contra
González i li reclama
una rectificació
MADRID
N O U DIARI

El president de la CEOE, José
Maria Cuevas, ha enviat una
carta al secretari general del
PSOE, Felipe González, en la
qual li exigeix més respecte
per la seva confederació i li
l'amenaça amb exercir "totes
les accions que permeti el vigent ordenament jurídic" per
oposar-se a "les falsedats"
atribuïdes pel líder socialista
a la patronal espanyola.
El motiu de la carta de
Cuevas són les afirmacions
de Felipe González dissabte a
Almeria, on va dir que la patronal està dirigint la campanya del PP. En la seva carta, Cuevas posa de manifest
"el seu estupor i la seva indignació" pel fet que el PSOE
no hagi respectat la voluntat
de la patronal de mantenirse aliena a la campanya electoral i s'hagi permès utilitzar
la confederació "amb objectius clarament partidistes i
electorals".
El president de la patronal
espanyola reclama a González una rectificació pública
de les seves manifestacions i
recorda que "aquestes falsedats" atribueixen a la CEOE
un comportament que implicaria el desviament dels recursos de l'organització per
objectius diferents als establerts, "cosa que significa
acusar-nos d'activitats irregulars i potser il·legals".
Cuevas demana a González que demostri "més respecte" pels afiliats a la CEOE
en els pròxims mítings electorals i posa de manifest que
si insisteix a repetir les seves
acusacions pendrà accions
legals contra el líder del
PSOE. El ministre d'Economia, Carlos Solchaga, i el
portaveu del comitè electoral
socialista, Ramón Jáuregui,
no es van voler pronunciar
ahir sobre la carta enviada
per Cuevas a González argumentant que no la coneixien.

Eguiagaray vol "aparcar"
l'autodeterminació d'Euskadi
MADRID
EFE

El ministre per a les Administracions Públiques, Juan Manuel Eguiagaray, va afirmar
ahir que el dret a l'autodeterminació del País Basc hauria
"d'aparcar-se per molt més
temps" que els quatre anys
d'una legislatura, com va
anunciar ahir el president del
Partit Nacionalista Basc (PNB),
Xabier Arzalluz.
Segons Eguiagaray, l'afirmació d'Arzalluz és un "gest posi-

tiu pel que significa de contribució a l'estabilitat", però s'ha
de dir "que el dret a l'autodeterminació és incompatible
amb la via estatutària i amb la
via constitucional", a més de
constituir un "element profundament desestabilitzador".
Eguiagaray va participar ahir
en un acte commemoratiu del
Dia d'Europa, en el qual va expressar la seva confiança que
el Tractat de Maastrich continuï sent un baluard contra els
nacionalismes egoistes.

E
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ls ministres d'Afers Estrangers dels dotze països de la Comunitat Europea estudien
enviar observadors per controlar l'eficàcia de l'embargament de Sèrbia contra les
milícies sèrbies de Bòsnia. A més, els Dotze van descartar l'adopció de mesures
militars contra aquestes milícies, si més no en un termini curt de temps.

La CE enviarà observadors per
controlar l'embargament serbi
Els ministres comunitaris d'Afers Estrangers descarten les accions militars a curt termini
BRUSSEL- LES/SARAJEVO
NOU DIARI
Els ministres d'Afers Estrangers
dels dotze països de la Comunitat Europea van analitzar ahir la
possibilitat d'enviar observadors
que controlin l'aplicació de
l'embargament decretat per Sèrbia contra les milícies sèrbies de
Bòsnia. Aquesta reflexió es produeix després dels dubtes que
s'han difós internacionalment
sobre la voluntat real de les autoritats de Sèrbia de tirar endavant l'embargament i les sancions anunciades.
"Crec que hem de provar la
voluntat del president Slobodan
Milosevic. Hem d'estar segurs
que aplica aquesta pressió, i fins
i tot potser el podrem ajudar", va
afirmar després de la reunió
Douglas Hurd, secretari del Foreign Office. El president de Sèrbia es va comprometre a tallar
tots els subministraments a les
milícies sèrbies que actuen a
Bòsnia, llevat dels medicaments
i els aliments. Els observadors
seran de les Nacions Unides, la
Conferència per la Seguretat i la
Cooperació a Europa i la Unió
Europea Occidental.
Mentre es posa a prova la voluntat real de Milosevic, els ministres d'Afers Estrangers de la
CE van considerar que cal deixar
congelada l'opció militar que
s'ha estudiat els últims dies. "La
preeminència del debat sobre
les opcions militars ha fet marxa
enrera aquests últims dies", va
dir el negociador de la CE David
Owen, que també va participar
en la reunió de Brussel·les. Mentrestant, el secretari general de la
presidència de la "república sèrbia de Bòsnia", Dragisa Jokic, va
afirmar que l'embargament "no
modificarà radicalment la situació. Serà més dur, però hi sobreviurem".
Alto el foc musulmano-croat
La treva concertada dissabte entre els dirigents serbis i els musulmans va ser respectada per
les dues forces, però els combats
van continuar al front que s'ha
obert a la zona meridional de
Bòsnia entre combatents musulmans i croats, teòrics aliats, fins
a mitja tarda. Aleshores es va donar a conèixer l'acord per un

Els cascos blaus de les Nacions Unides, sorpresos al trobar-se la ciutat de Zepa deserta
Una companyia ucraïnesa de la Forpronu (a la foto) va arribar ahir a la ciutat de Zepa, una de les sis "zones de seguretat" decretades pel
Consell de Seguretat de l'ONU. Els observadors militars de les Nacions Unides van informar que a la vila hi havia molta menys gent de la
que es preveia i que calia evacuar en helicòpter uns dos-cents ferits. En principi, es pensava que a Zepa hi havia uns 40.000 refugiats musulmans. Segons la Forpronu, estava pràcticament deserta.
JEROME DELAY / AP

nou alto el foc entre els dirigents
de les dues comunitats.
El president de Bòsnia, Alija
Izetbegovic, i el dels croats de
Bòsnia, Mate Boban, van firmar
aquest acord, que va entrar en
vigor a les sis de la tarda. Abans,
el president de Croàcia, Franjo
Tudjman, havia enviat un comunicat als dos dirigents, en el qual
condemnava "de la manera més
enèrgica els conflictes, sigui qui
sigui qui els hagi provocat". Per
les Forces de Protecció de l'ONU
(Forpronu) no hi havia cap dubte que l'origen dels enfrontaments s'havia de buscar en les
tropes del Consell de Defensa
Croat (HVO).
El general Lars Eric Wahlgren
va condemnar també el desplaçament forçat de les minories,
que suposava l'evacuació de 400
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civils de la ciutat de Mostar, on
els combats eren més acarnissats.
Els ciutadans van ser expulsats de
Mostar després de ser confinats
primer en un camp de futbol i
després en una fàbrica als afores
de la ciutat. Mentrestant, una
companyia del batalló espanyol
de la Forpronu va haver d'abandonar les seves posicions a Mostar al començar els combats, i va
deixar només un destacament al
sud-oest de la ciutat.
Els presidents dels Estats
Units i Rússia, Bill Clinton i Borís
Ieltsin, van conversar ahir telefònicament sobre les possibles solucions a la guerra. Mentrestant,
continua la incertesa sobre a qui
correspondria el comandament
unificat d'una operació militar
destinada a aturar la guerra a
Bòsnia.

Mendihice abandona la zona
"curat de nacionalismes"
BELGRAD
J U A N F E R N Á N D E Z EÍORR1AGA / EFE

L'enviat especial a l'ex-Iugoslàvia de l'Alt Comissariat
de les Nacions Unides pels
Refugiats (ACNUR), José Maria Mendiluce, abandona
aquests dies una missió que
ha durat dos anys. Mendiluce, de 42 anys i que de jove
va militar en partits nacionalistes radicals bascos, va afirmar ahir que "m'he curat en
aquesta guerra de qualsevol
vel·leïtat nacionalista. Cal

cuidar-se molt de nacionalismes barats. No estem vacunats respecte a aquests salts
al passat, a la caverna".
Mendiluce considera que
Europa no està vacunada
contra el mal del nacíonalism i l'egoisme, "sobretot
després del fracàs del comunisme, de l'esquerra i dels
corrents d'opinió contestataris". En el vessant positiu
destaca l'acceptació de la
ingerència humanitària internacional.
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Major descarta canvis al seu
Govern per afrontar la crisi
El 'premier' britànic continuarà en la mateixa línia, tot i ser impopular
LONDRES
GUILLEM BALAGUER. Corresponsal

El primer ministre britànic, John
Major, ha perdut l'autoritat i el
Govern conservador ha caigut
en un "forat espantós" del qual
només podrà sortir presentant
l'agenda política completa pels
dos o tres anys vinents o canviant els ministres menys populars. Aquesta és almenys la imatge que nombrosos parlamentaris tories estan difonent públicament del seu propi equip de
Govern, després del fort revés a
les eleccions comtals angleses i a
les parlamentàries a Newbury.
Els comentaris estan dirigits
especialment al ministre d'Economia, Normal Lamont. La seva
destitució era planejada com la
panacea per mals molt més profunds. Però, de moment, una
crisi al gabinet de Major està
descartada. "El Govern no entra
en el joc de la política del moment i la reacció ràpida", va afirmar el president del Partit Conservador, Norman Fowler, després d'una reunió amb el primer
ministre.
En el mateix sentit, l'anterior
ministre de l'Interior, Kenneth
Baker, també va expressar la
seva opinió: "El fet és que el Govern serà impopular sigui quina
sigui l'acció que Major prengui".
El president del Consell de
Comerç i etern candidat a premier, Michael Heseltine, va anar
més lluny i va defensar Lamont:
"Si fos substituït, el seu successor s'enfrontaria als mateixos
problemes econòmics". Aquesta
és l'opinió general dins del gabinet. Lamont no pot ser acusat de
la humiliant derrota tory de la
setmana passada.
Dijous passat, els conserva-

Norman Lamont, ministre d'Economia britànic, conversa amb Douglas Hurd, titular de la cartera d'Exteriors, davant el número 10 de Downing Street
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dors van perdre per una gran diferència de vots l'escó que estava
en joc a Newbury, un bastió tory
durant 117 anys, i només van
mantenir un comtat anglès dels
setze que posseïen feia una setmana.
L'etapa de les culpes
El "cop de puny sagnant" al
Govern conservador, com va definir Major la derrota, està sent
analitzat pels membres del partit. De moment, se situen en
l'etapa de les culpes, un cop re-

tardada la de pendre decisions.
L'actual ministre de l'Interior,
Kenneth Clarke, va dir que les
disputes sobre Maastricht i la
persistència de la recessió
econòmica s'interposen en el
tema clau del Govern actual, la
reducció del paper de l'Estat i
una major llibertat per l'individu.
Altres parlamentaris van definir l'electorat com un "indicador
precís", igual que l'atur creixent,
que la gent està molt allunyada
del nou estat de confiança empresarial.

Altres membres conservadors
posen el dit a la llaga: Major es
va equivocar al jutjar la situació
de l'opinió pública, en principi
demanant fe en la recuperació
econòmica provisional i després
exagerant-la. I recorden que tres
dies abans d'unes eleccions no
és el millor moment per fer declaracions arrogants com les de
Lamont. El ministre d'Economia
va esmentar la popular cançó Je
ne regrette rien -No em penedeixo de res- per definir el seu estat
d'ànim i el de la seva criticadíssima política.

El declivi d'un
i amb profundes
baralles públiques
LONDRES
G. B. Corresponsal

Els temps estan canviant
al Partit Conservador
britànic. Fins ara era habitual que la norma número 1 fos "no dir mai res
en públic". Les discussions internes sempre
han existit, però només a
porta tancada, no davant
dels votants ni mai davant
la premsa Els periodistes
havien de confiar en rumors o en descobriments
casuals per saber què estava passant en el si dels
tories.
Si aquestes normes encara funcionessin, els successos i les reunions després de les eleccions de
dijous haurien tingut lloc
enmig d'una normalitat
impertorbable i absoluta.
Ara les línies internes de
comunicació no funcionen i els missatges s'envien a .través de la premsa
o de les ones de ràdio o de
televisió.
Aquesta situació es
dóna en un moment en
què el partit està cansat i
els seus membres estan
més ressentits i dividits
que mai per la inacabable
batalla de Maastricht, que
ha obert profundes ferides
entre els conservadors.
Després de catorze
anys ininterromputs al
poder, John Major no ha
aconseguit mantenir el
tradicional consens de
cara al públic, atrapat per
la situació econòmica i
una actuació confusa dels
seus ministres. Després
de la derrota electoral de
fa pocs dies, a Londres es
respira en l'ambient la
pregunta de si estem assistint a la divisió de la
reunió d'interessos comuns més reeixida de la
història política.

PRÒXIM ORIENT

Israel autoritza el retorn de vint-i-cinc
dels palestins deportats al sud del Líban
WASHINGTON/JERUSALEM
EFE

El Govern d'Israel va decidir ahir
autoritzar el retorn al país de 25
dels prop de 400 palestins que va
deportar al sud del Líban el 17 de
desembre passat, segons va
anunciar ahir el portaveu de la
delegació israeliana a les negociacions bilaterals de pau.
D'aquesta manera, Israel volia
respondre a les acusacions palestines de no haver ofert cap
contrapartida a les negociacions.
L'Organització per l'Allibera-

ment de Palestina (OLP) va acusar ahir l'administració dels Estats Units i el Govern israelià de
"no haver complert les promeses" sobre els deportats palestins
al sud del Líban, al començament de la novena sessió de les
converses de pau a Washington.
La central palestina també va decidir reduir el nivell de la delegació palestina per les "promeses
incomplertes". En aquest sentit,
l'home fort de la delegació, Faisal
al-Husseini, de moment no ha
tornat a Washington. A més, els
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palestins no assistiran a tres dels
grups de treball on s'estudien els
drets humans, el concepte d'autogestió i el control de l'aigua. La
delegació israeliana entén que el
retorn dels palestins podria ser
immediat i va lamentar la decisió
de la delegació palestina.
D'altra banda, el primer ministre israelià, Isaac Rabin, va
aconseguir ahir superar tres mocions de censura que li havien
plantejat l'oposició i segueix el
seu propòsit de salvar la coalició
governamental.

El primer ministre israelià, Isaac Rabin, sol als seients de la Knesset,
el Parlament
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Balladur presenta un rigorós
pla per adreçar l'economia
El cap del Govern imposa mesures d'austeritat i augmenta els impostos
PARÍS

NOU DIARI
El primer ministre francès,
Eduard Balladur, va presentar
ahir el seu pla per l'adreçament
econòmic i social de França, que
inclou una sèrie de severes mesures d'austeritat, amb un augment important dels impostos i
les taxes, al mateix temps que un
programa de suport de l'ocupació i de rellançament de l'activitat de les empreses. Segons
aquest projecte presentat al
Consell de Ministres, el pla preveu un augment de més de
60.000 milions de francs de les
substraccions obligatòries per
adreçar el pressupost i els comptes, àmpliament deficitaris, de la
Seguretat Social.
El dèficit pressupostari de
França, segons l'AFP, arribarà a
317 mil milions de francs el
1993, contra els 226,3 milions del
1992. Aquest dèficit, en principi
de 333 mil milions, ha estat reduït gràcies als 7,7 mil milions
que aportaran els augments de
les taxes sobre els productes petrolers i els drets sobre els alcohols, i als 8.6 mil milions d'economies netes que figuren al
col·lectiu pressupostari.
Situació molt greu
Comentant aquestes mesures,
Balladur va afirmar que
"l'adreçament econòmic del
país i la supervivència de la protecció social passen per mesures
nacionals, algunes de les quals
han estat durant temps ajornades". El primer ministre va qualificar la situació de l'ocupació i
de les finances públiques de "excepcionalment greus" amb tres
elements que il·lustren aquesta

situació: un nivell d'atur "excepcionalment elevat", una economia sense "vigor" i "una amplitud dels dèficits públics sense
precedents".
El principal augment que entrarà en vigor el juliol correspon
a la Contribució Social Generalitzada (CGS) que passa de l'I, 1%
al 2.4%, una part del qual serà
deduïble de la renda imposable,
que deu aportar uns 50 mil milions de francs. Aquest esforç
tracta d'equilibrar els comptes
de la Seguretat Social pel l'any
1944 amb la creació d'un fons de
solidaritat. Els dèficits acumulats
seran amortitzats en uns quants
anys. L'objectiu del Govern és
aconseguir reduir en 30 mil milions les despeses d'aquest sector abans de finals del 1944.
Les economies fetes en el
col·lectiu pressupostari són de
21,5 milers de milions de francs,
dels quals 8,6 corresponen a
economies netes i 12,9 al finançament del pla de suport a
l'activitat. Els pressupostos de
nombrosos sectors han estat
àmpliament o totalment retallats, com és el cas dels Afers Socials i, en particular, la Justícia,
l'Educació i la Investigació.
També una gran part dels crèdits
congelats el febrer sobre habitatge i carreteres han estat restablerts per acompanyar el rellançament d'aquestes activitats.
El pla de suport a l'activitat
previst per Balladur costarà 12,9
milers de milions de francs destinats a l'ocupació i l'habitatge.
El programa de construccions
(edificis i treballs públics) tindrà
un cost immediat de 1,3 milers
de milions per l'Estat i de 1,6 per
les petites i mitjanes empreses,
que es beneficiaran d'alguns
avantatges fiscals en les TVA (Ta-

nistres el seu
ASSOCIATED PRESS

xes sobre el Valor Afegit).
Retallada pressupostària
D'altra banda, el ministre
d'Economia, Edmond Alphandery, va assegurar en una entrevista publicada ahir pel diari Financial Times que "ell dorm
tranquil perquè sap que no té
cap raó per preocupar-se" per la
salut del franc francès.

Comentant la cinquena baixada successiva dels tipus d'interès
referencials realitzada dijous per
la Banca de França, el ministre
va considerar que la Banca "no
ha forçat el mercat, sinó que l'ha
seguit". Segons el ministre de Finances, els tipus d'interès a
França "estan encara per sota
del que podrien estar i les previsions racionals són d'un abaixament".

El president Mitterrand adverteix
sobre la constitucionalitat del Banc de França
PARIS
FRANCE PRESSE

El president François Mitterrand, que ahir va celebrar els
dotze anys de la seva arribada
al poder, va fer un advertiment al Govern francès sobre
la constitucionalitat del projecte de llei relatiu a l'estatut
de la Banca de França (banc
central), segons va indicar el
portaveu presidencial de l'Elisi, Jean Musítelli. Mitterrand
va manifestar durant el Consell de Ministres que el text

"podria ser posat en dubte" si
no seguia les pautes de la
Constitució, ja que aquesta ha
estat revisada per tenir en
compte el tractat de Maastricht sobre la Unió econòmica i monetària i per l'avís fet el
9 d'abril pel consell constitucional.
Per la seva banda, el primer
ministre Edouard Balladur va
assegurar ahir que el projecte
de reforma de la Banca de
França adoptat pel Consell de
Ministres "respon a la vegada
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a un objectiu nacional i a un
objectiu europeu". Balladur va
indicar durant una conferència de premsa que "l'autonomia del Consell de la política
monetària permetrà confortar
la baixada dels tipus d'interès", que correspon a "un
objectiu nacional". "L'objectiu
europeu" està lligat a la ratificació del tractat de Maastricht
"donat que ratificant-lo,
França ha subscrit el principi
d'autonomia dels bancs centrals.

A

François Mitterrand

Els jutges de Roma
inclouen el PDS
en les acusacions
de 'tangentopoli'
.

ROMA
EFÉ

Els jutges de Roma que participen en les investigacions
de l'operació Mans Netes
han implicat també el Partit
Democràtic de l'Esquerra
(PDS) arran d'un sumari
obert per l'adjudicació dels
contractes dels Ferrocarrils
de l'Estat. Si són certes les investigacions judicials, el PDS
formaria part de les formacions polítiques implicades
en la tangentopoli, la forma
com els italians sintetitzen
els processos oberts als partits per repartir-se les comissions cobrades a les empreses contractades per les administracions públiques.
La magistratura italiana
entén que el Partit Comunista Italià, primer, i el seu hereu, el PDS, després, van ser
beneficiaris de les comissions
il·legals pagades els anys 1991
i 1992 per l'adjudicació de les
contractes dels Ferrocarrils
de l'Estat per la construcció
de les travessies de les vies. El
valor dels contractes va ser,
en aquest període, de més de
15.000 milions de pessetes,
dels quals uns 500 es van dedicar a comissions il·legals. El
PDS i el PSI haurien rebut la
cinquena part d'aquesta última xifra.
D'altra banda, el secretari
general adjunt del sindicat
CGIL, de tendència comunista, va anunciar que abandonarà el PDS perquè no està
d'acord amb el seu suport al
Govern de Cario Ciampi.

Txernomirdin busca
suport pel projecte de
Constitució de Ieltsin
MOSCOU
EFE

El cap del Govern rus, Víktor
Txernomirdin, busca suport
pel projecte de Constitució
del president Borís Ieltsin al
Caucas nord, on va perdre
contundentment el referèndum del 25 d'abril. Txernomirdin ha iniciat un viatge de
dos dies per les Repúbliques
d'Ingushetia, Ossètia del
nord, Daguestan i Kabardino-Balkària. D'aquestes quatre repúbliques, només Ossètia del nord va votar a favor
de Ieltsin, mentre que a Ingushetia va tenir el fracàs
més gran de tota la Federació
amb només un 2,3% de vots
a favor. D'altra banda, el líder
comunista rus Víktor Ampilov ha denunciat a la Fiscalia
General haver estat segrestat
i colpejat dissabte per "estructures paral·leles a la seguretat estatal".
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El general Robles
serà processat
per la justícia
militar peruana
UMA
EFE

El general Rodolfo Robles i
els seus dos fills seran processats per un tribunal militar peruà per delictes d'insubordinació i faltes greus i per
haver acusat alts oficials de
l'exèrcit de violacions dels
drets humans. Sobre els seus
fills, el capità José Robles
Montoya i el tinent Roberto
Robles Montoya, pesen els
càrrecs de desobediència i
abandonament de la destinació.
El president peruà, Alberto
Fujimori, va assegurar ahir a
la premsa local que la insubordinació és inacceptable a
les forces armades, que les
acusacions fetes per Robles
"no estaven provades" i que
no entenia com el general no
les havia denunciat quan es
van produir les suposades
violacions dels drets humans. Robles ha dit que Fujimori està "enganyat" per una
banda de militars assassins.
Robles i els seus fills van
viatjar a l'Argentina divendres passat, després d'haverse refugiat a l'ambaixada
nord-americana de Lima
perquè consideraven que la
seva vida estava en perill. En
una carta oberta, Robles va
acusar el comandant general
de l'exèrcit peruà, Nicolás de
Bari Hermoza, de tolerar
l'existència d'un grup de
"militars i sicaris" autors de
diverses matances que, segons ell, estava dirigit per
l'assessor presidencial Vladimiro Montesinos.

El candidat oficial Wasmosy,
virtual nou president del Paraguai
L'OEA destaca la correcció i normalitat de les eleccions generals
En els comicis es va escollir el
nou president de la República,
45 senadors, 80 diputats, 17 governadors i 168 membres de les
juntes departamentals.

ASUNCIÓN
N O U DIARI

El candidat presidencial del governamental Partit Colorado,
Juan Carlos Wasmosy, sembla
ser el probable guanyador de les
eleccions generals celebrades
diumenge al Paraguai, segons
resultats extraoficials parcials.
Per la seva banda, el secretari general de l'Organització d'Estats
Americans (OEA), Joao Baena
Soares, que encapçala una missió d'observador d'aquesta organització, va manifestar que els
comicis havien estat normals.
Amb 400.000 vots escrutats, el
recompte paral·lel que portava a
terme la Cadena Nacional Electoral, formada per Ràdio Nanduti, el diari ABC i el canal 9 de Televisió, donava a Wasmosy el
37% dels vots. La mateixa font
donava a Guillermo Caballero
Vargas, del moviment independent Encuentro Nacional (EN) el
32%, i a Domingo Laino, del Partit Liberal Radical Autèntic
(PLRA), el 28%, segons Efe.
Problemes tècnics
Les dades difereixen poc de
les proporcionades per l'organització privada Saka (Transparència), que després d'uns problemes tècnics provocats per un tall
a les seves línies per part de la telefònica, va adjudicar el 37,6%

Obediència a l'autoritat civil

El candidat del Partit Colorado, Juan Carlos Wasmosy, fa el senyal
de la victòria després d'haver votat

REUTER

de vots a Wasmosy, el 34%, a Caballero, i el 26%, a Laino. La Junta Electoral Central (JEC) només
ha facilitat xifres insignificants
corresponents a 16.000 vots, que
també donen avantatge al candidat de l'Associació Nacional
Republicana (ANR, Partit Colorado). Saka va denunciar l'associació nacional de telecomunicacions (Antelco) d'haver tallat
algunes de les seves línies telefòniques per interferir en l'escrutini.
Malgrat aquesta denúncia, el
secretari general de l'OEA, Bae-

na Soares, va manifestar que "el
procés electoral es va desenvolupar amb normalitat i que les petites incorreccions que-van
aparèixer es van solventar oportunament". També va afegir que
l'àmplia participació "havia estat
la millor garantia de la democràcia" i que els observadors de l'organització no havien rebut ni
vist cap denúncia sobre incidents o mostres de violència durant les eleccions. L'OEA serà a
Asunción fins que el Congrés
proclami els elegits de la jomada
electoral celebrada al Paraguai.

El general Lino Ovideo, comandant d'una de les unitats
més poderoses de l'exèrcit del
Paraguai i defensor d'un Govern
compartit entre les forces armades i el Partit Colorado, va prometre subordinació al president
civil sorgit de les urnes diumenge. En una declaració llegida ahir
a la matinada per ràdio i televisió, el cap del primer cos de
l'exèrcit va afirmar que respectarà el nou cap de l'Estat, perquè
és el seu deure "de soldat i de
ciutadà al servei de la pàtria, la
llibertat i la democràcia".
Malgrat que els tres candidats
havien promès en una reunió
amb l'ex-president nord-americà Jimmy Carter que demanarien calma als seus seguidors,
Wasmosy va ser el primer d'adjudicar-se la victòria i milers de
colorados es van llançar al carrer
per celebrar-ho. L'eurodiputat
espanyol Manuel Medina va advertir que la celebració anticipada podria donar lloc a fets de
violència si no coincidien els resultats oficials amb els dels sondejos. El PLRA també s'havia adjudicat la victòria.
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Kuwait jutjarà disset
sospitosos de l'intent
d'assassinat de Bush
WASHINGTON
AGÈNCIES

El Ministre de Defensa kuwaitià, el xeic Al Ali Al Sabah,
va dir ahir que disset sospitosos de planejar l'assassinat
de l'ex-president dels Estats
Units George Bush seran jutjats a l'emirat àrab i no als
EUA.
"Aquestes persones seran
presentades davant un Tribunal de Seguretat de l'Estat
en finalitzar els interrogatoris, va manifestar el xeic. Les
autoritats kuwaitianes van
descobrir l'abril passat que
els sospitosos planejaven
matar Bush durant la seva visita a l'emirat. A Washington,
nombrosos senadors republicans s'han queixat al president Clinton i exigeixen que
els Estats Units facin valer el
dret a la legítima defensa si
es confirma que l'Iraq estava
darrera de l'atemptat.

• Avantatge governamental en els comicis municipals
de Guatemala, a la meitat del mandat de Serrano
GUATEMALA. - Les eleccions municipals celebrades diumenge a
Guatemala, en les quals el president Jorge Serrano s'atribueix un
avantatge parcial a la meitat del seu període de mandat, són considerades com un "termòmetre" electoral de cara al que resta de la seva
Administració. Segons els primers resultats oficials, el Moviment
d'Acció Solidària (MAS) de Serrano ha aconseguit 10 de les 34 alcaldies i se situa al capdavant dels escrutinis. D'altra banda, Govern i
guerrilla s'acusen mútuament del fracàs de les converses de pau.

• Elvice-canceller
austríac amenaça amb
eleccions anticipades
VIENA. - El vice-canceller austríac, Erhard Busek, líder del Partit
Popular, minoritari al Govem de
la coalició que presideix Franz
Vranitzky, ha amenaçat amb
unes noves eleccions si el majoritari Partit Socialdemòcrata
proposa més subvencions per la
indústria estatal, en crisi. Des de
l'oposició, el dretà Partit Liberal
de Joerg Haider es va mostrar favorable als nous comicis.

• Erich Honecker escriu
un llibre sobre
la caiguda de la RDA

El president Jorge Serrano va primer a les eleccions municipals,
considerades com un test del seu mandat
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ROMA. - L'ex-número u de l'Alemanya oriental, Erich Honecker,
exiliat a Santiago de Xile i malalt
de càncer, ha manifestat al setmanari italià Panorama que "dedica les seves últimes energies" a
escriure un llibre que explicarà
"la veritable història de la República Democràtica Alemanya" i
revelarà "qui i com la van fer
caure".

El Partit Socialista
del Senegal manté
la majoria absoluta
DAKAR
F R A N C E PRESSE

El Partit Socialista del president Abu Diuf conservarà la
majoria absoluta a l'Assemblea Nacional del Senegal,
segons fonts oficials consultades a la capital Dakar el dia
després de les eleccions legislatives. Segons les fonts, el
PS obtindrà uns 70 diputats
dels 120 de la cambra.
El Partit Democràtic Senegalès (PDS), principal formació política de l'oposició, dirigida per Abdulaie Wade,
haurà tret 40 escons. Els resultats indiquen un vot de
càstic al PS tot i el triomf, ja
que el PS tenia 103 diputats a
l'Assemblea sortint, mentre
que el PDS només comptava
amb 17 representants. Els 4
partits restants de l'oposició
es repartiran els altres 10 escons. La participació als comicis va ser d'un 40%.
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L'índex d'atur a Catalumya
s'incrementa un 0'23 per cent

N O U DIARI •
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algrat que es xifres de desocupats registrats a les oficines de l'Inem s'han recuperat a
l'abril, a Catalunya, en canvi, la recuperació no va permetre l'optimisme Les raons
d'aquesta millora s'han de buscar bàsicament en elements d'estacionalitat, tal com
van coincidir a destacar Felipe González i els sindicats.

El nombre de persones sense feina a l'Estat va disminuir en 19.572
L'ATUR A ESPANY

març

(en milers de desocupats)

2.529
16.6%

(%) Taxa d'atur sobre
la població activa
1992

gener

1993

abril

2.422
15.9%

febrer

2.471

2.322

2.285

15,3%

15,1%

2.360

* %
I maig

16.5%

16.3%

nov.

i abril

2.510

juny

2.186

14,5%

15 5%

set.

2.195

14,5%

2.272

CATALUNYA

2.217
i 14,7%
juliol

agost

2.134
14,0%

2.142
14,0%

BARCELONA
TERESA CALVERAS

La taxa d'aturats a Catalunya registrats a l'INEM a finals d'abril ha
augmentat un 0,23% fins a afectar
un total de 311.155 persones. La
taxa de desocupació catalana
queda fixada en el 12,48%. A nivell
estatal, però, els treballadors registrats a l'Inem van ser 19.572
persones menys que el mes anterior, descens que trencava la
tendència creixent de l'atur a Espanya en els últims set mesos. La
xifra de l'atur, doncs, se situa a
2.510.023 persones, que suposa
una taxa de desocupació del
16,5% sobre la població activa.
A l'abril, que és tradicionalment favorable per l'ocupació,
l'atur espanyol va descendir un
0,77% en relació amb el mes ante-

311.155 aturats
12,48% sobre la
població activa
NOU DIARI

rior. Si es compara amb el mateix
període del 1992, però, la xifra de
desocupats s'ha incrementat en
224.406 persones.
En relació al gener del 1988, en
què es va establir una xifra rècord
d'aturats, el descens comptabilitzat es tradueix en més de mig milió de persones, un percentatge
del 18,2%.
A més del descens de l'atur a
l'abril, coincidint amb la Setmana
Santa, cal destacar que durant
aquest període s'ha registrat una
xifra de col·locacions inferior en
1.921 persones a la del mes de
març.
Dels desocupats registrats a
l'Inem que van poder trobar una
ocupació durant el mes passat,
115.856 persones van fer-ho a través de contractes de foment de
l'ocupació. En aquest apartat

N O U DIARI

El president del Govern espanyol, Felipe González, va manifestar que seria "molt arriscat"
interpretar el descens del nombre d'inscrits a l'Inem al mes
d'abril com "un canvi de
t e n d è n c i a " en l'evolució de
l'atur. González va reconèixer
que el descens és més aviat "estacional" i que caldrà esperar
per veure una recuperació real
de l'ocupació.

En el mateix sentit, el secretari
confederal de la UGT, José Maria Zufiaur, va valorar positivament la baixada de la desocupació, però va afegir que aquesta
dada "respon a una estacionalitat". En una reunió a Biscaia, el
secretari general d'aquest sindicat, Nicolás Redondo, va advertir que, si la crisi econòmica espanyola no troba solució, a finals d'any es podria arribar als 4
milions d'aturats.
D'altra banda, el sindicat Co-
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Mentre que en el promig
de l'Estat l'atur ha baixat
un 0,77% a l'abril, hi ha
set comunitats autònomes on la tendència ha
estat inversa. Encapçalant
aquestes se situa Madrid,
a m b un augment de la
desocupació de 3.635 persones, l'I,48% en termes
relatius.
Fa a una certa distància,
es van registrar també increments a Aragó, Galícia,
Múrcia, les Canàries, Catalunya -que ocupa el sisè
lloc amb un augment del
0,23% de l'atur-, i Castella
la Manxa. A l'extrem contrari, amb les xifres més
positives, destaquen les
caigudes de la desocupació del 3,34% a La Rioja i
del 2,08% a Andalusia.
Les demarcacions territorials catalanes van reflectir les dues tendències
de l'atur: va créixer a Barcelona i Lleida, mentre
que a les comarques gironines i tarragonines van
registrar disminucions.

El comportament
més positiu és
pel sector serveis
Les dades de l'Inem comptabilitzen només l'atur registrat a les seves agències
XAVIER GONZALEZ
també s'aprecia un descens considerable respecte al març.
Mentre que l'atur masculí va
continuar una lleugera tendència
alcista a l'abril, amb un increment
de 239 homes, el nombre de dones registrades a l'Inem va ser de
1.337.246, unes 20.000 menys que

al març.
A l'hora de beneficiar-se del
descens d'atur, els que surten
més ben parats han estats els joves. Entre els menors de 25 anys
la desocupació va caure un 1,6%,
mentre que per damunt d'aquesta edat va baixar el 0,6%.

missions Obreres (CCOO) assegurava en un comunicat que no
s'ha de cantar victòria, ja que la
reducció de desocupats a l'abril
ha estat la menor dels últims
vuit anys.
CCOO lamentava també que
l'escassa ocupació creada continua amb la política precaritzadora del Govern -sobretot en els
sectors industrials i de la construcció-, a qui es demana una
política activa de creació de treball estable.

BARCELONA
N O U DIARI

El c o m p o r t a m e n t de
l'atur al mes d'abril en els
diversos sectors d'activitat va ser diferent al conjunt de l'Estat espanyol
que a Catalunya. Sí que hi
va haver c o i n c i d è n c i a ,
però, en el descens de la
desocupació al sector serveis, que a Catalunya va
ser de 1.216 persones i a
tot Espanya, de 15.862.
L'agricultura catalana
també va veure sensiblement rebaixat el seu atur,
amb un total de 50 persones, mentre que a la resta
de l'Estat pujava un 0,2%.
Una altra discrepància
-cal remarcar que aquestes són mínimes perquè
les variacions també ho
són- apareix en el sector
anomenat "sense ocupació anterior", que registra
un augment de 28 aturats
catalans, e n f r o n t d'un
descens de 9.062 persones (-2,1%) en el total
d'Espanya. Construcció i
indústria, en canvi, registren pujades arreu.

Govern i sindicats atribueixen la tendència
a la baixa a una situació d'estacionalitat
BARCELONA

La comunitat de
Madrid presenta
el major augment

Felipe González
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El sindicat UGT
demana retallar
els tipus d'interès
¡devaluaria pesseta
MADRID
N O U DIARI

El secretari confederal del
sindicat UGT, José Maria Zufiaur, va demanar ahir la devaluació de la pesseta "per
adaptar el tipus de canvi de
la nostra moneda a la situació real de l'economia". Zufiaur va afegir que aquesta
mesura ha d'anar acompanyada d'un descens dels actuals tipus d'interès. A més,
també es va mostrar partidari d'una moderació salarial,
que va fixar en un augment
del 6%".
El representant sindical va
il·lustrar la seva afirmació explicant que la política de tipus
de canvi de la pesseta va provocar entre el 1987 i el 1992
una pèrdua de competitivitat
de l'economia espanyola, a
més d'un empitjorament del
dèficit comercial en un 20%.
Zufiaur va rebutjar que el dèficit públic i els salaris siguin
els culpables de la crisi
econòmica i la va atribuir a la
política monetària duta a terme pel Govern fins ara.
En aquest sentit, el secretari confederal de la UGT va
assenyalar que, dels 1,3
punts que han crescut les
despeses socials respecte al
producte interior brut (PIB)
de l'any 1989 al 1991, un 85%
correspon a l'augment de les
despeses destinades a Sanitat i a pal·liar la desocupació.
"Només dues dècimes tenen
a veure amb les reivindicacions sindicals que han comportat un increment de les
pensions", va dir.

La Generalitat invertirà
1.200 milions a Taurus
C o m p r o m í s p e r reflotar l ' e m p r e s a e n d o s a n y s
BARCELONA
MARCOS LAMELAS
La Generalitat, a través de l'empresa Eplicsa, s'ha compromès a
invertir 1.200 milions de pessetes en l'empresa d'electrodomèstics Taurus, segons detalla el pla de viabilitat que l'administració catalana ha presentat
als sindicats. Aquesta inversió
hauria de servir, segons van explicar fonts pròximes a la negociació, per reflotar Taurus i trobar un soci industrial per la firma en aquest període de temps.
El pla de viabilitat de la Generalitat, que a través d'Eplicsa obtindrà la majoria de la companyia per un preu simbòlic, s'aplicarà en dos períodes de temps.
El primer compendrà des del juliol fins al desembre del 1993 i el
segon abastarà tot l'any 1994.
El gruix d'aquesta inversió es
destinarà a reactivar la producció de les plantes de Taurus, en
aquest moment gairebé paralitzades. Així es rependrà l'activitat
industrial concentrada en cinc
gammes de productes: batidores, que es fabricaran a la localitat d'Oliana; fregidores, que es
produiran a Organyà; els ventiladors Tropicano, que s'elaboraran a Oliana, i esprimidores i torradores, la fabricació de les quals
es concentrarà a Solsona.
Aquest pla de viabilitat compta amb facturar 3.000 milions de

Antoni Subirá
pessetes a l'any 1993 i 3.400 milions de vendes a l'any 1994, segons les previsions del futur accionista.
Capital per pubUcitat
El pla de viabilitat presentat
per la Generalitat preveu una
forta inversió en publicitat. Fins
al desembre del 1993 s'hi destinaran 75 milions de pessetes i al
segon període, durant l'any
1994, la inversió en publicitat
serà de 106 milions de pessetes.
La intenció del Departament
d'Indústria amb aquestes inversions és tornar a rellançar la
marca Taurus i recuperar quota
de mercat.
Ahir es van reunir a Barcelona
NOTÍCIES BREUS

Els pagesos espanyols
pendran mesures
contra els francesos
MADRID.
N O U DIARI

Representants de les organitzacions agràries i dels exportadors de fruites i verdures
espanyols es reuneixen avui
per adoptar mesures contra
els productes francesos en
resposta a l'actitud del Govern i els agricultors francesos, que dificulten l'exportació de productes espanyols.
De fet, ahir un grup de pagesos pertanyents a la Coordinadora Rural francesa van
interceptar al peatge de Virsac, a prop de Bordeus, tres
camions carregats de maduixes espanyoles i van destruir
la càrrega davant la passivitat
de la policia francesa, segons
fonts de la Federació Espanyola d'Exportadors de Fruites i Verdures. Les mesures
inclouran recomanar a la
gent que no consumeixi articles francesos.

DIMARTS

11 DE MAIG DE 1993

els directius de l'empresa, encapçalats per l'actual director
general, José María Goiricelaya, i
els representants sindicals. L'objectiu de la trobada era firmar
l'acord per l'expedient de regulació d'ocupació, condició prèvia perquè la Generalitat compri
l'empresa per un preu simbòlic i
s'apliqui el pla de viabilitat explicat anteriorment.
Les dues parts han arribat a
l'acord de valorar la reducció de
llocs de treball en 329 persones.
Però l'empresa vol que sigui retroactiva i que s'apliqui des de
l'I d'abril i no des de l'I de maig,
com volen els sindicats. Aquest
mes pot representar pels actuals
propietaris de l'empresa un cost
estimat d'entre 60 i 70 milions
de pessetes. Ahir no es va aconseguir cap acord, tot i que, segons les dues parts, és imminent
i es tancarà a finals d'aquesta
setmana.
L'empresa Taurus, propietat
de la família Betriu, es troba en
aquest moment en suspensió de
pagaments, amb un passiu de
2.200 milions de pessetes. La
facturació de Taurus al 1992 va
ser de 5.700 milions de pessetes i
arrossega pèrdues des de l'any
1991. Del funcionament de Taurus depèn l'economia industrial
de la comarca de l'Alt Urgell i
una bona part de la de Lleida,
que passa una greu crisi pel tancament d'Eppic.

BARCELONA
N O U DIARI

La filial de Toyota Nippondenso, dedicada a la producció de components electrònics pel sector de l'automoció, va inaugurar ahir l'ampliació de la seva factoria a
Sant Fruitós del Bages. El
projecte ha suposat una inversió de més de 2.000 milions de pessetes.
La factoria catalana, que
funciona des del 1991, produeix bobines per automòbils que es destinen íntegrament a la companyia Ford.
La multinacional japonesa,
que preveu augmentar la
plantilla de 80 a 150 treballadors, ha ampliat la factoria
de Sant Fruitós amb la intenció de fabricar quatre nous
components. Es tracta de dos
ordinadors -per controlar el
motor i l'aire condicionat-,
un sistema d'arrencada i un
distribuïdor elèctric.
L'ampliació de productes
permetrà que la facturació de
la factoria creixi, segons les
expectatives dels seus directius, fins als 5.000 milions a
l'any 1997.'
Nippondenso Corporation
Limited -estesa a diversos
països d'Europa, Amèrica,
Asia i Oceania- preveu iniciar
una nova estratègia empresarial en el mercat automobilístic europeu al 1994.
En la inauguració el president de la multinacional va
indicar ahir que els vincles
entre Catalunya i el Japó "són
prou garantia" per continuar
la implantació al principat.

• • • • • • • • • •

• Joan Gaspart assegura que Núñez només ha reduït
la seva activitat al grup, "però continua a HUSA"
BARCELONA. - El president del grup HUSA, Joan Gaspart, ha declarat a Europa Press que "Jorge Núñez continua amb nosaltres en qualitat de conseller, que és el que sempre ha estat. L'únic que ha passat
és que ha reduït el temps d'activitat, ja que abans dedicava quasi tota
la seva jornada laboral al grup i a partir d'ara només una part".
L'home de KIO va ser presentat fa uns mesos com el nou vice-president executiu del grup hoteler. Poc després, Gaspart va assegurar
que mai havia donat aquest càrrec a lorge Núñez. - X . S .

• Repsol i Cepsa fixen el
litre de súper per sobre
de les 101 pessetes
MADRID. - Les dues grans empreses refineres que operen a Espanya -Repsol i Cepsa- han decidit aplicar un increment mitjà
lleugerament superior a les 101
pessetes per litre pel que fa a la
benzina súper. Aquest preu entra
en vigor avui i estarà vigent durant els quinze dies vinents. Els
preus dels carburants han augmentat per la decisió d'Indústria
d'apujar un 0,6% els preus.

• Manifestació dels
treballadors d'IvecoPegaso davant Indústria

El president del grup hoteler HUSA, loan Gaspart, va negar ahir que
Jorge Núñez fos vice-president de l'empresa
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Unafilialde Toyota
inverteix 2.000
milions a Sant
Fruitós del Bages

BARCELONA. - Prop de 400 treballadors de l'empresa d'autobusos Iveco-Pegaso es van manifestar ahir davant la Conselleria d'Indústria per demanar al
Govern català que pressioni la
multinacional italiana Fiat-Iveco
perquè garanteixi el futur de les
factories de la companyia al polígon de la Zona Franca i a la localitat de Mataró.

El creixement dels
EUA augmentarà
al tercer trimestre
WASHINGTON
AFP

El producte interior brut
(PIB) americà no creixerà
més de l'I % al segon trimestre del 1993, però la situació
millorarà la segona meitat de
l'any, segons estima l'institut.
d'estudis Conference Board.
El PIB va augmentar un
1,8% al primer trimestre, un
ritme molt més feble que als
últims tres mesos de l'any
passat, en què va pujar el
4,7%. L'institut d'estudis atribueix aquest alentiment del
creixement a una falta de
confiança de tots els sectors
importants de l'economia i a
les orientacions confuses donades per l'administració
Clinton. També preveu que
la babeada de les taxes d'interès a llarg termini i una major disponibilitat de crèdit
permetin rellançar l'economia al segon semestre.

ECONOMIA
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Esfirmal'acord parcial entre la La morositat del sistema
creditici espanyol passa la cota
CE i els EUA sobre mercats públicsdels tres bilions de pessetes
BRUSSEL·LES
AGÈNCIES

Els ministres d'Afers Estrangers
de la Comunitat Europea (CE)
van aprovar ahir l'acord parcial
sobre els mercats públics de
l'electricitat, aconseguit entre el
comissari europeu de Comerç,
León Brittan, i el representant de
Comerç dels Estats Units (EUA),
Mickey Kantor. Els dos van pactar una treva l'abril passat en
l'enfrontament que mantenien
les dues potencies comercials
sobre l'accés als mercats públics
de transports i energia, si bé no
es va aconseguir en el cas de les
telecomunicacions.
Brittan va manifestar que el

A
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E D I L F O , S.A.
Per acord de la Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes, celeb r a d a el 4 de m a i g d e 1993, es va
adoptar, entre altres, l'acord següent:
1.- Traslladar el domicili social de la
societat al carrer Numància núm. 187,
7è 1 a de Barcelona.
I en conseqüència procedir a modificar
l'article estatutari corresponent.
Barcelona, 4 de maig de 1993
El secretari del Consell
d'Administració

SERICORTE, S.A.L.
Comunica que ha traslladat el seu domicili social
a Caldes de Montbui,
província d e Barcelona,
Polígon L a b o r d a , carrer
Forges Blanques, núm. 9,
nau 7.

MONTAJES
MARCA, S.L.
Comunica que per acord de la
J u n t a General Extraordinària,
de 5 de maig de 1993, ha procedit al trasllat de domicili social al carrer Pare Manyanet 48
3r 1 a de Barcelona.

Barcelona, 7 de maig de 1993
L'Administrador

Leon Brittan
vist-i-plau donat pels Dotze a
aquest acord "és un pas cap endavant molt important i també

N

C
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SIDERCOMES, S.A.
Junta General
Ordinària
Es c o n v o c a al d o m i c i l i
social a la Junta General
Ordinària el 29-VI-1993 a
les 10 hores. Si s'escau,
en segona convocatòria
l ' e n d e m à a la m a t e i x a
hora.
S'informa els accionistes
del seu dret a examinar al
domicili social el text íntegre de la proposta i ('informe sobre aquesta proposta, i demanar l'entrega o la tramesa gratuïtes
d'aquests documents.
Ordre del dia: 1 r . - Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió, Memòria, Balanç i Resultats del
1992. 2 n . - Aplicació resultats del 1992. 3 r . Precs i preguntes. 4 t . Aprovació de l'acta, i si
s'escau
nomenament
d'interventors.
Barcelona,
5 de maig de 1993

SOL 36 S.A.

BI-TENSIT

La Junta General Universal i extraordinària d'accionistes de la
Societat Sol 36 S.A. celebrada
el d i a 5 d e m a i g d e 1993 v a
acordar el trasllat del domicili
social de la plaça Dr. Letamendi
núm. 3 de Barcelona a l'avinguda de Girona núm. 2 de Platja
d'Aro (Girona).

ESPAÑOLA, S.A.

Barcelona, 7 de maig de 1993

(Acristalamientos Técnicos, S.A.)
La Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat, celebrada amb
caràcter Universal el dia 30 d'abril de
1993, va acordar per unanimitat el canvi de denominació social de Bi-Tensit
Española, S.A. per la d'Acristalamientos Técnicos, S.A.
El secretari del Consell
d'Administració

ITALINTIMO
LOGISTICA, S.L.

EQUIP INMOBILIARI
BAD-RAS, S.A.

Por acuerdo de la Junta General de 4 de mayo de 1993
se ha cambiado la denominación social por la de LOGIDITEX, S.L.
El Administrador

La Junta General de accionistas
de la Sociedad de 29 de Junio
de 1992 acordo trasladar el domicilio social a la calle Doctor
Santponç 133 de Barcelona.

Barcelona, 30 de abril de 1993
El Administrador

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 11/5/1993. Page 25

un canvi de posició significatiu
per part dels Estats Units."
Aquest acord implica la derogació de l'article 29 de la directiva europea sobre mercats públics que concedia prioritat a les
empreses europees sobre les de
tercers països a l'hora d'accedir
a un concurs públic. A més, exigia que el 50% de l'equipament
fos fabricat a la CE.
D'altra banda, ahir el Consell
de Ministres va examinar per
primer cop la proposta de la comissió per liberalitzar les telecomunicacions a partir del 1998.
La proposta, consensuada per
les companyies telefòniques i de
telecomunicacions, vol acabar
amb els monopolis de la CE.

MADRID
SERVIMEDIA

La morositat del sistema creditici espanyol va passar el mes
de febrer la cota històrica dels
tres bilions de pessetes, segons
dades del Banc d'Espanya. Els
préstecs en mora (és a dir, els
impagats després de passar 90
dies del seu venciment) es van
situar en 3,011 bilions de pessetes, un 46,5% més que al febrer del 1992.
Aquestes dades inclouen totes les entitats considerades
institucions de crèdit: bancs,
caixes d'estalvi, cooperatives
de crèdit, crèdit oficial i les
anomenades entitats de crèdit

d'àmbit operatiu limitat (Eacol). Del total de morosos,
1,530 bilions afectaven els
bancs; 881.300 milions, les caixes; 79.000 milions, les cooperatives de crèdit, i 116.100 milions, el crèdit oficial. La resta,
uns 400.000 milions, eren operacions de les Eacol.
Els dos primers mesos de
l'any, la morositat va créixer en
159.400 milions de pessetes,
una xifra superior, fins i tot, als
140.800 milions del mateix període del 1992, que havia estat
el pitjor dels últims exercicis.
Del febrer del 1992 al febrer
d'aquest any, la morositat de la
banca va pujar el 64,7%.

S
TUBOS
INDUSTRIALES
PENEDES, S.A.

PROMOTORA
DE PLANTAS
INDUSTRIALES, i X.

Modificació
Objecte Social
En compliment del que preveu l'article 150 LSA, es fa
públic que la Junta General
d'Accionistes de la Societat,
celebrada el dia 26 de juny
de 1992, va acordar ampliar
l'objecte social i consegüentment modificar l'article
4 dels Estatuts Socials, que
ha quedat redactat de la
manera següent:
Article 4t. L'objecte de la
societat consisteix en la fabricació i la comercialització
de subministraments industrials en general.
La Societat podrà desenvolupar les activitats integrants de l'objecte social,
especificades al paràgraf
anterior, totalment o parcialment de manera indirecta o
mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en
Societats amb objecte social idèntic o anàleg.

Per acord de l'òrgan a. rr nistratiu es convoca Junt ( >neral Ordinària d'Acc- /n¡ ¡tes,
que se celebrarà al de nicili
social, Barcelona, el < ia :8 de
juny de 1993, a les 1 1 ores,
en primera convocatòr , i en
segona el dia 29 de jui /, a la
mateixa hora i al matf < lloc,
d'acord amb el següer
Ordre del dia:
1r.- Examen i apr' ació, si
s'escau, de la Mf oria, informe de Gestió. r jlanç, Compte de Pèrdua , i Guanys i proposta d'api :ació de resultats,
referit a l'ex rcici de 1992.
2.- Delegac í de facultats i
aprovació de i \cta.
De conformitat amb el que
estableix l'article 212 de la
Llei de Societats Anònimes, a
partir d'aquesta convocatoria,
qualsevol accionista podrà
obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuita, els
documents que han de ser
sotmesos a la Junta.
Barcelona, 2 de maig de 1993
El secretari del
Consell d'Administració

Barcelona,
5 de maig de 1993
L'Administrador únic

AJUNTAMENT
D'OLÈRDOLA
(Alt Penedès)
Edicte
Aprovada inicialment pel Ple
de l'Ajuntament la proposta
de reparcel·lació voluntària i
la corresponent escriptura
pública presentada pels
propietaris de Sector Programat número 4 de La Plana Rodona, del Pla General
d'Ordenació
municipal,
s'exposa al públic pel termini de QUINZE DIES, a fi que
s'hi puguin presentar reclamacions i al·legacions. En
cas de no presentar-se'n,
l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
Olèrdola, 5 de maig de 1993
L'Alcalde
Josep Mir i Vallès

PROMOTORA
INMOBILIARIA LA
SAGRERA, S.A.
Per acord de l'òrgan administratiu es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes,
que se celebrarà al domicili
social, Barcelona, el dia 28 de
juny de 1993, a les 11 hores,
en primera convocatoria, i en
segona el dia 29 de juny, a la
mateixa hora i al mateix lloc,
d'acord amb el següent:
Ordre del dia:
1r.- Examen i aprovació, si
s'escau, de la Memòria, informe de Gestió, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i proposta d'aplicació de resultats,
referit a l'exercici de 1992.
2.- Delegació de facultats i
aprovació de l'Acta.
De conformitat amb el que
estableix l'article 212 de la
Llei de Societats Anònimes, a
partir d'aquesta convocatòria,
qualsevol accionista podrà
obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els
documents que han de ser
sotmesos a la Junta.
Barcelona, 2 de maig de 1993
El secretari del
Consell d'Administració

NOVOTECNO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca
Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrarà en el domicilio social el próximo día 29 de junio, a las
10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día 30 del mismo mes, a la misma
hora, con objeto de deliberar y acordar acerca del siguiente Orden del Día:
1 . - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de
diciembre de 1992, así como del Informe de Gestión.
2 . - Aplicación de resultados del indicado ejercicio.
3 - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el último ejercicio.
Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, así como el Informe del
Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Badalona, 30 de abril de 1993
El Presidente del Consejo
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LA BORSA

OBERTURA

TANC.

DIF.

Jornada de
pas esperant
Godot
M. LAMELAS

ls analistes van coincidir ahir
que la borsa no s'havia reactivat perquè estava a l'espera de
notícies com són els resultats de
la inflació d'abril i les dades de
l'Enquesta de Població Activa.
Dins d'aquesta tessitura la Borsa
de Barcelona va perdre 0,91
punts i va situar el seu índex general en 190,48.
Però sembla que els inversors,
en una altra jornada de tràmit,
estaven esperant Godot més que
novetats que els animessin a invertir. Perquè, posats a
quedar-se a l'expectatíva, de novetats n'hi va haver, però no del
tipus que esperaven els borsistes.
Així, Tòquio va superar la barrera psicològica del 21.000 iens i
al tancament d'aquesta edició
Wall Street continuava pujant. A
més, el resultat de l'atur a l'abril
havia resultat positiu per primera vegada en set mesos. Les borses europees van viure una jornada d'estabilitat. És el que passa sempre, Godot, com segons
quines notícies, mai acaba
d'arribar del tot.
Cap d'aquestes novetats va
animar el parquet barceloní. La
caiguda del sector cimenter, que
va perdre més de 4 punts, i la del
sector bancari (-2,35) van arrossegar l'índex general. Quant als
valors, cal assenyalar que Leisa
va perdre 10 punts, malgrat que
el valor més afectat per les vendes va ser el Banc Vitalici, que va
caure 50 punts.
Aquesta actitud de cautela dels
mercats i el poc volum de negoci
a les borses espanyoles respon a
la por que hi ha de la data del 18
de maig que ve, dia en què se celebra el segon referèndum danès
per decidir el futur de Maastricht. Ahir les borses espanyoles
van experimentar lleugeres caigudes, el degoteig d'un mercat
que ja està descomptant un possible resultat negatiu.

OBERTURA

NOM

268 268
CATALANA DE GAS
2000 1950 -50
VITALICIO
94
94
CARTERA PIRINEO
1
121 120
JASOCA
141
+1
140
NARA
+1
158 159
ASER
+5
175 180
UNCAVASA
42
42
GESAMO
-1
161 160
ALFACARTERA
164 164
PROMOCINVER
32
-1
INTERNACIONAL VALORES 33
104 104
INVER RENT
=
*
AGRUPACION FIN. INVER. 107 107
135 125 -10
LEISA
DAMM
225 225
=
16
+1
15
PEBSA
185
+15
170
IBERPISTAS
S.
105 105
CIAL. LAMINADOS
14,50-24,50
39
SANTANA
104 104
=
CARROCCIO
800 795
-5
SABA

E

10/05/93 .

RENDA FIXA

RENDA VARIABLE
NOM

CAIXA SABADELL
CAJA PENEDES
CAJA MANRESA
CAJA MANLLEU
AGUAS BARCELONA
FECSA
TERMICAS BESOS
FELGUERA
CUBIERTAS

TANC.

100 100,25
150,37151
101 101,25
101 100,50
102 102
94,50 94,75
95
95
72,25 72,25
265 265

DIF.

+0.25
+0,63
+0,25
-0,50
+0,25
=

<
UI

<

10
230
10/04/93

190,84 (-0,85)

10/05/93 200
195

0
•1

190

-i

ca

185
180

• MERCAT CONTINU
VALOR
OBERT.
1305
ACESA
7500
ACERINOX
694
AGROMAN
3220
A G U A S DE B A R C E L O N A
37
ALTOS HORNOS
4250
ALBA
4930
ALICANTE B.
155
AMPER
11290
A N D A L U C I A B.
494
A L G O D O N E R A S. A N T O N I O
2510
ATLANTICO B.
1295
AUMAR
ASTURIANA DE ZINC
1460
2690
AZKOYEN
2350
AZUCARERA
322
BAMI
18100
BAYER
2920
B A N C B I L B A O VIZCAYA
3150
B A N C O HISPANO
1200
INDUSTRIES DEL B E S O S
7220
BANKINTER
805
B A R C L A Y S BANK
2030
BANESTO
1135
VALENCIA B.
2170
HIDROCANTABRICO
3900
C A R B U R O S METALICOS
37210
CASTILLA B.
2550
CREDITO BALEAR
2280
CEPSA
370
COFIR
770
G E N E R A L DE INVERSIONES
3750
CITROEN
6800
CAMPOFRIO
CRISTALERIA
3950
6460
C A T A L A N A DE GAS
6600
CUBIERTAS
258
DIMETAL
1735
DRAGADOS
1285
EBRO A G R I C O L A S
45
ERCROS
4215
ENDESA
699
ENCE
1680
ENHER
51
EPICCSA
1700
ELECTRICAS Z A R A G O Z A
1750
EUROPISTAS
3780
EXTERIOR B.
9550
F.C.Y.C.S.A
685
FECSA
901
FOSFORERA
1190
FILO
1755
F O M E N T O B.

MÀX.
1315
7750
695
3235
37
4250
4940
155
11290
494
2510
1300
1460
2720
2380
331
18100
2920
3150
1200
7300
805
2040
1135
2170
3900
37300
2550
2295
375
770
3750
6800
4100
6500
6600
258
1755
1285
48
4250
699
1680
55
1700
1760
3845
9550
698
901
1195
1755

MIN.
1305
7500
685
3205
35
4170
4930
150
11150
488
2510
1280
1405
2680
2340
315
18000
2895
3100
1200
7160
805
2025
1125
2150
3890
37210
2550
2245
366
770
3750
6700
3950
6410
6450
238
1715
1265
43
4185
650
1600
50
1650
1735
3780
9400
685
899
1175
1730

TANC.
1315
7660
686
3235
35
4170
4940
152
11240
489
2510
1285
1450
2720
2380
318
18000
2905
3125
1200
7300
805
2040
1130
2160
3890
37300
2550
2295
375
770
3750
6700
4100
6410
6500
246
1715
1280
48
4195
680
1650
53
1650
1750
3845
9450
698
899
1195
1755

VOL.
63364
14744
96690
30514
31752
2878
3970
6581
1600
3650
0
483412
1850
2050
1091
62100
425
256863
108880
0
19234
0
62678
12596
16485
213
150
0
6894
41548
0
0
450
8475
8701
4760
31750
125860
67299
477317
204205
3100
10051
47900
2358
0
52701
3780
128798
603
19250
0

MADRID

BARCELONA
ACTUAL
161,56

BANCS
354,24
QUÍMIQUES
261,03
CIMENTS I CONSTR. 296,71
SIDERURGIA
71 36
ALIMENTACIÓ
TÈXTILS I PAPER.
COMERÇ I FINAN.
SERVEIS

152,16
98,40
269,39
372,93

MÀX.
1550
7190
4380
115
4750
386
998
3555
890
690
4900
1925
4900
330
3410
5100
456
139
2900
4925
235
4490
14200
1505
1700
795
2935
5070
312
406
3625
55
11500
232
3570
1300
709
104
645
247
3395
413
1085
2880
823
597
1545
3785
7650
1650
1140
1265

MIN.
1500
7170
4300
110
4700
376
984
3555
860
680
4895
1850
4850
323
3350
5050
421
135
2800
4900
220
4380
13820
1495
1670
760
2890
5000
298
401
3620
52
11500
223
3500
1280
685
102
608
247
3300
407
1040
2810
812
594
1510
3785
7500
1645
1100
1240

TANC.
VOL.
1550
1700
290
7170
6516
4380
1400
110
4750
615
377
12702
993
285425
3555
0
880
16925
689 1782398
4900
0
1925
16346
4900
0
325
65986
8852
3350
50
5050
421
3650
54187
139
2800
1550
4925
0
8134
220
682
4490
33207
13950
1495
90508
1700
9738
7900
760
312416
2930
192615
5070
310
87748
405
75793
3625
4600
52
28320
11500
0
223
17750
3500
69133
1295
368468
709
8700
104
0
645
47115
247
0
3395
0
351871
412
70663
1085
4416
2880
45741
816
596
51130
1520
58890
3785
0
7520
5532
1645
603
1140
10250
1250
20955

• FIXING

•ÍNDEXS SECTORIALS
SECTORS
ELÈCTRIQUES

OBERT.
VALOR
FINANCIERA Y MINERA
1540
GALICIA B.
7190
GESA
4325
115
HISPANO SUIZA
BANCO GUIPUZCOANO
4725
HIDRU§A
380
HUARTE
998
HERRERO B.
3555
HISALBA
860
IBERDUERO
680
4900
KOIPE
CORP. BANESTO
1850
4900
MAPFRE
NISSAN
330
METROVACESA
3410
NANSA
5100
456
NICOLAS CORREA
NUEVA M O N T A N A Q U I J A N O
136
OCISA
2900
4925
PASTOR B.
PRIMA INMOBILIARIA
235
PETROMED
4380
13900
B A N C O POPULAR
PRYCA
1505
1670
PROSEGUR
RADIOTRONICA, S.A.
795
REPSOL
2905
SANTANDER B.
5030
312
SARRIO
SEVILLANA
406
SIMEON
3620
SNIACE
55
SANSON
11500
SOTOGRANDE
232
TABACALERA
3550
TELEFONICA
1285
TAFISA
685
104
TUBACEX
609
TUDOR
247
URBAS
UNILAND
3395
U N I O N FENOSA
408
UNIASA
1040
UNIPAPEL
2850
URALITA
820
594
URBIS
VALLEHERMOSO
1545
VASCONIA B.
3785
VALDERRIVAS
7650
1650
VIESGO
VIDRALA
1100
VISCOFAN
1265

DIF.
-0,16
-2,35
+0,94
-4,03
- 0 59
+0,53
+3,05
+0,25
+0,69

SECTORS
BANCS I FIN.
ELÈCTRIQUES
ALIMENTACIÓ
CONSTRUCCIO
INVFRRIÓ

ACTUAL
308,66
234,07

157,51
370,08
197,16
135,22
METALL-MEC.
PETROL-QUÍMIQUES 222,32
212,94
COMUNICACIÓ
ALTRES INDÚSTRIES 64,97

DIF.
-0,64
-0j53
-0,98
-1,02
+0,97
-0,08
+0,01
+0,31
-0,44

MERCAT

COMP.

VEND.

FIX.

DRACMA

0,538

0,539

0,539

DOLAR

116,608

116,842

116,725

FRANC S.

81,289

81,451

81,37

ECU

143,312

143,598

143,455

IEN

1,051

1,053

1,052

73,224

73,370

73,297

1 FRANC BELGA

3.560

3,567

3,563

DOLAR CAN

MARCALE.

21,739

21,783

21,761

92,035

92,219

92,127

180,918

181,280

181,099

LLIURA IR.

178,224

178,580

178,402

LIRA

0,0798

0,0800

0,0799

CORONAS.

15,918

15,950

15,934

FL0RI

65,254

65,384

65,319

CORONAN.

17,326

17,360

17,343

CORONAD.

18,982

19,020

19,001

MARC F.

21,310

21,352

21,331

0,789

0,790

0,790

DOLARA

82,034

82,198

82,116

FRANCS FRA.
LLIURA

ESCUT
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10/05/93

10/04/93

10/05/93

10/04/93

3500
3450
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10/04/93

10/05/93
1712

2050

90

2 7

2010

2855

1684

1970

3400

2820

3350
3300

2750

i/93
570

05/93
214CX

540

205«

510

1970Í

480

1885Í

450

1800(

1656

1930

PETROLI
+0,03

1890

1628

1850

1600

OR
-0,70

DÒLAR

+1,20

Londres Tipus
Brent. 19,19

Londres
356,80 dòl/unça

Madrid
117,50ptes.

MARC
-0,26

ECU
-0,065

IBEX35
-15,62

Madrid
73,05 ptes.

Madrid
143,401 ptes

Madrid
2.621,53 punts

• FONS D'INVERSIÓ
FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA

A l FONDOFIM
ABA FONDO

110411.48
114462.02
ACUMULACION
1116.59
ADEPA FIM F0NDTES0R0
1489.18
AHORRO ACTIVO F0NDTES0R0 1117.19
AHORRO C0RP0RA.N BOLSA
1160.96
AHORRO C0RP0RA. CUENTA 134680.48
AHORRO C0RP0RA. DEUDA F0 1335.76
AHORRO CORPORACION DIN.
136751.52
AHORRO C0RP0RAC. DIVISA F
1041.29
AHORRO CORPORA. RENTA Fl
1062.72
AHORROFONDO
3419.66
ALHAMBRA
1305.36
ALMAGRO
157077.46
ALMAGRO VALORES
88356.83
AMPURIAS
8423.77
ARESFONDO
896.53
ARGENTARIA DELTA FIM
1053.45
ARGENTARIA MEGA FIM
1038.14
ASTURFONDO RENTA FIJA FIM
1087.33
ATLAS RENTA DE INVERSI.
129998.57
AXAFONDO
1395.01
B I MULT1DINER0
136858.63
B I MULTIFONDO
1490.50
B I MULTIVARIABLE
649.45
B I MULTIVARIABLE II
820.47
B I MULTIVARIABLE III
816.07
B M FONDTESORO
1142.74
BAFIM
719.46
BANDESCO DINERO FIM
BANESDEUDA FONDTES. FIM

1107.63
55042.71

BANESDEUDA FONDVALENCIA 55398.46
BANESFONS CATALA
1138.49
BANMADRID PATRIMONIOS
1158.34
BANMADRID RENTA
1192.67
BANZAFONDO
1649.56
BBV ACTIVOS FONDTESORO
134400.21
BBVAHORRO
1115.00
BBV BOLSA
1288.69
BBV DEUDA
13684.91
BBV DINER-RENTA
115475.83
BBV DINERO
193448.02
BBV DIVISA
1575.28
BBV DOLAR
1166.91
BBV ECU
1022.86
BBV FONDVALENCIA
11424.77
BBV HORIZONTE
1207.15
BBV INDICE
104.28
BBVINTERES
1109.89
BBV MARCO
1220.83
BBV RENDIMIENTO
114.78
BBV RENTA
91.00
BESTINFOND FIM
1168.45
BETA DEUDA FIM FONDTESORO 1144.11
BETA-DINERO
148171.81
BETA-EMERGING GROWTH
7570.97
BETA-EUROPA
868.40
BETA-RENTA
1563.49
BEXBOLSA
1667.88
BEXDINER
130143.73
BEXRENTA
1625.60
BK DINERO
123613.34
BK FONDO
1650.13
BK FONDO FIJO
1920.33
BK FONDO MONETARIO
175815.29
BOLSINDEX
135355.60
BROKERVAL FONDO
112691.95
BSN ACCIONES
1385.90
BSN BONOS FONDTESORO
1174.80
BSN DINERO FIAMM
180226.35
BSN GLOBAL FIM
1205.49
BSN RENTA FIJA
1655.69

110342.75
114415.32
1116.59
1490.43
1118.45
1163.23
134815.35
1338.47
136887.79
1040.91
1063.82
3423.23
1303.70
157082.99
88245.95
8371.43
897.30
1052.12
1038.80
1088.66
130121.66
1395.25
136879.34
1492.14
649.30
921.17
814.30
1143.24
716.25
1109.56
55134.63
55505.48
1139.68
1158.70
1193.88
1648.31
134527.25
1114.95
1291.48
13692.23
115590.25
193660.81
1575.64
1164.94
1023.99
11432.40
1207.57
104.01
1110.72
1222.60
114.57
1147.71
1164.57
1145.01
148228.65
7553.10
869.02
1564.81
1668.95
130180.34
1626.71
123653.79
1641.60
1922.81
175868.23
135338.87
112754.49
1379.98
1174.74
180318.56
1205.27
1656.83

FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA

BSN TESORERIA FONDTESORO 115084.97
C A I RENTA FIM
1198.27
CAJA BURGOS RENTA
1099.74
CAJA MURCIA DINERO FIAMM 109853.90
CAJA MURCIA FIM
1092.83
CAJA SEGÒVIA RENTA FIM
1120.82
CAJACANARIAS DIN. FIAMM
104618.47
CAJACANARIAS RENTA FIJA FIM 1044.37
CANTABRIA DINERO FIM
991.65
CANTABRIA MONETARIO FIM
1452.32
CAVALAHORRO FONDVALENCIA 1089.60
CAVALDINER
162929.15
CAVALRENTA
1072.98
CENTRAL HISPANO LEVA. FON 11245.81
CENTRAL HISPANO MERRILL FIM 10402.32
CENTROFONDO
3.00
CENTROFONDO DOS
1213.90
CHEMICAL AHORRO
1179.50
CHEMICAL BOLSA
1719.34
CHEMICAL DIVISA
1149.97
CHEMICAL RENTA FIJA
1683.64
CITIFONDO LIDER
1125.42
CITIFONDO PREMIUM
112599.43
CITIFONDO RENTA FIJA
1344.31
CITIFONDO RENTA VARIABLE
1339.82
CITIMONEY
138318.75
CONSORFOND
COOPINVEST FIM

942.99
109337.56
CREDIPAS BOLSA FIM
11067.05
CREDIPAS DEUDA
1221.44
CUENTA FISCAL ORO FIAMM
122026.27
CUENTA FISCAL ORO I FIAMM 120842.91
CUENTA FISCAL ORO III BANKI 112469.72
CUENTAFONDO
155434.60
CUENTAFONDO AHORRO FIM
1311.66
CUENTAFONDO BOLSA
694.18
CUENTAFONDO FONDTESORO
1146.13
DB DINER
120949.84
DBINVEST
1213.11
DB MIXTA FIM
1169.38
DINER BM
147876.68
DINERACTIF DEL CRÈDIT AGRIC 344820.03
DINERACTIVO
DINERATLANTICO
DINERBURGOS FIAMM
DINERCOOP
DINERFONDO
DINERINVEST
DINERKOA
DINERMADRID FONDTESORO
DINERNAVARRA
DINERO GESTION
DINEURO
DINEURO BOLSA
DINEURO FONDTESORO
DINEURO FONDVALENCIA
DINEURO ORO FIAMM
DINFONDO
DIVERFON
EAGLEFUND
EURFONDO
EUROVALOR
EUROVALORII
EUROVALOR III
FG ACCIONES FIM
FG RENTA FIJA
FG TESORERIA FIM
FIBANC CRECIMIENTO
FIBANC RENTA
FIBANC-FONDINER
FIDEFONDO FIM
FIMUTUAL FIM

... cada dia

o
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156015.00
154525.14
117716.49
119382.60
212076.98
113962.58
116156.26
134474.65
133246.31
121804.58
193456.38
119004.35
13188.22
11601.69
116765.72
60708.67
1301.01
1296.16
11292.70
1.00
581.45
160618.45
1130.00
2.00
1079.79
829.49
1604.70
234369.00
104700.08
1047.31

115122.70
1200.68
1100.08
109967.67
1093.73
1121.87
104733.09
1045.88
991.95
1452.72
1091.58
163086.51
1072.67
11265.88
10404.18
1166.56
1214.86
1180.68
1719.78
1151.38
1684.87
1124.27
112640.04
1344.36
1329.74
138365.95
943.16
109442.54
11096.28
1222.39
122063.26
120879.60
112501.76
155479.63
1311.66
691.38
1148.17
121065.68
1214.19
1170.42
148014.12
344932.29
156155.00
154661.29
117827.41
119503.73
212290.25
114084.84
116265.61
134601.73
133374.72
121919.69
193621.23
118390.10
13206.10
11613.99
1117919.39
60756.65
1293.36
1297.21
11295.57
207.39
581.72
160770.71
1127.18
1112.70
1080.15
828.87
1606.67
234578.00
104693.10
1048.16

FONS

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR
DEL DIA

FINESFONDO
FINESOR ACTIVO
FINESVAL FIM
FOMODI
FON
FONAMEV
FONBANCAYA

17&6.04
117134.47
10522.51
145072.00
2000.00
1841.92
476.03
FONBANESTO FIM
1569.00
FONBANESTOII FIM
1136.45
FONBANIF
637.14
FONBANZANO
1727.68
FONBARCLAYS DINERO FIAMM 114426.45
FONBILBAO FONDTESORO
1362.77
FONBOLSA
11508.67
FONBUSA
12606.92
FONCAFIX
10382.19
FONCAIXA
9.00
FONCATALANAI
1652.05
FONCATALANAII
FONDACOFAR

879.34
1083.77
FONDBARCLAYS
3.00
FONDCOMERCIO DINERO
130524.38
FONDCOMERCIO MONETARIO FIAM532233.18
FONDCOMERCIO RENTA
1130.69
FONDEGA BOLSA FIM
10769.97
FONDEGA RENTA
11531.34
FONDESPA/A DOS FIAMM
FONDGESKOA

105873.94

13036.06
FONDHIPOTECARIO FIAMM
142896.86
FONDHISPANO
1091.24
FONDICAJA
2209.78
FONDIMO
181456.71
FONDIRECTO
135388.32
FONDMADRID
163388.62
FONDMAPFRE BOLSA
1228.96
FONDMAPFRE DINERO
138201.99
FONDMAPFRE RENTA
1387.97
FONDNATWEST
1273.91
FONDO ACTIVO LUSO ESPAIOL F121524.29
FONDO DE VITORIA
1116.21
FONDO RIVAI GARCIA FIM
109048.03
FONDOATLANTICO
1740.05
FONDOHMAN
906.68
FONDOMIX
59137.67
FONDOMIX DOS
1100.12
FONDONORTE
204.96
FONDONORTE DOS
1836.37
FONDOSUR CAJA SAN FERNAND011300.86
FONDPAMPLONA FIM
1099.35
FONDPLANA
1314.24
FONDPOSTAL
2010.14
FONDPOSTAL DIVISAS
1889.13
FONDPOSTAL MONETARIO
186968.51
FONDPOSTAL RENTA VARIABLE 1030.89
FONDPREMIER
1174.15
FONDSANDER
1493.67
FONDUERO DINERO FIAMM
107308.93
FONDUERO RENTA FIM
1069.92
FONGESTION
207591.35
FONGRUM FIM
1065.85
FONJALON
1195.98
FONLEON
1408.64
FONLYONNAIS
2.00
FONLYONNAIS DINERO
124118.12
FONMARCH
2293.39
FONMAXIMI
114199.95
FONMAXIM II
1133.66
FONMEXICO
62345.51
FONMUTUAL
1771.01
FONNAVARRA
1395.79
FONPASTOR
FONPATRIMONIO

1859.13
11466.55

1707.18
117660.53
10532.11
145424.97
1180.29
1841.97
475.48
•1571.16
1138.90
634.85
1729.54
114517.64
1363.53
11461.60
12620.81
10341.76
1477.40
1653.29
879.84
1084.09
1420.75
130652.77
532787.49
1132.26
10753.13
11549.19
105983.06
13059.30
142896.86
1089.75
2212.93
181639.94
135439.82
163536.22
1227.79
138243.59
1388.55
1274.41
121633.02
1117.84
109098.20
1741.13
906.96
59157.26
1101.33
205.25
1838.58
11296.07
1100.72
1315.56
2009.73
1890.27
187024.86
1033.75
1175.35
1494.71
107420.65
1071.00
207790.34
1066.79
1196.33
1410.33
945.47
124160.20 "
2293.39
114303.89
1134.54
62239.09
1771.41
1391.99
1861.0411443.83

FONS
FONPROFÍT
FONPROGRESO
FONQUIVIR
FONRENTA FIJA FIM
FONSEGUR
FONSGIRONA FIM
FONSGIRONAII FIM
FONSNOSTRO
FONTARRACO
FONTARRACO DINERO
FONTIBREFONDO
FONTISA
FONVALCEM
FONVALOR
FONVENTURE
G D S SERVIFONDO
G D S SERVIFONDOIII

VALOR LIQUIDATIU
ANTERIOR

DEL DIA

116795.75
1500.98
1160.31
11045.42

116885.06
1500.98
115739

1571.86
232.52
1086.90
1629.99
1622 77
126170.95
1065.37
5932.07
124058.83
1283.74
1257.61
247.24

1551.61
GDS-SERVIFONDOII
193583.18
GESEGUR RENTA
11355.84
GESTI-GLOBAL
1114 7?
GESTICUENTA ALMAGRO FIAMM10309? 7?
GLOBAL VARIABLE
GM INTERNATIONAL FUND

1178.22
1063.04

GREEN FUND
1099.33
HERRERO CRECIMIENTO
1096.81
HERRERO MONETARIO
124901.87
HERRERO RENTA FIJA FIM
7868.93
HISPADINER
1925.38
HISPAFONDO
2717 86
HISPANO HOLANDESA DE INVERS112631.42
HISPANO RENDIMIENTO FONDTES66835.49
HISPANO TESORO F0NDTES0R0267829 77
HISPANORTE
11652.68
IBERAGENTE AHORRO

139ÍW8.84

IBERAGENTES DINERO FIAMM F0120787.78
IBERAGENTES FIM FONDTESORO 1340.70
IBERCAJA AHORRO
IBERCAJA CAPITAL
IBERCAJA DINERO
IBERCAJA DINERO II
IBERCAJA RENTA
IBERCUENTA
INC REFONDO
INDEXBOLSA
INDUSTRIALES DE B&M
INGESAFF
•

1610.38
1178.00
164970.24
122298.94

1308.58
164600.31
1674.14
1330.72
73171.84
1202.18
INTEGRAL VARIABLE
1148.81
INTERAHORRO FIM
10445.03
INTERCASH FIAMM
10445.76
INVER-RIOJA FONDO FIM
1093.60
INVERBANSER
1506.70
INVERBANSER II
1701.43
INVERBANSER III
1793.06
INVERCATALANA
178176.43
INVERDINER
207459.46
INVERFONDO FIM
2180.32
INVERKOA
11033 33
INVERMADRID FONDTESORO
1334.97
INVERMONTE
1717.23
LAREDO FONDO
1221.08
LLOYDS MONEY MAR ET
147029.09
LLOYDS-FONDO-I
1249.12
LUSO RENTA FIM
1044.51
MADRID PREMIERE FIM
1058.48
MAPFRE FONDTESORO
1333.40
MAXIFONDO CAJA SAN FERNAN0011424.1?
METAVALOR
10402.37
MONTIZON
12976.92
MULTIFONDO BANCO PASTOR 28658.57
MULTIGESTORES
111566.22
MUSINI-BANKERS DOS FIM
1066.78
MUSINI-BANKERS UNO FIM
1053.76

11047 84
1575.39
232 70
1087 85
1631.86
1624.69
126290.85
1065.00
5921 69
124199 24
1285.13
1252.45
247 47
1551.71
193775.92
11359.59
111562
103131 73
117918
1063 04
1094 66
1091.31
125016 75
787512
1928.85
271545
112736.54
66946.52
268124 89
11664.80
139222 37
120829 83
1341.91
1612.43
1182 06
165122.29
122414 76
1313.80
164656.47
167414
1323.97
73154.83
1202.40
1150.18
10456 63
10457.33
1094 78
1511.18
1701.87
1797.81
178350.82
207661.00
2183 03
11044 00
1336.97
1718.95
1225.63
147076.05
1249.49
1045.67
1059.96
1334.68
11445 10
10346.99
12990.24
28687.65
111664.67
1067.26
1054.85
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•POSICIÓ PTA AL S.M.E

• MERCAT DE FUTURS FINANCERS, S.A. (MEFFSA)

DIVISA
DATA

ANT.

ALT

OBERT.

BAIX

2637,15

10-05-93

TANC.

V. DIÀRIA

2.621,53

-15,62

TOTAL

BO NOCIONAL A TRES ANYS DE DEUTE PÚBLIC ANOTAT
COTITZACIONS

VOLUM
C.NEGOCIATS

C.0BERTS

+0,00

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

ALT

BAIX

TANC. V.DIÀRIA

93,50

N.E.

N.E.

93,50

SETEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

MARÇ 94

N.E.

N.E.

VENCIMENTS

_

OBERTURA _

JUNY 93

N.C.

TOTAL

ANT.

AVUI

-0,97 -0,97
FRANC BEL.
MARCALEM.
-0,69 -0,70
FLORÍ HOL. NO DlSptíMBtÇOo
+0.43 +0.31
CORONA DAN
-0,26 -0,19
FRANC FRAN.
-1,63 -1,71
LLIURA IRLAN.
ESCUT PORT.
-0,39 -0,32
NO DISP.
LLIRA ITAL.
NO DISP.
LLIURA ESTERL.

DIF
=

+0,01
-0,04
+0,12
-0,07
+0,08
-0,07

M.

• COTITZACIÓ ECU

BO NOCIONAL A DEU ANYS DE DEUTE PÚBLIC ANOTAT
COTITZACIONS

VOLUM
C.NEGOCIATS

C.OBERTS

-0,11

6.809

34.931

-0,15

260

754

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

OBERTURA

ALT

BAIX

JUNY 93

86,00

86,18

85,84

85,89

SETEMBRE 93

86,60

86,62

86,50

86,45

DESEMBRE 93

N.E.

N.E.

N.E.

MARC 94

N.E.

N.E.

N.E.

VENCIMENTS

TANC. V.DIÀRIA

TOTAL

N.E.

N.E.

7.069

35.685

Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat: 0 milions de pessetes

BO NOCIONAL A NORANTA DIES DE DEUTE PÚBLIC ANOTAT
COTITZACIONS

VOLUM
C.NEGOCIATS

C.OBERTS

-0,31

6.525

21.505

88,18

+0,05

2.989

22.418

88,75

88,76

-0,03

400

11.518

89,00

89,00

-0,02

100

2.547

10.014

57.988

OBERTURA

ALT

BAIX

JUNY 93

86,37

86,40

86,03

86,06

SETEMBRE 93

88,23

88,22

88,15

DESEMBRE 93

88,79

88,80

MARÇ 94

89,02

89,00

VENCIMENTS

TANC. V.DIÀRIA

TOTAL

Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat: 0 milions de pessetes
F U T U R S S O B R E DIVISA - P E S S E T A / M A R C
V
VENCIMENTS

COTITZACIONS
ALT

OBERTURA

VOLUM

TANC. V.DIÀRIA

C.NEGOCIATS

C.OBERTS

73,94

73,94

+0,04

25

541

ME.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

25

541

73,90

74,00

SETEMBRE 93

N.E.

DESEMBRE 93

N.E.

M A R ^ 94

N.E.

JUNY 93

BAIX

TOTAL

Volum total obert: 5.300 milions de pessetes

Volum total negociat: 0 milions de pessetes

índex I B EX/35

2.621,5 (-15,62)

10/04/93

10/05/93

Base 3.000/(29/12/89)
2.621,53 (-15,62)

143,401
7,5472
1,9565
265,854
6,590
0,8038
1.793,90
2,1954
181,511
0,7918
1,2285
1,5566
136,312
1,7624
8,2690

PESSETA
CORONA DANESA
MARC
DRACMA
FRANC FRANCÈS
LLIURA IRLANDESA
LLIRA
FLORÍ
ESCUTS
LLIURA
DÒLAR
DÒLAR CANADENC
IEN
FRANC SUIS
CORONA NORUEGA

•BITLLETS DE BANC
DIVISA

COMPRA

DÒLAR EUA
MARC ALEMANY
FRANC FRANCÈS
LLIU. ESTERLINA
LIRA ITALIANA
FRANC BELGA
FRANC LUX.
FLORÍ HOLANDÈS
FRANC SUÍS
IEN JAPONÈS
CORONA SUEC

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

VENDA

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

El g r à f i c h a e s t a t c o n f e c c i o n a t

•FIXING METALLS

a m b les c o t i t z a c i o n s f i n a l s
dels índexs dels últims 30 dies

MERCAT

• MERCAT D'OPCIONS
Opcions de c o m p r a sobre bons
de l'Estat/Cupó 10%. Bons a tres anys
Preu
Oït.
Màx.
0
0
JUNY
93,50
0
0
JUNY
94,00

Min.
0

Vol.
0

0

0

94,50

0

0

0

0

Opcions de venda
JUNY
95,50

0

0

0

0

JUNY

96,00

0

0

0

0

JUNY

96,50

0

0

0

0

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

Min.
0

Vol.
0

JUNY

FIX.

VAR.

OR
PLATA
COURE
PLOM
CINC
ALUMINI
NIQUEL
CAFÈ

357,75
276,85
1.109,0
263,00
1.008,5
1.130,0
6.000,0
863,00

357,00
279,35
1.115,00
265,00
1,013,00
1.127,05
5.985,00
865,00

Mercat Londres

JUNY

80,00

0

0

0

0

JUNY

81,00

0

0

0

0

Opcions de venda
JUNY
92,00

0

0

0

0

JUNY

92,50

0

0

0

0

JUNY

93,00

0

0

0

0

JUNY

93,50

0

0

0

0

En dòlars EUA/unça.

• MERCAT INTERBANCARI
Mercat de diner. Dipòsits
interbancaris no transferibles
TERMINIS

NEGOCIAT

INTERES

MITJÀ

MÀX.

DIA A DIA
15,75
1 SETMANA
15,75
2 SETMANES 15,80
15,85
1 MES
15,35
2 MESOS
14,80
3 MESOS
13,60
6 MESOS
13,15
1 ANY
13,15
1 ANY
13,15
1 ANY

15,80
15,80
15,85
15,90
15,40
14,85
13,80
13,25
13,25
13,25

MIN.

• DIVISES A TERMINIS
DIVISA

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

1 MES

2 MES

3 MESOS

6 MESOS

117,18-33
73,68-83
182,98-28
21,85-89
65,65-78
8,00-02
106,15-39
17,43-46

118,23-43
74,09-27
184,21-61
21,97-02
66,04-20
8,03-05
107,09-38
17,53-57

119,25-45
74,47-66
185,37-77
22,08-13
66,39-56
8,05-07
108,02-31
17,62-66

121,85-05
75,43-62
188,15-58
22,36-41
67,30-46
8,08-10
110,39-69
17,84-88

El grup GVC augmenta un 81%
els beneficis durant el primer
quadrimestre de l'any
BARCELONA

N.C.

Vofcjm total obert 5.300 mWww de pessetes

Volum total negociat: 0 milions de pewetes

DIMARTS

11 DE M A I G DE 1993

• PREVISIONS
• 1 2 / 0 5 / 9 3 . Lletres dels Tresor a a
tres i sis mesos
Resultats dels Preus a la producció
a l'abril als EUA
• 13/05/93. IPC del mes d'abril
Subhasta decenal de Certificats de
Depòsits.( Cbes)
Reunió del Comitè M o n e t a r i de CE

PIULACHS

La Societat General de Valors i
Canvis (GVC) va obtenir al primer quadrimestre d'aquest any
uns beneficis de 49 milions de
pessetes, un 81% més que al mateix període de l'any anterior. El
conseller delegat de GVC, David
Fernández, va argumentar que
aquests resultats "són pel major
volum d'activitat borsària registrat aquest any".
El grup GVC, format al 1989
per la família Vallvé, que és l'accionista majoritària, també ha
presentat els seus dos nous fons
d'inversió, el Diner 200 FIAMM
(Fons d'Inversió en Actius del
Mercat Monetari), que col·locarà
a curt termini, i el Bolsa-35, que
actua a la renda variable seguint

l'evolució de l'índex Ibex-35.
La societat GVC està implantada a Madrid, Barcelona
i les Balears i administra uns
50.000 milions de pessetes
p r o c e d e n t s d ' u n s 10.000
clients. D'aquest volum, corresponen a valors en borsa un
3 0 % i la resta a renda fixa,
deute públic i altres actius
monetaris.
Maria Àngels Vallvé, representant de GVC i esposa de
l'actual president de la Borsa
de Barcelona, Joan Hortalà,
va assegurar que el grup es
manté fidel al seu criteri de
societat independent. La Caixa de Tarragona és l'única entitat financera que té una participació del 4,5% en aquesta
societat financera.

NOTÍCIES BREUS

• El director general de l'empresa Colomer Munmany,
destituït per les discrepàncies amb la nova direcció
El director general del grup Colomer Munmany, Joaquim Zueras, va
ser destituït ahir per les discrepàncies amb la nova direcció, que presideix Josep Bordas. Zueras s'encarregava de les relacions econòmiques
amb les entitats financeres i feia 13 anys que era a l'empresa. Colomer
Munmany, que té unes pèrdues acumulades de 2.800 milions de pessetes, era la primera societat espanyola del sector pelleter fins fa poc,
en què es van fusionar les empreses Tipel, Picusa i Mora Piel.

• Gesbanque, del BBV,
incrementa els guanys
nets en un 45%
El Banc de Gestió Financera,
Gesbanque, amb seu a Lieja
(Bèlgica) i propietari al 100% del
BBV -presidit per Emilio Ybarra-, va obtenir l'any passat un
benefici net de 476 milions de
pessetes, xifra que representa un
increment del 45% respecte a
l'any anterior. Malgrat les dificultats que el sector financer
està passant a Bèlgica, Gesbanque ha augmentat els beneficis
al 1993 a un ritme del 15%, segons va afirmar ahir Gonzalo
Terreros, director general del
BBV i president del banc belga.

E. Ybarra, president del BBV

• Aldeasa invertirà 12.000 milions fins al 1999
per ampliar el seu negoci a les tendes 'duty free'
Aldeasa, l'empresa estatal encarregada d'explotar les tendes de duty
free als aeroports espanyols, està preparant un nou pla estratègic fins a
l'any 1999 basat en la inversió d'uns 12.000 milions de pessetes, a un
ritme mig de 2.000 anuals, amb l'objectiu de doblar la seva xifra de negoci actual fins a situar-la sobre els 50.000 milions de pessetes. El pla
expansiu de la companyia estarà estretament lligat a la privatització de
l'empresa prevista pel Govern i que consisteix a augmentar l'actual
xarxa de botigues a aeroports estrangers i ampliar el negoci als altres
establiments amb productes que sí que tenen càrregues fiscals.

Els telèfons de Nou Diari
NA
Tel::973- 7005 00
Fax:97BÍT005 01
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Els lloctinents de Miñanco
neguen ser narcotraficants

Un gallec conept
popularment
com el "virrei de
lariad'Arosa'
BARCELONA
N O U DIARI

Comença el judici contra 12 processats arran de l'operació Nècora
MADRID
AGENCIES
Els lloctinents de José Ramon
Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, acusat d'introduir a Espanya
2.500 quilos de cocaïna l'estiu de
1990, van negar ahir davant del
tribunal qualsevol implicació
seva o del narco gallec en les xarxes de tràfic d'estupefaents. José
Garrido, àlies Fico, i Juan Sineiro
van exculpar Miñanco al primer
judici contra els clans gallecs del
narcotràfic desmantellats pel
jutge Baltasar Garzón en el marc
de l'Operació Nècora.
El judici contra Miñanco i
onze processats més, acusats
d'integrar una xarxa de narcotraficants desmantellada al gener
de 1991, va començar ahir a l'Audiència Nacional amb una sessió
dedicada bàsicament a deliberar
sobre la validesa de les proves
obtingudes contra ells. L'advocat
de Miñanco va reclamar la nul·litat de les gravacions telefòniques
als acusats. Després de deliberar
més d'una hora, el tribunal va
desestimar la petició, ja que va
considerar que no hi havien indicis "flagrants" de conculcado de
drets fonamentals.
Petició de 40 anys

Concentració de Mares contra la Droga davant l'Audiència Nacional
Diverses persones del col·lectiu Mares contra la Droga i de la Federació Gallega d'Associacions de Lluita contra la Droga i d'Ajuda als Toxicòmans es van concentrar ahir als voltants de l'Audiència Nacional
per reclamar amb pancartes l'enduriment de les penes pels narcotraficants. Entre el públic assistent al
judici hi havia els narcos penedits Ricardo Portábales i Manuel Fernández Padín.
'

El tinent fiscal antidroga, Javier
Zaragoza, demana quasi dos segles de presó pels dotze processats per haver distribuït cocaïna
a l'Estat i haver blanquejat diners
a Espanya, Bèlgica i Panamà. Per
Sito Miñanco, el fiscal reclama 40
anys i sis mesos, i una multa de
20.000 milions de pessetes.
Segons l'extens sumari, Miñanco disposava d'una infrastructura per invertir i ocultar els
beneficis, i traslladar-los clan-

destinament a altres països, on
usava diverses societats de tapadora. Domiciliat a Panamà, Miñanco es dedicava també al contraban de tabac, i aprofitant el
seu coneixement de les ries gallegues, al 1990 va introduir
2.500 quilos de cocaïna. Al mercat negre, la droga podia arribar
als 20.000 milions de pessetes.
Juan Sineiro, per qui es demanen 25 anys, va declarar que era

JORDI BLASI

L'Audiència de Barcelona va dictar ahir una ordre internacional
de recerca i captura del guru de
la secta Ceis, Vicente Lapiedra, i
de tres dels seus sequaços, Ricardo Clavero, Manuel David
Gamero i José Luis Isem, que es
troben desapareguts des que el
Tribunal Suprem els va condemnar la setmana passada a 37
anys de presó.
El magistrat Josep Lluís Jori,
president de la secció desena de

l'Audiència -que va condemnar
en primera instància els sectaris- va afirmar ahir que creu que
els processats han fúgit d'Espanya. El Tribunal Suprem no va
comunicar fins ahir la condemna contra els dirigents de Ceis
-de la qual van tenir coneixement primer els sectaris-, "i perquè van reclamar la sentència",
va afegir Joris. Lapiedra i els altres processats vivien a Paterna
(València), lloc des d'on han
estès les seves activitats a través
de clubs i locals de pornografia.
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a la presó només per ser amic de un xalet a Pozuelo (Madrid),
Sito Miñanco, i va assegurar que considerat el centre d'operaaquest li va pagar viatges i hotels cions de la xarxa, "per quedara Panamà i la República Domi- m'hi quan passés per Madrid".
nicana perquè el visités ja que
Un tercer acusat, Diego Soto
tenia "problemes familiars".
Sánchez, dedicat a la compraL'acusat José Garrido, camio- ~ venda de tabac, va afirmar que
ner, va negar haver transportat els 121 milions de pessetes interdroga entre Madrid i Galícia, i va vinguts en un compte corrent
declarar que coneixia Miñanco seu a Andorra procedien d'un
de Cambados (Pontevedra). Ga- crèdit obtingut després de venrrido va reconèixer haver llogat dre una finca de la seva dona.

Ordre internacional de recerca i
captura contra el guru Lapiedra
BARCELONA

2 9

José Ramón Prado Bugallo, més conegut per Sito
Miñanco, és un narcotraficant de 38 anys i originari de Pontevedra que deté
els títols de rei del contraban gallec, rei del Winston, i virrei de la ria d'Arosa. Se li assigna la major
xarxa de barcos per la introducció de cocaïna i tabac il·legal a Espanya.
Miñanco encapçala la
llista dels presumptes
narcotraficants processats pel jutge Baltasar
Garzón en la seva lluita
per acabar amb una de les
principals xarxes de distribució de cocaïna de tot
Europa.
Hi ha qui ha comparat
Miñanco amb el capo colombià del narcotràfic Pablo Escobar Gaviria, ja
que tots dos són igualment audaços en els negocis clandestins, tots dos
van néixer pobres però
han aconseguit reunir
considerables fortunes, i
tots dos són uns apassionats de les dones i dels
cotxes de luxe. La conxorxa polític i el patrocini
d'equips esportius també
són pràctiques compartides pels dos personatges.
Miñanco va ser detingut el 19 de gener del 1991
quan es trobava descansant al seu luxós xalet de
la urbanització Las Acacias, a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.
Les investigacions sobre Miñanco demostren
que la seva reconversió
del contraban de tabac al
de la cocaïna i altres estupefaents il·legals es remunta al 1987, quan va
triar França com a caserna general.

Joaquim Tossas serà jutjat
de nou el 15 de juny vinent
BARCELONA
J.B.

Vicente Lapiedra Cerdà

La secció setena de l'Audiència de Barcelona tomarà a celebrar el judici contra Joaquim
Tossas, ex-secretari general
del Departament d'Obres Públiques de la Generalitat, el 15
de juny. El processament de
Tossas va tenir lloc arran de la
denúncia que va interposar
contra ell l'enginyer Joan Moll,
apartat de la Generalitat per
haver qüestionat el minitransvasament de l'Ebre. L'ex-di-

rector general està acusat de
desobediència a l'autoritat, ja
que va incomplir una sentència de l'Audiència de Barcelona que deixava sense efecte les
sancions imposades a Moll en
l'expedient disciplinari.
Durant la primera part del
judici, al 1991, Moll va afirmar
que el pressupost del minitransvasament es va "inflar"
per finançar l'Operació Roca.
Ara reclama que el judici se celebri al Tribunal Suprem per la
condició d'aforat de Roca.
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Els pares de dos nois
assassinats critiquen
la visita del Papa
a una presó siciliana
CALTANISSETTA
EFE

La visita del papa Joan Pau II
a la presó de la localitat sicialiana de Caltanissetta va provocar un dur missatge dels
pares dels estudiants Patrizia
Galante i Andrea Morreale,
assassinats a punyalades per
dos companys. Giovanni Piedlo i Carmelo Salvo compleixen condemna pel doble
crim al centre penitenciari de
Catlanissetta.
"Amb l'arribada del Papa,
tot Sicília és una festa, tots els
joves es preparen per la visita
del sant pare, però hi falten
Patrizia (15 anys) i Andrea
(19 anys). Ells han estat substituïts pel seu assassí, Giovanni Picillo, que rebrà la benedicció del Papa", assenyala la nota dels pares dels nois
morts.
El delicte es va perpetrar
quan Andrea Morreale es va
negar a entregar a Picillo i
Salvo la col·lecció d'armes
propietat del pare. Andrea ja
era a la Universitat i Patrizia
feia el batxillerat superior. Els
assassins també eren estudiants. Carmelo Salvo estava
matriculat a l'Institut Tècnic
(equivalent a la Formació
Professional) i Picillo estudiava a la Universitat.
Per la seva banda, els presos del centre de Caltanissetta van llegir davant el Papa
una missatge en què van expressar el seu propòsit de començar una nova vida. La visita a Caltanissetta va ser l'últim episodi de l'estada del
Papa a Sicília.

El cap de la'camorra',
atrapat després d'una
espectacular fugida
PISTOIA
EFE

La policia va poder atrapar
ahir el cap de la camorra
(màfia napolitana), Domenico Morelli, que s'havia fugat
de la presó de la localitat toscana de Pistoia amb dos reclusos més, un dels quals
també va ser detingut. Morelli, de 38 anys, destacat membre de la Nova Camorra Organitzada, va ser arrestat en
un parc infantil on s'havia
amagat després d'una espectacular persecució policial.
El mafiós va aconseguir
evadir-se ahir a primera hora
del matí amb un altre membre de la camorra, Pasquale
Verde, i el magribí Bakir Nagati. Els tres reclusos van
agafar com a ostatge un
guàrdia de la presó i van anar
al magatzem, on van trobar
cordes i escales per saltar els
murs i sortir a l'exterior.

La pressió del Japó contra
la veda de les balenes té
poques possibilitats d'exit
Forta polèmica a la reunió de la Comissió Balenera
KIOTO
N O U DIARI

Les pressions japoneses perquè
es reprengui la caça comercial
de balenes tenen poques possibilitats de triomfar a la reunió de
la Comissió Balenera Internacional (CBI) que va començar ahir a
Kioto. El Japó i Noruega han
amenaçat amb retirar-se de la
CBI si no s'aproven les seves peticions, però els observadors
consideren que és difícil que els
partidaris d'aixecar la moratòria
sobre la caça de cetacis puguin
aconseguir el suport de tres
quartes parts dels 31 membres
de l'organisme.
La posició del Japó i Noruega
consisteix en ün relaxament de
les prohibicions de caça temporals, especialment pel que fa a
l'alliberament de la caça costanera de balenes i de les quotes
de captura de balenes petites a
l'Antàrtida.
A la banda oposada tampoc
sembla que la proposta francesa
de crear un santuari de balenes a
l'Antàrtida, per sota del paral·lel
40, pugui aconseguir gaires partidaris, tot i que compta amb el
suport del Fons Mundial per la
Natura (WFW) i Greenpeace. La
creació d'aquest espai protegit
representaria pràcticament el final de la caça de la balena, ja que
les aigües del Pol Sud són les
úniques del món amb prou població d'aquests animals per fer
rendible el manteniment d'una
flota balenera, segons van comentar a aquest diari fonts de
Greenpeace.
L'organització ecologista va
fer públic ahir un comunicat en

^
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r n m FRANC?

Un grup de pescadors japonesos, manifestant-se ahir a Kioto a favor de la caça controlada de balenes
ERIKO SUGITA / REUTER

què ataca la caça comercial de la
balena com un perill per la supervivència de l'espècie, i assegura que mantenir la moratoria
actual, imposada l'any 1986, és
"essencial" per la protecció dels
cetacis, amenaçats també per la
contaminació dels oceans.
Xifres divergents
Els japonesos i els noruecs
proposen que s'estableixi una
quota que permeti caçar 2.000
balenes de la varietat rorqual
d'aleta blanca, ja que consideren
que la població d'aquest cetaci
no està en perill. Segons les estimacions del WFW, actualment
n'hi ha uns 760.000 exemplars,
tot i que els detractors més acarnissats de la caça de balenes afirmen que només en queden entre 20.000 i 60.000.

El ministre de Pesca del Japó,
Masami Tanabu, va afirmar ahir
davant els experts de la CBI que
alguns països occidentals tenen
"la intenció evident de convertir
les balenes en vaques sagrades",
en referència a la proposta de
França. Segons el ministre, els
criteris han de ser "científics" i
no s'han de basar en "judicis
emotius". Tanabu es va referir
també a la necessitat de respectar els hàbits alimentaris de cada
país, ja que la carn de balena
està molt arrelada a la cultura
culinària nipona.
El Japó ha fet una activa campanya per aconseguir el vot dels
països iberoamericans i, segons
ecologistes, ha "comprat" el vot
de quatre Estats caribenys -Dominica, Saint Kitts, Santa Lucía i
Saint Vincent- amb ajudes als
respectius sectors pesquers.

NOTICIES BREUS

• Baltasar Egea es va
autoinculpar d'una
estafa de 5.000 milions

• Un llibre passa revista
a tots els mals costums
de l'espanyol mitjà

Ajornada la declaració
judicial del suposat fill
d'El Cordobés

MADRID.- L'assessor financer
Baltasar Egea, que es va suïcidar
el 4 de maig després de matar la
seva esposa, Adela Llana, i el seu
fill, Raúl, es va autoincupar
d'una estafa de 5.000 milions de
pessetes en una carta que va
adreçar al jutge de delictes monetaris, Miguel Moreiras, segons
informa Tiempo aquesta setmana. La publicació cita fonts de
l'Audiència Nacional, segons les
quals a l'economista se li va
obrir un procés al jutjat número
3 de l'Audiència. - Servimedia

MADRID. - L'espanyol mitjà és
criticaire, poc puntual, cridaner,
gandul, irresponsable, bmt i bevedor, segons enumera el llibre
Guía de las malas costumbres españolas, escrit pel sociòleg Francisco Gavilán i presentat ahir en
un programa de ràdio. Segons
l'autor, aquests hàbits són difícils d'eradicar, perquè la immensa majoria de la població no
solament els manté, sinó que
n'està orgullós i s'han convertit
en trets identificadors de l'espanyol al món. - Sevimedia

SEVILLA. - Manuel Díaz, presumpte fill de Manuel Benítez El
Cordobés, va comparèixer ahir
davant del jutjat número 14 de
Sevilla, on havia de declarar per
la querella criminal que ha interposat contra ell l'ex-matador de
toros. No obstant, la declaració
es va ajornar a petició de l'advocat defensor de Manuel Díaz,
que vol estudiar amb més deteniment la querella. Al sortir del
jutjat, Díaz va dir que pensa continuar utilitzant el nom d'El Cordobés. - Servimedia
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Els guardacostes
nord-americans
comissen 5.000
quilos de cocaïna
N O V A YORK
ROSA

CODINA

Un destacament dels serveis
nord-americans de guardacostes va interceptar ahir a
l'oceà Pacífic un barco que
portava aproximadament
uns 5.000 quilos de cocaïna.
La quantitat de droga comissada constitueix la segona intervenció de cocaïna més important que s'ha fet al mar.
L'operació dels guardacostes nord-americans va
començar fa unes dues setmanes. Els guardacostes van
iniciar la vigilància del vaixell Sea Chariot quan aquest
va sortir de l'illa San Vincent
el 28 d'abril en direcció cap
al canal de Panamà, i el van
detenir abans d'arribar a
Miami, el punt de destinació
final de la partida de cocaïna.
En el moment de ser detingut, el capità, Óscar García
de Vergara, va declarar que
els contanidors de metall que
duia al barco eren plens de
peix cru. Quan els agents de
l'administració de narcòtics
els van obrir, hi van trobar
230 bales de cocaïna. Cada
una d'elles pesava entre 18 i
28 quilos.
Juntament amb el capità
García de Vergara, de nacionalitat colombiana, la tripulació estava formada per un
altre colombià, quatre xilens i
quatre mexicans. Tots ells estan detinguts a Miami des de
dilluns a primera hora, on els
guardacostes els van passar a
l'autoritat de la FBI.

L'exèrcitfilipímata
25 dels segrestadors
de Bernado Blanco
MANILA
EFE

Almenys 25 dels segrestadors
del missioner espanyol Bernador Blanco han mort i
més de 30 han resultat ferits
des que l'exèrcit filipí va començar una gran ofensiva
contra els guerrillers, la setmana passada, a la província
de Basilan, segons van informar ahir fonts militars.
El cap militar de Basilan, el
general Guillermo Ruiz, va
informar que les operacions
militars aèries i terrestres sobre les posicions dels segrestadors de Blanco van continuar ahir a Kapayawan, localitat simada a les muntanyes.
L'ofensiva va començar el dia
6 de maig per rescatar el nen
de 5 anys Anthony Biel, que
està en mans dels extremistes musulmans des de fa 90
dies. L'exèrcit confia que el
nen encara és viu.
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A Ted Danson li van les madures

EL PROTAGONISTA DE 'CHEERS' VA TENIR LA PRIMERA EXPERIÈNCIA SEXUAL AMB LA SEVA MESTRA
FAX PRES / ND
H M H H j

a popularitat li
I ha vingut a traI vés de la sèrie
I de
televisió
HH
Cheers, tot i que
I abans ja havia
^ • • • • • 1 protagonitzat
pel·lícules com Tres solteros y un
biberón o Un toque de infidelidad. Es diu Ted Danson, està
considerat un sex-symbol -tot i
que a ell no li agrada aquesta etiqueta-, i afirma sense embuts
que li van les dones madures.
"Cree que les dones que superen la quarantena saben el que
volen i saben qui són, no juguen
a l'amor com les adolescents". A
Ted Danson, les noietes que el
persegueixen l'avorreixen fins al
moll de l'os. "Pel que fa a relacions amistoses, les adolescents
són avorrides", afirma Danson, i
afegeix que "a més, sexualment,
les dones grans són més interessants, ho saben tot i tenen una
experiència tremenda".
L'actor reconeix que la seva
primera experiència sexual va
ser amb una dona de 41 anys
quan ell en tenia 17. "Però no era
una prostituta, era una professora del meu col·legi", adverteix.
"Sentíem una gran atracció l'un
per l'altre. Ella va notar de seguida que jo era tot un home. Aquella dona meravellosa era càlida i
dolça, mai podré oblidar aquella
primera experiència", comenta
convençut.
Un pit no el farà córrer
De tota manera, Ted no mira
prim quan se li presenta una
ocasió, i assegura que les dones
li agraden "totes". Això sí, insisteix que el motiven més "les
emancipades, aquelles que et
diuen clarament el que volen i
no són llepafils". Posats a triar,
demana un tipus de dona "sensual, enèrgica, forta, que no sigui
dèbil". Per Danson, això està per
damunt de l'atracció física: "No
em veureu mai corrent al darrera d'un pit, d'una cama o d'un

Ted Danson (segon per la dreta), amb alguns dels seus companys de repartiment a la sèrie 'Cheers'
culet... M'agrada sobretot que la
dona sigui divertida". I d'orgies,
res de res: "Les dones, per descomptat, d'una en una".
Ted Danson ha treballat moltíssim els últims anys, perquè
adora actuar. "Per mi, treballar
és el millor relax", diu, i pensa
continuar fent-ho fins que la
gent se'n cansi, "especialment
les dones".

De moment, no sembla que
les seves admiradores se n'hagin
atipat: "De vegades m'assalten
en públic, i a mi em bull la sang
fàcilment. De sobte, sento mans
per tot arreu, i és una sensació
estranya quan et passa en públic Has de fingir que no passa
res, però et poses vermell, i quan
portes uns pantalons ajustats
qualsevol pot notar... que sóc re-

alment un home", comenta.
No obstant, l'actor vol allunyar-se "d'aquest embolic de les
admiradores". Això no significa
"que deixi de fer l'amor", matisa.
"Senzillament, no necessito ferlo cada dia, perquè, com més fas
l'amor, més en vols".
Si algun dia l'èxit l'abandona,
a Danson li agradaria passar la
major part del temps a la seva

N O U DIARI

finca de Carolina del Sud. "Estar
amb els meus cavalls, domant
animals... Ho he fet moltes vegades amb James Caan, Burt Reynolds i Clint Easwood. M'he emportat més d'una coça per intentar agafar un cavall salvatge", assenyala Danson, i conclou:
"Seria meravellós poder dividir
el meu temps entre el ranxo i la
meva feina d'actor".

NOTÍCIES BREUS
FRIVOLITATS

• Anna Nicole Smith desvelarà el juny vinent els
motius que l'han portat a ser l'elegida de 'Playboy'

U n cotxe a la
Cibeles

La noia que es veu a la foto de la dreta és Anna Nicole Smith, elegida
Playmate de l'any 1993 per la revista Playboy. L'elecció ha suposat
per Smith, que apareix acompanyada del fundador de la publicació,
Hugh Hefner, el premi d'un cotxe Jaguar convertible i 100.000 dòlars
en efectiu. A més, ser Playmate li reportarà el privilegi de mostrar els
poderosos arguments que amaga a la instantània en el número del
mes de juny que ve de la famosa revista per homes.

• Micheline, dona de Sean Connery, adverteix a l'actor
que està disposada a matar-lo si s'atreveix a pegar-li
L'esposa de l'actor escocès Sean Connery, Micheline, ha advertit a
l'actor que el mataria si algun dia aquest li arribés a posar un dit a sobre, segons va publicar el dominical londinenc Sunday Times. L'advertència de Micheline té sentit perquè Connery va declarar no fa
gaire a la revista Vanity Flair que "hi ha coses pitjors que ventar-li
una bufetada a una dona".

d.
Anna Nicole Smith, elegida Playmate del 93 de 'Playboy', amb el
fundador de la revista, Hugh Hefner
N O U DIARI
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Un turisme ocupat per
quatre ciutadans d'origen àrab va acabar la
matinada passada dins
de la font de la Cibeles,
un dels símbols de Madrid, situada a la plaça
del mateix nom. Tres dels
quatre ocupants del cotxe van resultar lleument
ferits en l'accident, i el
conductor en va sortir
iLlès. La causa de l'accident va ser l'excés de velocitat, i els bombers van
tardar mitja hora a treure
el vehicle de la font.
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PRESENTACIÓ: FIAT TIPO 3 PORTES

a presentació de la versió tres portes del Fiat Tipo coincideix amb una posada al dia estètica de la gamma Tipo i
Tempra, així com reforços estructurals en totes dues, equipament de seguretat i una nova definició de variants
de terminació. La carrosseria de tres portes, segons Fiat, era una variant dissenyada i considerada des de l'inici
del projecte Tipo, encara que s'ha tardat cinc anys a materialitzar-se.
'

' n $ <. ^

El noutestyling'de la gamma
L'esperada carrosseria de 3 portes es presenta amb un replantejament de la sèrie Tipo
BARCELONA
M A R I O CHAVALERA

Aquesta tardança ha estat a causa, fonamentalment, del fet que
el mercat italià, que absorbeix la
majoria d'unitats d'aquest model
(1,5 milions des de la seva aparició), és poc receptiu al concepte
tres portes en aquesta categoria
dels "quatre metres de llargada".
No obstant, al conjunt d'Europa
els tres portes representen el 30%
dels models "dos volums"
d'aquestes dimensions.
L'esperadíssima carrosseria de
tres portes es presenta juntament
amb un replantejament de tota la
gamma Tipo, i també els seus derivats Tempra. Estèticament,
canvia el frontal, amb fars halògens més estrets, i hi aparencen
nous detalls, com la motllura
protectora lateral, generalització
de llandes de 14 polzades de diàmetre i plats nous. D'altra banda,
a la carrosseria de tres portes,
l'absència del tercer vidre lateral
treu pesadesa a la línia del cotxe.
A l'habitacle, destaca la substitució de la instrumentació digital
per l'analògica, l'addició d'una
banda central tova al tauler, la
guantera amb tapa en totes les
versions, nous guarniments i
consola central prolongada fins a
la palanca de canvis, excepte en
la versió bàsica S. A la carrosseria
de tres portes, els seients del davant, que són una mica curts de
banquet, es repleguen cap a endavant per permetre el pas a les
places del darrera, i a continuació
recuperen la posició anterior
amb memòria. És curiós observar
que el replantejament de l'interior determina que l'amplada del
darrera a l'altura de l'espatlla passi dels generosíssims 140 cm dels

El nou Fiat Tipo de tres portes té un aire més esportiu i un disseny molt més lleuger
antics Tipo a uns 139 cm, encara
estimables, mentre que als tres
portes queden en només 135 cm.
Una altra disminució que s'ha
d'assenyalar és la del dipòsit de
combustible en les versions de
gasolina, que oficialment allotgen
només 51 litres, en lloc de 55, fet
que és poc adequat per les motoritzacions superiors, que consumeixen més i al mateix temps són
més adients per recorreguts de
llargues distàncies.
Les versions d'acabament pels
cinc portes són S, SX i SLX. Els
Tipo de tres portes, desplegats en
menys versions que els de cinc
portes, representen al mateix
temps les opcions més econòmiques i més funcionals S (amb
motor 1.4 de 71 cv i diesel 1.7 de

58 cv) i les més esportives. La
mecànica potent 2 litres Sedici
valvole de 142 cv, retocada per
oferir una mica més d'elasticitat,
es comercialitzarà només en tres
portes.
Acabat especial
L'acabament especial del GT
-amb seients de tall esportiu que
es poden substituir opcionalment per Recaro i pneumàtics
185/60- és també exclusiu
d'aquesta versió de carrosseria,
l'aspecte visual de la qual és més
harmònic, menys pesant.
Aquests GT poden portar motor
1.8 dd 105 cv o Turbo Diesel 1.9
de 92 cv, però no el 2 litres de 8
vàlvules i 115 cv de gasolina, ja

El Fiat Tempra també es beneficia del redisseny, i té un frontal totalment nou
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que es reserva per la versió SLX
de cinc portes amb canvi automàtic convencional de quatre
marxes. L'altra alternativa d'automatisme és el Tipo 1.6 Selecta
SX, que combina el motor d'injecció monopunt i 76 cv amb la
transmissió variable contínua.
L'equipament de sèrie és raonablement abundant. Només les
versions S no tenen servodirecció, check-panel tancament centralitzat, comptavoltes, retrovisors pintats, vidres tintats i alçavidres elèctrics en funció un sol toc.
Els S de tres portes sí que tenen
àlçavidres elèctrics, per raons
d'estandardització. La versió SLX
afegeix, en relació amb les altres,
les llandes d'aliatge de disseny
nou, recolzabraços central da-

vanter, fars antiboira i una bona
regulació d'alçada del seient del
conductor, que no impedeix
atansar el seient al pedaler quan
es fa servir la posició més baixa.
Aquesta regulació, culminada
amb el reglatge lumbar i el recolzament del darrera abatible en
sectors, és opcional als altres
Tipo. Els GT també disposen en
sèrie dels fars antiboira, i el 16
vàlvules compta, a més, amb
ABS, llandes d'aliatge de 16 polzades, retrovisors exteriors de regulació elèctrica i amb desentelados regulació d'altura de fars, i
volant i pom del canvi entapissats en cuiro.
La seguretat és un tema que se
subratlla als nous Tipo i Tempra,
tant en l'aspecte actiu -frens amb
més dimensions i ABS disponible
opcionalment en totes les versions- com en el passiu, amb reforços estructurals a la part frontal, suport del tauler i barres a les
portes que afegeixen entre 15 i 20
quilos de pes. A més, el nou volant de quatre raigs -regulable
d'alçada- inclou a la part frontal
una estructura deformable amortidora anomenada EAS, i l'opció
d'airbag pel conductor es combina amb un pretensor mecànic
d'emergència (8 cm) dels cinturons del davant, que, a més, ara
són regulables en alçada.
Sense gaires canvis bàsics, els
Tipo són ara més homogenis, i
les noves versions permetran
allargar-ne la comercialització
tres anys més. Al mercat espanyol, els Tipo de cinc portes s'introduiran d'aquí a pocs dies, però
encara no se'n saben els preus
oficials, mentre que els de tres
portes es posaran a la venda a
principis de juny, i els Tempra, a
finals d'aquest mes de maig.

L'interior del Tipo de tres portes, amb el nou replantejament
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L'habitacle s'ha cuidat al màxim i als passatgers
del davant els acullen seients de tipus esportiu

El nou Peugeot 106 XS només s'ofereix en carrosseria de tres portes i té un marcat caràcter esportiu
Després d'haver enriquit la
gamma 106 amb versions 3 i 5
portes, gasolina i diesel, Peugeot
prossegueix l'evolució d'aquesta
gràcies a l'aportació de novetats,
com el 106 XS 3 portes, equipat
d'un motor de 1.360 cc de 75 cv.
El tractament exterior del
Peugeot 106 XS revela el seu
temperament d'una manera discreta. Para-xocs, a davant i darrera, estil XSi, pintats del color
de la carrosseria, i integrant dos
projectors de llarg abast al davanter; motllures laterals amples
coronades per una llista monocolor vermella o platejada, aleró
del darrera tipus XSi pintat de
negre, pneumàtics 165/65 R 13
T, embellidors Pulsar, i el mono-

Nou Peugeot 106 XS:
dinàmica i prestacions
grama XS disposat sobre les aletes del davant, són els signes distintius d'aquesta berlina en relació amb la resta de la gamma.
El 106 XS acull els seus passatgers en seients esportius amb
entapissat tauler d'escacs que es
repeteix en insercions als plafons de les portes. Aquesta mateixa guarnició cobreix la banqueta del darrera monobloc. Vo-

lant de tres radis, capitonat,
combinat amb comptarevolucions, consola llarga, vidres tintats i enllumenat del maleter,
caracteritzen l'equipament de
sèrie del 106 XS. Tot això es
complementa per altres elements de sèrie com són els vidres del darrera practicables,
dos retrovisors exteriors regulables des de l'interior mecànica-

ment, alarma sonora de fars encesos, pre-equip de ràdio, etc.
Té com a opcions els alçavidres
elèctrics del davant, tancament
centralitzat amb comandament
a distància, direcció assistida,
aire condicionat i puntura metal.litzada.
Animat pel motor TU 3 FMC,
de 1.360 cc, que desenvolupa
una potència de 75 cv a 5.800
rpm, i ofereix un parell màxim
d'11,5 mkg a 3.400 rpm, aquesta
berlina, equipada amb una caixa
de canvi de velocitats de 5 relacions, té la vocació d'intercalarse entre la burgesa XR i l'esportiva XSi. A més, es beneficia de
tots els punts forts que caracteritzen la gamma 106 en matèria

de plaer de conduir i comportament vial, el 106 XS, ofereix una
resposta a una clientela que desitja disposar d'un model dinàmic i prestacional, però sense
sacrificar el confort.
Les prestacions del Peugeot
106 XS són realment interessants,
ja que aconsegueix una velocitat
màxima de 172 km/h i accelera
de 0 a 100 km/h en 13,1 segons.
Pel que fa als consums de combustible homologats s'ha de destacar que a 90 km/h gasta 5,3 litres, a 120 km/h 6,9 litres i en circulació urbana 8,3 litres de gasolina sense plom, cada 100 Kms.
El preu de venda àl públic del
Peugeot 106 XS és de 1.380.000
ptes. Les opcions es comercialitzen per conjunts, tancament
centralitzat i alçavidres elèctrics,
46.000 ptes + direcció assistida,
127.200 ptes, + aire condicionat
227.300 ptes; tancament centralitzat i alçavidres elèctrics + aire
condicionat, 196.760 ptes.

La nova versió de la gamma Nissan
primera: Invitation
Nissan ha començat la comercialització al
nostre mercat d'una nova versió de la gamma Primera. Es tracta de l'Invitation, un turisme que combina les prestacions mecàniques del Primera 2.0i SLX amb un equipament exclusiu i un preu molt competitiu.
A més de la denominació pròpia, el Nissan Primera 2.Oi Invitation disposa d'una
sèrie de característiques exclusives que el
fan fàcilment identificable en relació a la
resta de la gamma, i reforça el seu caràcter
de sèrie limitada.
Està disponible en tres colors exclusius,
verd, gris i granat, tots metal·litzats en tons
foscos; està equipat amb plats nous i exclu-

sius; el nom Invitation va col·locat al costat
dret de la tapa del maleter i a les portes del
davant; i disposa d'un entapissat exclusiu
de luxe de color gris verdós, a joc amb l'exterior.
Incorpora de sèrie els elements següents:
volant de 3 radis, tancament centralitzat,
antena automàtica, pre-instal.lació de ràdio, portacassettes, seient del conductor
amb regulació lumbar i aire condicionat.
El Nissan Primera 2.Oi Invitation té un
preu de venda al públic recomanat de
2.260.000 ptes, pintura metal.litzada inclosa. El volum d'unitats d'aquesta sèrie és
molt limitada.

El nou Nissan Primera 2.0i Invitation constitueix una oferta personalitzada a un preu
molt interessant
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Aquest és el prototipus del Mazda 626 Ranchera que la firma japonesa ha preparat per la companyia de gas d'Osaka

Mazda 626 Ranchera propulsat per gas
Mazda ha desenvolupat un turisme
propulsat per gas natural, la carrosseria del qual es basa en el 626 Ranchera.
Una unitat ja ha estat entregada a la
companyia de gas d'Osaka, on s'utilitzarà per finalitats comercials, al mateix temps que es prova la factibilitat i
l'ús pràctic del gas natural com a energia.
La característica externa del cotxe
que més crida l'atenció és el sostre alt
de disseny especial, que serveix per
emmagatzemar al seu interior quatre
cilindres plens de gas natural. Aquests
cilindres són d'aliatge d'alumini i estan recoberts per un plàstic reforçat
amb fibra. Són molt lleugers i tenen

una capacitat de 24,8 metres cúbics.
El motor de gas natural té unes
prestacions que són gairebé comparables a les d'un vehicle normal de gasolina o Diesel, i una autonomia de 330
quilòmetres.
El gas natural està compost principalment de metà, que només conté
una petita quantitat de carbó. Per això
la quantitat de diòxid de carboni produït és mínima. El gas natural es presenta així com una alternativa més
d'energia neta.
Actualment s'estima que uns
700.000 vehicles propulsats per gas
natural són a les carreteres i es fan servir per finalitats pràctiques.
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monaUJjúernacional

immobiliària
COMPRA/VENDES
W

APARTAMENTS

BARCELONA
OPORTUNITAT Per 2.200.000 pessetes, magnífic estudi moblat a platja
Eucaliptus (Amposta), 100 metres
quadrats, platja. Telèfons (93) 803 35
75 i (93) 805 48 41.

TARRAGONA
APARTAMENT 2 dormitoris, molt
bones condicions. Urbanització Estival Park, la Pineda, Racó de Salou.
Telèfon (977) 75 35 66.
APARTAMENT 2 dormitoris, piscina
comunitària. Racó de Salou. Telèfon
(977)21 1410.
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 immediatament.
Telèfon (93) 232 49 30.
APARTAMENT A TAÜLL Urbanització a 10 minuts de pistes, 2n pis amb
ascensor, plaça de pàrquing í habitació per guardar esquis, 3 habitacions,
2 banys, tot perfectament moblat.
Golfes de 30 metres quadrats. Preu:
15.000.000 de pessetes (condicions a
convenir). 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 per
estrenar de dos dormitoris, saló, cuina, bany, terrassa i pàrquing. Preus de
verdadera oportunitat, sense entrada.
També admetem terrenys o finques
com a pagament a canvi, etc. Telèfons
(977) 74 2513, (977) 8100 02 i (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 truqueu al telèfon (977) 37
13 90.

LLEIDA
APARTAMENT (zona privada) panorama platja i muntanya, 2 habitacions,
menjador, cuina, bany complet, tot
moblat, amb piscina particular, zona
d'esbarjo, a Cap Salou. Departiculara
particular. Telèfon (977) 60 63 76.
APARTAMENTMOBLATPIatjad'Aro,
magnífic apartament primera línia platja. Directament sobre la sorra.
4.000.000 de pessetes. Telèfon (972)
82 5910.
ESTUDI MOBLAT Oportunitat, per
2.200.000 pessetes. A platja Eucaliptus (Amposta) a 100 metres platja.
Telèfons (93) 803 35 75 i (93) 805 48
41.

GIRONA
PLATJA D'ARO Magnífic apartament
moblat, primera línia platja. Directament sobre la sorra. 4.000.000 de

pessetes. Telèfon (972) 82 5910.
G3

INMOBILIÀRIA

LOCALS COMERCIALS

TARRAGONA
VENDA LOCAL Francisco Bastos.
Superfície total 140 metres quadrats,
compost de planta baixa més sostremort, 2 banys. Seminou. Acabats de
qualitat. Apte per qualsevol negoci.
25.000.000 de pessetes. F. Cadiach.
Telèfon (977) 21 77 06.

COMPRA/VENDA

1 Apartaments
2

Locals Comercials

3

Pisos

4

Solars

5

Xalets

6

Diversos

7

Apartaments

8

Locals Comercials

9

Pisos

LLOGUERS
VENDA LOCAL a Barcelona, 97 metres quadrats. 9.500.000 pessetes. F.
Martí. Telèfon (977) 23 94 73.
BAR MUSICAL A SALOU carrer Murillo (zona Slamers). Totalment equipat. 11.500.000 pessetes. Transactió.
Telèfon (977) 24 59 02.
BAR/RESTAURANT A les BORGES
DEL CAMP totalment equipat, 6 habitacions, vivenda a la planta primera,
facilitats finançament. Transactió. Telèfon (977) 24 59 02.
LOCAL A SALOU carrer Murillo (davant Pachito). 90 metres quadrats,
terrassa de 275 metres quadrats.
25.000.000 de pessetes. Transactió.
Telèfon (977) 24 59 02.
LOCAL A TARRAGONA Rambla
Nova, situat en edifici alt estànding,
405 metres quadrats. Transactió. Telèfon (977) 24 59 02.

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

REUS
VENC LOCAL Per inversionistes: primera línia a Salou. Telèfon (977) 81 70
28 (migdies de 15 a 16 hores, nits de
21 a 22 hores).
EH

PISOS

BARCELONA
BALMES-LAFORJA110 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.

10 Xalets
11 Diversos
MOTOR
COMPRA/VENDA

12 Turismes
13 Motocicletes
14 Camions
15 Industrials
16 Altres

NEGOCIS
Crèdits
/Hipoteques
17
18 Inversions
19 Traspassos
TREBALL
20 Ofertes
21 Demandes
DIVERSOS
22 Contactes
23 Ensenyament
24 Professionals

BARCELONA
Tel: 93/542 42 00 Fax: 93/542 42 02
TARRAGONA
Tel: 977/21 42 00 Fax: 977/21 46 33
LLEIDA
Tel: 973/70 05 00 Fax: 873/70 05 01
GIRONA
Tel: 972/40 93 00 Fax: 972/22 65 50
REUS
Tel: 977/75 9 8 00 Fax: 977/75 98 01

lèfon (977) 21 77 06.

lèfon (977) 2217 73 i (977) 31 50 23.

VENDA PIS carrer Salinas. 70 metres
quadrats, 3 habitacions, bany.
3.150.000 pessetes. F. Catalunya.
Telèfons (977) 24 08 01 i (977) 24 36
52.

VENDA PIS Rovira i Virgili. 3 habitacions, menjador-sala, cuina, bany.
Reformat. 5.800.000 pessetes. F. Gomis. Telèfons (977) 2217 73 i (977) 31
50 23.

VENDA PIS carrer Jaume 1.60 metres
quadrats, 2 habitacions, nou per estrenar. 8.500.000 pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977) 24 08 01 i (977)
24 36 52.

VENDA PIS carrer Jaume 1,3 habitacions, menjador-sala amb terrassa,
cuina amb galeria, bany, assolellat.
6.500.000 pessetes. F, Gomis. Telèfons (977) 2217 73 i (977) 31 50 23.

VENDA PIS Governador González. 97
metres quadrats, 3 habitacions, calefacció, exterior. 10.500.000 pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977) 24 08
01 i (977) 24 36 52.

VENDA PIS Avinguda Catalunya. 2/3
habitacions, sala-mejador, cuina,
bany, traster, totalment reformat, assolellat. 7.900.000 pessetes. F. La
Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

VENDA PIS Vidal i Barraquer. 100
metres quadrats, 3 habitacions, 2
banys, pàrquing opcional. 12.000.000
de pessetes. F. Catalunya. Telèfons
(977)24 0801 ¡(977)24 36 52.

VENDA PIS carrer Pau Casals, 3/4
habitacions, sala-menjador, cuina,
bany i lavabo, calefacció, exterior.
Reformat. Pàrquing opcional.
11.500.000 pessetes. F. La Pedrera.
Telèfon (977) 23 23 53.
VENDA PIS carrer Santiyan, 4 habitacions, sala-menjador, cuina, bany i
lavabo. Exterior. Nou. 12.200.000 pessetes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23
23 53.

VENDA PIS Sant Antoni Maria Claret.
90 metres quadrats, 3 habitacions,
calefacció, bany, totalment reformat,
traster, extres. 16.500.000 pessetes.
F. Catalunya. Telèfons (977) 24 08 01
i (977) 24 36 52.

VENDA PIS carrer Caputxins. 100
metres quadrats, 4 habitacions, salamenjador, cuina, bany í lavabo, pàrquing, exterior. 13.500.000 pessetes.
F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

VENDA ESTUDI Noves Sant Oleguer.
Superfície 35 metres quadrats. Totalment moblat, bany, exterior. 3.000.000
de pessetes. F. Cadiach. Telèfon (977)
21 77 06.

VENDA APARTAMENT a Salou, 2
habitacions, menjador, cuina, bany, 2
terrasses. Exterior. Moblat. 4.800.000
pessetes. F. Gomis. Telèfons (977) 22
17 73 i (977) 31 50 23.

VENDA PIS carrer Maria Cristina, 4
habitacions, sala-menjador, cuina, 2
banys, calefacció, terrassa. Tot exterior, pàrquing. 21.000.000 pessetes.
F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

VENDA ESTUDI Passeig Sant Antoni.
Superfície total 30 metres quadrats.
Bany complet, cuina equipada, exterior. 3.000.000 de pessetes. F. Cadiach. Telèfon (977) 21 77 06.

VENDA ESTUDI carrer Oleguer. Menjador amb cuina americana, habitació, bany i terrassa. Totalment reformat. 3.500.000 pessetes. F. Gomis.
Telèfons (977) 22 17 73 i (977) 31 50
23.

VENDA PIS Avinguda Ramón y Cajal,
90 metres quadrats, 4 habitacions,
bany i lavabo. 9.500.000 pessetes. F.
Martí. Telèfon (977) 23 94 73.

TARRAGONA_

VENDA PIS Prat de la Riba, 3/4 habitacions, bany, lavabo, sala-menjador,
cuina nova i equipada, calefacció, totalment exterior. 10.500.000 pessetes. F. Cadiach. Telèfon (977) 21 77
06.
VENDA PIS Sant Antoni Maria Claret,
4 habitacions, bany i lavabo, salamenjador, cuina equipada, calefacció. 2 places de pàrquing. Exterior.
12.500.000 pessetes. F. Cadiach. Te-
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VENDA PIS carrer Lepant (Reus). 120
metres quadrats, 5 habitacions, menjador-sala, cuina equipada, bany, lavabo, terrassa, calefacció. 8.000.000
de pessetes. F. Gomis. Telèfons (977)
22 17 51 i (977) 31 50 23.
VENDA PIS Pere Martell. 55 metres
quadrats, 3 habitacions, menjador,
cuina i lavabo. Totalment exterior.
5.800.000 pessetes. F. Gomis. Te-

VENDA PIS àtic carrer Adrià, 60 metres quadrats, 2 habitacions, bany,
exterior, 2 terrasses, vistes al mar.
9.500.000 pessetes. F. Martí. Telèfon
(977)23 94 73.
VENDA PIS Pau Claris, 103 metres
quadrats, 4 habitacions, calefacció,
pàrquing, 2 banys, terrasses, piscina i
zona comunitària. Magnífica vista.
12.500.000 pessetes. F. Martí. Telèfon
(977) 23 94 73.

VENDA CASA RUIDOMS Construcció recent. Planta baixa de 170 metres
quadrats, amb 130 metres quadrats,
jardí posterior. Pis amb 3 habitacions,
menjador-sala, cuina i bany.
19.000.000 de pessetes. F. Gomis.
Telèfons (977) 22 17 73 i (977) 31 50
23.

PIS A TARRAGONA Avinguda President Macià. 3 habitacions, 2 banys,
terrassa 40 metres, pàrquing.
11.000.000 de pessetes. Transactió.
Telèfon (977) 24 59 02.

VENDA XALET Boscos de Tarragona, 7 habitacions, menjador-sala amb
xemeneia, 3 banys, cuina, piscina, gran
jardí de 900 metres quadrats, calefacció, garatge. 33.000.000 de pessetes.
F. Gomis. Telèfons (977) 22 17 73 i
(977)31 50 23.

LLEIDA
PIS EXCEL·LENT 190 metres quadrats. Sala menjador, cuina office, 5
habitacions, 2 grans terrasses, 3
banys, Preu 16.000.000 de pessetes.
Telèfons (973) 261011 -26 87 92.

VENDAXALET Calafat. Alt estànding.
Superfície solar 1.321 metres quadrats. Acabats extraordinaris, primera
línia de mar, 40 metres quadrats, sobre escarpat, calefacció, piscina, jardí, gimnàs i celler. 120.000.000 de
pessetes. F. Gomis. Telèfons (977) 22
17 73 i (977) 31 50 23.

PIS ROCA LABRADOR 128 metres
quadrats, gran sala-menjador, 4 habitacions, bany, lavabo, gran terrassa,
plaça de pàrquing. Telèfon (973) 2617
55.
PIS ZONA BALCÓ DE LLEIDA 120
metres quadrats, 4 habitacions, cuina, sala-menjador, 2 banys, 2 rebosts
i pàrquing. Telèfon (973) 26 92 16.

VENDAXALET Urbanització Solimar.
Xalets individuals en venda, nous. 4
habitacions, sala-menjador. Cuina, 2
banys i lavabo, garatge, celler, terrasses, calefacció. Parcel·la 600 metres
quadrats, 2 últims xalets en venda. F.
La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

PISOS Pagament al comptat. Telèfon
i fax (93) 841 41 32.

REUS

VENDA XALET La Secuita. 140 metres quadrats, 4 habitacions, salamenjador amb xemeneia, cuina, 2
banys. Jardí. 14.000.000 de pessetes.
F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

OCASIÓ PASSEIG SUNYER 100
metres quadrats, sala amb parquet, 4
habitacions, 2 banys, terrassa i calefacció. Només 7.950.000 pessetes
(pàrquing opcional). Telèfon (977) 73
2011.

VENDA PIS Gasòmetre, 90 metres
quadrats, 4 habitacions, bany i lavabo. 13.000.000 de pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977) 24 08 01 i (977)
24 36 52.

VENDA CASA carrer Tomàs (Reus),
70 metres quadrats. Solar, baixos i
dos pisos. Reformada. 9.000.000 de
pessetes. F. Gomis. Telèfons (977) 22
17 73 i (977) 31 50 23.

PIS A CAMBRILS-PLATJA 3 habitacions, 2 banys, molt bona vista, escala
interior amb solàrium privat. Plaça Cruz
de la Misión. 12.000.000 de pessetes.
Transactió. Telèfon (977) 24 59 02.

25 Relax
26 Altres

08 01 i (977) 24 36 52.

PIS EN VENDA Carrer Maria Cristina.
21.000.000 de pessetes. 4 habitacions, sala-menjador, cuina, 2 banys,
calefacció, terrassa. Tot exterior. Pàrquing. PEDRERA.

VENDA XALET Urbanització Bon Sol,

I 160 metres quadrats, 4 habitacions,

PARTICULAR VENC PIS per trasllat
carrer Països Catalans (Reus), 100
metres quadrats, 4 habitacions. Totalment reformat. Telèfon (977) 61 03 27.
Facilitat de pagament.

sala-menjador, cuina, 2 banys i lavabo, calefacció, garatge. Barbacoa.
Celler. Jardí de 700 metres quadrats.
21.000.000 de pessetes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

d]

VENDAXALET Perafort, adossat de 2
plantes, superficie 80 metres quadrats,
3 habitacions, bany i lavabo, salamenjador amb xemeneia, cuina, golfes, traster, té 2 terrasses, llenyer.
Jardí. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23
23 53.

SOLARS
L L E I D A

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.
ES

XALETS

TARRAGONA
VENDA XALET La Secuita. Adossat
de 3 plantes amb una superficie de
180 metres quadrats. 4 habitacions, 2
banys i un lavabo, sala-menjador amb
xemeneia, cuina equipada. Terrassa.
Garatge. Jardí de 100 metres quadrats. 13.500.000 pessetes. F. Cadiach. Telèfon (977) 21 77 06.
VENDA XALET Urbanització Pinalber. Parcel • la de 642 metres quadrats.
Xalet de solament 1 planta de 100
metres quadrats. 4 habitacions, 1
bany, sala-menjador preparada per
xemeneia, cuina gran, terrasses, garatge de 15 metres quadrats, bona
situació. 21.000.000 de pessetes. F.
Cadiach. Telèfon (977) 21 77 06.
VENDA XALET-PARCEL·LA Urbanització La Bonaigua. 10Ó metres quadrats. 3 habitacions dobles, sala-menjador, bany, garatge. 2.000 metres
quadrats de terreny. Aigua, llum, possibilitat de telèfon. 11.000.000 de pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977) 24

LLEIDA
CIUTAT JARDÍ a 1 quilòmetre de Lleida. Xalet adossat 250 metres quadrats. PER ESTRENAR. Garatge 2 places, sala rentar, celler. Cuina equipada, ampli saló, conducte foc a terra, 2
banys, 1 lavabo, 3 habitacions més 2
en golfes, 2 terrasses grans. Acabats:
roure, marbre, gres, calefacció, etc...
Piscina i jardí comunitaris. 25.000.000
de pessetes (hipoteca inclosa). CONDICIONS NEGOCIABLES. Telèfon
(973) 22 07 99 (particular) i (973) 22 07
00.
CIUTAT JARDÍ 1 quilòmetre de Lleida. Xalet adossat 250 metres quadrats, a estrenar. Garatge 2 places,
sala rentar, celler. Cuina equipada,
ampli saló, conducte foc a terra. 2
banys, 1 lavabo. 3 habitacions més 2
en golfes. 2 terrasses grans. Acabats:
roure, marbre, gres, calefacció, etc...
Piscina i jardí comunitaris. 25.000.000
milions (hipoteca inclosa). Condicions
negociables. Telèfon (973) 22 07 99
(particular) i 22 07 00.
EH

DIVERSOS

TARRAGONA
VENDA NAU Carretera Salou. Nova.

•CLASSIFICATS*

36 •NOU D|AR|
Molt a prop a la carretera. A1 quilòme- 6.000.000 pessetes i 110.000 pessetre de Reus, 300 metres quadrats.
tes de lloguer. F. Cadiach. Telèfon
14.500.000 pessetes. F. Gomis. Te- | (977) 21 77 06.
lèfons (977) 2217 73 i (977) 31 5023.
LOCAL EN TRASPÀS Altafulla platja,
superfície 100 metres quadrats, apte
VENDA NAU Carretera València.
per bar musical, totalment instal·lat i
Façana carretera, 740 metres quadrats. 29.300.000 pessetes. F. Gomis. condicionat, 8 metres de barra, 2 lavabos, capacitat per 80 persones, a ple
Telèfons (977) 22 17 73 i (977) 31 50
rendiment. 8.500.000 pessetes. F.
23.
Cadiach. Telèfon (977) 21 77 06.
VENDA PÀRQUING carrer Eivissa.
Fàcil accés. 1.700.000 pessetes. F.
LOCAL EN LLOGUER Sant Pere i
Gomis. Telèfons (977) 2217 73 i (977) Sant Pau. Ed. Venezuela. 170 metres
31 50 23.
quadrats, molt comercial. 150.000
pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977)
24 08 01 i (977) 24 36 52.
VENDA PÀRQUING carrer Ferrer i
Duran. Plaça gran. Fàcil accés. F.
Gomis. Telèfons (977) 2217 73 i (977)
LOCAL EN TRASPÀS carrer Real.
31 50 23.
150 metres quadrats, més sostremort
amb oficines 2.000.000 de pessetes i
125.000 pessetes al mes. F. CatalunVENDA DESPATX a plaça Alcalde
ya. Telèfons (977) 24 08 01 i (977) 24
Llobet, 150 metres quadrats, sala
36 52.
diàfana. Nou per estrenar. Exterior.
24.000.000 de pessetes. F. Martí. Telèfon (977) 23 94 73.
LOCAL EN LLOGUER Avinguda Catalunya. 70 metres quadrats, lavabo.
80.000 pessetes. F. Martí. Telèfon (977)
NAU A CAMBRILS carretera Nacio23 94 73.
nal. 340 metres quadrats (davant gasolinera Costa Dorada). Altura: 8,5
metres. Superfície construïda: 2.350
LOCAL EN LLOGUER carrer Cervanmetres quadrats. Pati: 1.600 metres
tes. 150 metres quadrats, lavabo, 3
quadrats. Transactió. Telèfon (977) 24 portes al carrer. 100.000 pessetes. F.
59 02.
Martí. Telèfon (977) 23 94 73.
OFICINES A TARRAGONA Rambla
Nova, edifici alt estàndíng, des de 550
metres quadrats. Transactió. Telèfon
(977) 24 59 02.

LOCAL EN TRASPÀS local a Major,
lloguer 40.000 pessetes. 45 metres
quadrats. Preu 1.300.000 pessetes. F.
Martí. Telèfon (977) 23 94 73.

VENDA o lloguer nau industrial. A Tarragona, Polígon Nilcar. 500 metres
quadrats, equipat amb vestidors í oficina. Transactió. Telèfon (977) 24 59
02.

E3

LLEIDA
ANSELM CLAVÉ Pàrquing zona Anselm Clavé. Facilitats de pagament.
Telèfons (973) 23 40 69 i (973) 24 09
48.
PÀRQUING ZONA A. CLAVÉ Facilitats de pagament. Telèfons (973) 23
40 69 ¡(973) 24 09 48.

LLOGUERS
EB

APARTAMENTS

TARRAGONA
CAMBRILS-COSTA DAURADA Llogo apartaments. Setmana Santa Estiu. Telèfon (977) 36 33 68.
CAMBRILS-COSTA DAURADA. Llogo apartaments, xalets. Estiu. Telèfon
(977) 36 36 68.
APARTAMENT moblat a Salou. Tot
l'any, 1 habitació, piscina, terrassa.
40.000 pessetes. Transactió. Telèfon
(977) 24 59 02.
APARTAMENTaVilafortuny, tot l'any,
primera línia de mar, 2 habitacions,
pàrquing. 40.000 pessetes. Transactió. Telèfon (977) 24 59 02.
H3

LOCALS COMERCIALS

BARCELONA
LOCAL 1.000 M2 es lloga al costat de
la Universitat Pompeu Fabra. Distribuït en tres nivells, amb quatre entrades anteriors i una de posterior per la
sortida de vehicles. Força industrial,
telèfon i guals donats d'alta. Molt apte
per la instal·lació d'uns menjadors
universitaris. Sense traspàs. Telefoneu al senyor Enric Soler. Telèfon (93)
302 3612.

TARRAGONA
LOCAL EN TRASPÀS carrer Prat de
la Riba, superfície del local 40 metres
quadrats, lavabo, telèfon, totalment
comercial. 5.150.000 pessetes. F.
Cadiach. Telèfon (977) 21 77 06.
LOCAL EN TRASPÀS Avinguda Pau
Casals, la Pineda. Actualment frankfurt
a ple rendiment. Superfície coberta de
60 metres quadrats, superfície descoberta de 25 metres quadrats, aigua,
llum i lavabos. Totalment instal·lat.

PISOS

TARRAGONA
LLOGUER PIS edifici Zeus. 3 habitacions dobles, 2 banys, sala-menjador,
cuina
equipada,
abocador
d'escombraries, acumulador d'aigua
Porta blindada. Pàrquet al menjador i
cuina, zona jardí amb piscina. Totalment exterior. 90.000 pessetes. F.
Cadiach. Telèfon (977) 21 77 06.
LLOGUER PIS Estanislao Figueres,
moblat, 1 habitació, bany, sala-menjador, cuina equipada. Totalment exterior. 48.000 pessetes. F. Cadiach.
Telèfon (977) 21 77 06.
LLOGUER PIS carrer Jaume I. Superfície de 70 metres quadrats, 2 habitacions, 1 bany complet, sala-menjador, cuina equipada. Nou per estrenar, Assolellat. Pàrquing opcional.
50.000 pessetes. F. Cadiach. Telèfon
(977)21 77 06.
LLOGUER PIS Marquès de Montoliu.
130 metres quadrats, 4 habitacions,
calefacció, garatge, 2 banys, nou per
estrenar. 120.000 pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977) 24 08 01 i (977)
24 36 52.
LLOGUER PIS carrer Colom. 110
metres quadrats, 4 habitacions, 2
banys, ben moblat, assolellat. 80.000
pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977)
24 08 01 ¡(977)24 36 52.
LLOGUER PIS Prolongació Caputxins. 150 metres quadrats, 4 habitacions, 2 banys, calefacció, amb vistes
al mar. 80.000 pessetes. F. Catalunya.
Telèfons (977) 24 08 01 i (977) 24 36
52.
LLOGUER PIS carrer Salinas. 70 metres quadrats, 3 habitacions, exterior.
35.000 pessetes. F. Catalunya. Telèfons (977) 24 08 01 i (977) 24 36 52.
LLOGUER PIS Rambla Nova. 160
metres quadrats, 6 habitacions, ampli
sala-menjador, cuina, 2 banys i lavabo, calefacció i aigua calenta central.
Tot exterior. Grans terrasses. Assolellat. 150.000 pessetes. F. La Pedrera.
Telèfon (977) 23 23 53.
LLOGUER PIS Rambla Nova. 4 habitacions, sala-menjador, cuina, bany i
lavabo, moblat, calefacció, exterior.
78.000 pessetes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.
LLOGUER PIS carrer Pin i Soler. 3
habitacions, sala-menjador, cuina
equipada, bany i lavabo, moblat. Tot
exterior. Calefacció. Telèfon. Pàrquing
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opcional. 65.000 pessetes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.
LLOGUER PIS edifici Tarraco Sol.
Pisos de 2 habitacions, sala-menjador, cuina, bany, exteriors. Nous.
55.000 pessetes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.
LLOGUER PIS carrer Real. 3 habitacions, sala-menjador, cuina, bany,
moblat. Totalment exterior. Assolellat. 50.000 pessetes. F. La Pedrera.
Telèfon (977) 23 23 53.
LLOGUER PIS Pau Casals. 3 habitacions, sala-menjador, cuina, bany i
lavabo, tot exterior. Fa poc que està
pintat. 50.000 pessetes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 53.

LLOGUER DESPATX Rambla Nova.
95 metres quadrats, 4 sales, calefacció, bany, exterior. 90.000 pessetes.
F. Martí. Telèfon (977) 23 94 73.

motor
COMPRA/VENDES
EE

TURISMES

DIMARTS

11 DE M A I G DE 1993

pessetes. GARANTIA BMW DE 6 A12
MESOS.

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.
AUTOBARNA Provença, 89. Telèfon
PANDA B-EM, 125.000 pessetes.
(93) 321 52 74. AUDI COUPE 2.2 E BPEUGEOT 505-STi, a.a, d.a. B-FJ,
KM (89) 2.200.000 pessetes. BMW
250.000 pessetes.
5351 (88) full equip 2.900.000 pessetes. RANGE ROVER T. DIESEL (88)
AUTOMÓVILES SERENA Avinguda
aire 2.150.000 pessetes. MERCEDES
Diagonal, 582. Telèfon (93) 200 57 55.
300 TD familiar, automàtic 1.650.000
Ferrari 328-GTB seminou. Ferrari 348pessetes. LANCIA DELTA HF TURBO TS, seminou. Ferrari, 308 i, impeca(88), 875.000 pessetes. SUZUKI
ble, any 85. Mercedes 500-SL any 90.
SWIFT GTI B-IK aire, 700.000 pesseMercedes 230-SL Pagoda, molt bon
tes. RENAULT 11 TURBO (86), 450.000 estat.
pessetes. OPEL ASCONA 1.8 I (86),
aire, 550.000 pessetes. RENAULT 18
AUTOS CARRERA Avinguda MeriGTS (85), 250.000 pessetes.
diana, 408 (sortida metro Fabra i Puig).

BARCELONA

AUTOMÓVILES A. MAS Casanova,
ES VEN PEUGEOT 205 GT11.6 color 182. Telèfon (93) 43916 03. Mercedes
blanc amb alarma i aire condicionat.
300-E, a. a., sostre blanc, B-JV. PeuLLOGUER PIS carrer Cervantes. 70
Matrícula B-GM, 575:000 pessetes.
geot 405-GRi, a. a., met., llandes, Bmetres quadrats, 3 habitacions, bany, Pere. Telèfon (93) 454 10 65.
JV. VW. Passat CL, blanc, seminou,
exterior. 36.000 pessetes. F. Martí.
B-JV. VW. Golf GTi, 16 vàlvules, sosTelèfon (977) 23 94 73.
tre, extres, B-LD. Opel Vectra 2.0, a.
ES VEN PEUGEOT 405 GR any 89,
preu a convenir. Telèfon (93) 874 73 22 a., metal·litzat, B-LD. Opel Corsa 1.4GT, blanc, seminou, B-LD. Renault
LLOGUER PIS carrer Robert D'Aguiló,
a la tarda.
21-TI, blanc, aire condicionat, B-KC.
70 metres quadrats, 3 habitacions,
bany, exterior, terrassa. 42.000 pesFAETON. MALLORCA, 65. telèfon (93) Nissan Patrol, 3 portes, a. a., llandes,
B-KV. Ford Scorpio 2.0Í-GLÑ, a. a.,
setes. F. Martí. Telèfon (977) 23 94 73. 322 40 22 (entre viladomat i calàbria)
metal·litzat, B-IJ.
FINANÇAMENT FINS A 60 MESOS.
GARANTIA FINS A 2 ANYS, A TOT
LLOGUER PIS Avinguda Catalunya.
ESPANYA. PECES I MÀ D'OBRA SEN- AUTOMÓVILES FENO. Gavà, 62.
75 metres quadrats, 3 habitacions,
SE LÍMIT DE QUILÒMETRES. SERVEI Barcelona. Telèfon (93) 421 49 30 i
bany, exterior. 45.000 pessetes. F.
ASSISTÈNCIA EN CARRETERA.
Martí. Telèfon (977) 23 94 73.
332 54 59. VEHICLES REVISATS FINS
A 1 ANY DE GARANTIA. VW Kuber
LLOGUER PIS Avinguda Estanislao
peça clàssica, en perfecte estat, desUNCIA SUR MOTOR (CONCESSIOFigueres. 40 metres quadrats, 1 habi- NARI LANCIA).
capotable total. Renault Fuego, aire
tació, lavabo, exterior. Moblat. 50.000
condicionat, impecable. Renault 5
pessetes. F. Martí. Telèfon (977) 23 94 Y-10 MIA, B-MT, pocs quilòmetres.
Turbo, B-HM, molt cuidat. FiestaXR2,
73.
B-JV, 1 any de garantia. Fiat Uno
Dedra Integrale, B-MN, cotxe direcTurbo, procedent mecànic. Ascona
tius. Dedra 2.0 ie, B-LT, full equip.
1.8i, pocs quilòmetres. Range Rover
Thema Turbo D, B-LW, impecable.
REUS
Vogue, motor EFI, B-MF. Range RoDelta LX, B-IB, ben cuidat. Senyor
ver TD, B-KV, i any garantia. MitsubisMorales.Telèfon (93) 658 44 04.
ES LLOGA pis moblat, 4 habitacions,
hi Montero, molt cuidat. Ford Cosworbany i lavabo, rentavaixelles i TV en
th, B-JX, 1 any de garantia. Citroen
color, carrer Gaudí (Reus). 60.000 pes- PLAÇA GARRIGÓ,25(Escòcia-Vèlia).
CX, des de 195.000 pessetes, diversetes mes. Telèfon (977) 32 02 56 / 89 Telèfon (93) 349 50 80.
sos. Taunus i Granada 2.8i, automàtic
05 71.
i manuals, diversos, pocs quilòmeROGER DE FLOR, 95-97. TELÈFon
tres, garantia. Senator 3.0 automàtic,
(93)
231
44
74.
AV.
HOSPITAL
MILIEQ
XALETS
TAR, 78-80. TELÈFON (93) 284 88 78. i manuals, diversos. Mercedes Automàtic 240-D, B-FM. Mercedes 190P. GRÀCIA (PÀRQUING SABA). TETARRAGONA
E, 56.000qullòmetres, B-GT, bon preu.
LÈFON 908 793 911. GRAN ESTOC
Rekord, B-GZ, bon preu, garantia.
VEHICLES NOUS. Entrega immediaLLOGUER XALET Urbanització SoliRenault 25, B-HN, sempre garatge, a
ta. VEHICLES A CANVI. BMW 325 i
mar, 270 metres quadrats, 4 habitaterminis. Peugeot 505, aire, bon preu.
cions, sala-menjador, cuina, 2 banys í Kit-M. Tècnic, B-KB. BMW 325 i
Audi 100-2.2Í, diversos, a terminis. RTOURING, B-LW.
lavabo, calefacció, garatge. Xalet in5,127, R-12 i Fiesta, des de 88.000
dividual, nou per estrenar. Jardí de
pessetes. R-21 Injecció + aire, tota
525 metres quadrats. 150.000 pesseTOTS AMB JEEP. TOT TERRENY
tes. F. La Pedrera. Telèfon (977) 23 23 TOTES MARQUES. PROVENÇA, 537. prova. Polo Diesel, B-HW, pocs quilò53.
TELÈFON (93) 235 00 63 SUZUKI SJ- metres. R-4 FGTA. 6 i Seat Trans,
diversos. Corsa, R-5 i Fiesta, diver410 JHT, B-GX. LADA NIVA DIESEL,
sos. Porsche 944, d. a., a. a., r. c.
entrega
immediata.
LAND
ROVER
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DIVERSOS
alarma. Renault 11 i Renault 9 diverSÚPER, B-GM, 42.000 quilòmetres.
sos.

BARCELONA
TURISMES MB 300-E 24 vàlvules ABS
aire superpreu. MB 300-CE 24 vàlvules. Aut. aire ABS full equip, MB 300E clima, pell, bona ocasió. Ford Probe
GT Coupe 2.2 Turbo per estrenar.
Porsche 944 Turbo F. equipat estrenar. Espanya. Toyota MR2 per 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. asís, 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
222-lny. súper preu per estrenar. Maserati Cabrio 250 CV, superpreu. Innocenti Turbo de Tomaso pocs quilòmetres. Superpreu Escarabajo 1303
perfecte. EXPOSICIÓ I VENDES. Balmes, 262. Telèfon (93) 217 54 04.
TALLERS PROPIS. Alfons XII, 43. Telèfon (93) 201 42 78, TRESSERRAS.

TARRAGONA
LLOGUER DESPATX Avinguda
Roma. Superfície 130 metres quadrats.
Totaunasala, bany, per estrenar, possibilitat de placesde pàrquing. 100.000
pessetes. F. Cadiach. Telèfon (977) 21
77 06.
LLOGUER DESPATX Plaça Pastoreta (Reus). 160 metres quadrats, 8 dependències, bany i lavabo. Calefacció. Exterior. 75.000 pessetes. F. Gomis. Telèfon (977) 2217 73 i (977) 31
50 23.

TRAMO-20, SA Camp, 86 (al costat
Bisbe Sivilla). Telèfon (93) 212 80 08.
Finançament fins a 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.

AUTOMÓVILES GARRETA LÓPEZ,
SA SERVEI FORD, GARANTIA PER
ESCRIT. Escort XR3i, B-KW, pocs
quilòmetres, perfecte, 890.000 pessetes. Escort 1.6i Ghia, B-JC, aire
condicionat, impecable 690.000 pessetes. Polo Coupe, B-LT, 38.000 quiAUTO CASTANYER, SA. balmes, 418. lòmetres, nou 725.000 pessetes. SupÀrquing. telèfon (93) 21134 00. CON- zuki Samurai, any 90, har-top, 850.000
CESSIONARI OFICIAL RENAULT R- pessetes. 205-GT, B-KB, 5 portes
5 TURBO, B-HP. R-19.TXE, B-KG. R- ocasió, seminou, 690.000 pessetes.
11 TXE 5 portes, B-IU. CITROEN BX, 205-GT, B-IN, 5 portes, garantia total,
pocs quilòmetres, 590.000 pessetes.
B-IC. RENAULT FUEGO, B-FF, EXCorsa Don Algodón, B-KM, nou,
PRESS 1.4, B-IH. R-19 Chamade 16
625.000 pessetes. Corsa 1.2, B-JC, 5
vàlvules, ABS. B-NH. OPEL CÓRSA
1.2-LS, 3 portes, B-HT. OPEL CORSA portes, elev. tancament, 550.000 pessetes. Corsa 1,2-TR, B-JC, pocs qui1.2-S, 5 portes, B-IB.
lòmetres, tota prova, 490.000 pessetes. Fiat Uno 70-SX, B-IV, any 88, elev.
GOLF GTI blanc, preciós, B-IX. AUTO
515.000 pessetes: AX 14-TZS, B-IU,
FABRA. Telèfon (93) 440 55 42.
any 88, 29.000 quilòmetres, 490.000
pessetes. Ofertes de la setmana: Ibiza
AUTO GALOFRÉ Carrer Granja, 25 i
1.5, any 88,425.000 pessetes. Corsa
Cardoner, 11. Telèfon (93) 218 53 37. 1.3 SR, 390.000 pessetes. Carrer CalàPeugeot 205 XTD. B-NH. Peugeot 309- bria, 202. Telèfon (93) 430 44 05.
GTX, a. a. extres. B-KM. Citroen AX
VIVACE. B-MC. BMW 3201 any 87.
AUTOMÓVILES GRANVIA. GRAN VIA
AUTO PARÍS. CONCESSIONARI OFI- CORTS CATALANES, 307. TELÈFON
CIAL. RONDA GENERAL MITRE, 29.
(93) 325 12 42 AGENT OFICIAL CITELÈFON (93) 204 55 62 BMW 325Í/
TROEN. VEHICLES USATS, GARAN4 p. a.a., B-KB, 1.850.000 pessetes.
TITZATS FINS A 2 ANYS DE PECES I
BMW 735 i, B-HV, tots extres,
MÀ D'OBRA I FINANÇAMENT FINS A
1.500.000 pessetes. BMW 535, full
60 MESOS. SENSE ENTRADA. AX
equip, ASC, B-KV, 3.500.000 pesseGT, a.a.e.e., c.c. llandes, B-MU, 26.378
tes. BMW 325 iX TOURING, B-MX,
mes. AX 14-TRD e.e., c.c. (90), L-S,
3.300.000 pessetes. BMW M-3 Ca16.327 mes. BX 19-GT, a.a., d.a., Bbrio (90), blau, pell, 4.300.000 pesseGX, 12.310 mes. C-15 DIESEL, 5 portes. BMW 635-CSi B-DT. ALFA 75
tes, B-HD, 12.310 mes. FORD ESAmerica, a.a., d.a, B-IP 850.000 pesCORT 1.3 Chia, B-FN, 8.165 mes.
setes. MB 190-E 2.6 B-HY, a.a., ABS, FORD ORION 1.6 Ghia, B-GW, 13.190
2.300.000 pessetes. PEUGEOT 405
mes. VW. POLO CLÀSSIC, Diesel, BMi-16 v, B-KF, 1.700.000 pessetes.
JG, 13.190 mes. SEAT MALAGA 1.,5
SAAB 900-T, B-JC, a.a, pell, 1.600.000 B-JV, 11.933 mes. OPEL CORSA TR

Telèfon (93) 346 4710. Garantia 1 any,
peces i mà d'obra. Alfa 75-1.6, a.a., BKY, 850.000 pessetes. Fiat Uno Turbo, B-LD, 885.000 pessetes. Ford
Orion 1.4-GL, B-JJ, 650.000 pessetes. MB 190-2.3, a.a, any 88, B-JB,
2.150.000 pessetes. MB 190-2.3, ABS,
a.a, any 89, 2.750.000 pessetes, MB
190-E, ABS, sostre, B-IN, any 84,
1.300.000 pessetes. Renault 11-TSE,
B-IT, 580.000 pessetes. Opel Kadett
2.0-GSi, B-JZ, 1.100.000 pessetes.
Opel Corsa 1.2, B-HD, 425.000 pessetes. Opel Ascona 2.0-GT, B-IC,
750.000 pessetes. Opel Calibra 2.0i,
B-MS, 2.175.000 pessetes. Opel CorsaCíty, B-KM, 550.000 pessetes. Seat
Terra vidre, B-JW, 450.000 pessetes.
Volvo 340-GL, a.a, B-HY, 690.000
pessetes. Rover216-S, B-IW,680.000
pessetes. Suzuki 4x4, sostre dur, BHX, 550.000 pessetes. Peugeot 205XR, B-HF, 500.000 pessetes. VW. Golf
GTi, 5 portes, B-JU, 1.100.000 pessetes. VW Vento B-NT, 1.550.000 pessetes. R-19 GTS, B-JZ, 875.000 pessetes. Seat Ibiza 1,5-GLX, 5 portes, BIP, 550.000 pessetes. VW. Polo Clàssic Diesel, B-IX, 550.000 pessetes.
Dissabtes obert matí i tarda.
CASA UBACH Borrell, 96. Telèfon
(93) 454 78 43.
600-E i 131-1.6 molt econòmics. Ibiza
1.5, (87) i Marbella GLX, 10.000 quilòmetres. MGB 1.8, descapotable, any
78. Seat 1500, (65) i Seat 1400, (58).
Seat 850 Coupe i Seat 600-L,
col·lecció. MB 230-SL Pagoda, 1964,
2 capotes. Golf GTi 1.8-16 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 GSí 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 2.0i GT 16 vàlvules, full
equip, (91). CASA UBACH.
VEHICLES D'OCASIÓ VOLVO
Volvo 760 Turbo Interc., B-LC.
1.650.000 pessetes. Volvo 740-GLE,
impec., B-HH. 1.100.000 pessetes.
Volvo 340-GL, impecable, B-JG.
865.000 pessetes. Volvo 740-GLE,
ocasió, B-GD. 950.000 pessetes. Volvo 245 Polar, B-LW, impecable.
1.790.000 pessetes. Volvo 360-GLT,
2.0, a. a., B-GZ. 745.000 pessetes.
Volvo 360-GLT 2.0, ocasió, B-FT.
475.000 pessetes. Lancia Delta GT
i.e., B-LC. 895.000 pessetes. Lancia
Prisma 1.6 Symbol, B-HZ. 495.000
pessetes. Peugeot 405-SRD. T.s. nvo.,
B-MM. 1.775.000 pessetes. Peugeot
309-SRD, N-IW, impecable. 775.000
pessetes. Super-5 GLT, impecable,
B-HK. 495.000 pessetes. Ibiza 1,5GLX, ocasió, B-HY. 457.000 pessetes. Kadett GSi 2.0, impecable, B-KL.
935.000 pessetes. Audi 100-CD perfecte, B-HZ. 995.000 pessetes. Alfa
Romeo 33-1.5 TI, B-IF. 495.000 pessetes. Ford Orion 1,6-GT, impecable,
B-KN. 675.000 pessetes. Porsche911
Carrera, B-IV. 3.850.000 pessetes.
Mercedes 300-D (caixa-123), B-EZ.
685.000 pessetes. Opel Kadett 1.8GSi, ocasió, B-HB, 735.000 pessetes.
Opel Kadett 1,6-GLS, 4 portes, B-HN,
impecable. 595.000 pessetes. Porsche 944 Coupe, any 88, impecable.
2.250.000 pessetes. Golf GTi, 16 vàlvules, a. a., B-IL, impecable. 975.000
pessetes. Golf GTi ocasió, B-IH, impecable. 895.000 pessetes. Vehicles
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totalment revisats i garantitzats fins a
504 FAMILIAR Diesel, 5 vàlvules, 7
1 any amb o sense entrada i fins a 60
places. 525.000 pessetes. MAGRImesos. Visiti'ns sense compromís.
I ÑAUTO.
Telèfons (93) 322 48 62 i (93) 321 88
12.
CHAMADE TSE B-KN, metal·litzat.
IBERCARRERA Concessionari Oficial
825.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.
PORSCHE-ASSAB. Via Augusta, 195.
Esq. Calvet. Telèfon (93) 209 27 33.
FORD SIERRA 2.0-GL metal·litzat,
675.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.
Porsche Carrera-4, any 89, B-KT.
Porsche 977 S-2, any 90, B-LH. Pors- IBIZA 1,5 CLX vermell. 350.000 pesche 928-S, any 82, B-FF. Porsche
setes. MAGRIÑAUTO.
944, any 89, B-KP. 2.600.000 pessetes. Porsche 911 -SC, any 82. Porsche OPEL KADET 1.81 GT 4 portes (88).
924-S, any 87, B-IJ. 1.500.000 pesse- 750.000 pessetes. MAGRIÑAUTO.
tes. Saab 900 Turbo 165-S, any 90, BKW. Saab 900 Turbo, any 88, B-JF.
MIR AUTOMÓVILES. Telèfon (93) 202
Saab 900i, any 87, B-IH. 975.000 pes- 18 95. Marià Cubí, 155 (entre Muntasetes. Saab 900 Turbo, 2 portes, any
ner i Santaló). BMW 325ÍX blanc, 4
87, 60.000 quilòmetres. Mercedes
portes, impecable. BMW 535i blanc,
230-E, any 88, GI-AT. Range Rover
B-NC, bon preu, impecable. Gran
Vogue V-8, any 89, B-KU. Opel Vectra Cherokee Laredo, blanc, per estrenar.
2.0Í-CD a. a„ any 90, B-LC. R-21 TXE, Gran Cherokee Limited V-8 (220 CV),
a. a„ any 87, B-ID. 775.000 pessetes. verd metal·litzat o blau metal·litzat,
Vehicles totalment revisats amb gaper estrenar. Mitsubishi VR-4, biturbo
rantia fins a 1 any. Obert dissabtes.
coupé, 300 CV, color a elegir, nou per
estrenar. Lancia Delta GTi 1.6, blanc,
ITALIBERICA, SA. TELÈFON (93) 231 5 portes, llandes, 40.000 quilòmetres,
B-MF, perfecte estat.
62 12 JAGUAR SOVEREING 3.6, diversos. JAGUAR XJS V-12 i 3.6,
coupés. JAGUAR MK-I over, r. ràdio,
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 325i MTecnich, seminou (86). ROGER DE
FLOR, 77-79. Telèfon (93) 231 62 12.
BMW 3231 any 84, B-GF, plata, estat
perfecte. KELDENICH.
BMW 325 I any, 89, B-KK, blanc,
impecable. KELDENICH.
BMW 3251A 4 portes, any 90, M-LK,
blanc, perfecte. KELDENICH.
BMW 524-TD any 89, B-KF, a. a.,
ABS, blanc. KELDENICH.
HONDA NSX B-NG, vermell, full
equip., perfecte estat. KELDENICH.

MOBIL-KULTUR Vilarós, 3 (plaça
Núñez de Arce). Telèfon (93) 212 49
19. Rolls Royce Camargue. Mustang
descapotable per estrenar. Ford Explorer, per estrenar. Opel Calibra 2.0Í,
18.000 quilòmetres, B-MN. Fiesta 1.1
Ghia barat, B-EV. Escarbat descapotable, B-MV. BMW 318i Cabrio, 10.000
quilòmetres, B-MX. Fíat Tipo, 4 portes, blanc, barat, B-JV. Audi 100 blau,
barat, B-LL. Porsche 911-2.7, B-CK.
Jaguar XJ-12, granat, full equip., GEX. GARANTIA 6 i 12 MESOS.
CLÀSSICS - CLÀSSICS - CLÀSSICS
Porsche 356-C, 75 CV, frens disc, any
63. Porsche 912, blanc, col·lecció,
any 67. Alfa GT Júnior 1.6, any 72.
Austin 1.000 vermell, any 74. BMW
3.0-CSi full equip., any 75.
MODOLELL MOTORS Modolell, 70.
Telèfons (93) 418 80 82 i (93) 418 82
79. Pàrquing clients. 12 mesos garantia.

TORS.
PEUGEOT 309 GT a. a., any (87),
750.000 pessetes. MONZA MOTORS.
PEUGEOT 405 GR any 89,1.000.000
de pessetes. MONZA MOTORS.
R-25 TX pocs quilòmetres, impecable, B-LZ, 1.390.000 pessetes. MONZA MOTORS.
MOTOR GANDUXER, SA Ganduxer,
141. Telèfon (93) 211 57 48. Gran
Cherokee Limited, per estrenar,
4.800.000 pessetes. MB 300-CE, 24
vàlvules, Cabrio, full per estrenar,
10.900.000 pessetes. Honda Cívic EFI
125 CV, per estrenar, 2.550.000 pessetes. MB 300-CE, any 88, full equip,
4.100.000 pessetes. MB 300-TE, any
87, 4-matic, aire condicionat,
3.100.000 pessetes. MB 500-SEC, any
85, full equip, 3.100.000 pessetes. MB
300-Diesel, any 82, aire condicionat,
impecable, 850.000 pessetes. BMW
520Í (91), 24 vàlvules, aire condicionat, 2.850.000 pessetes. BMW 325i,
any 89, aire condicionat, perfecte,
2.050.000 pessetes. BMW 318, any
88, metal·litzat, perfecte. 850.000 pessetes. BMW 320, any 82, sostre, llandes, 400.000 pessetes. Cherokee Limited, any 91, 20.000 quilòmetres,
2.850.000 pessetes. Range Rover V8, any 87, perfecte, 2.200.000 pessetes. Nissan Patrol, 6 cilindres, 7 places, any 87,1.050.000 pessetes. Golf
GTi, any 88, equip BBS, sostre,
990.000 pessetes. Peugeot 205-GTX,
any 86, impecable, 590.000 pessetes,
Super-5 Turbo, any 86, impecable,
460.000 pessetes. R-25 GTX, any 85,
aire condicionat, alçavidres, 775.000
pessetes. Fiat Uno Turbo. Renault 18GTX, any 83, aire condicionat.
ALFA ROMEO 33-1.5 Ti, vermell, impecable, 425.000 pessetes. 751.8 IE,
aire, direcció, vermell, 850.000 pessetes, B-KD. BMW-MUNTAÑÁ. Concessionari oficial. Numància, 22 al costat
de l'estació de Sants. Telèfon (93) 410
62 75/4106341.
AUDI-VW 90 2.2-E aire (88), B-IX. 90
2.2-E impecable, pocs quilòmetres,
B-JV. MUNTAÑÁ.

NISSAN 200-SX any 90, B-LG, plata,
impecable. KELDENICH.

BMW 635-CSi, B-GV, verd, any 85.
BMW 535, GE-AD, blau, any 88. BMW bmw concessionari oficial "selecció
535Í, B-KB, negre, full, any 89. PorsAUTOMòbils ocasió" garantia bmw
che 944, B-HD, blanc, autòmat., any
escrit 6A12MBMW: M-3 pocs quilò86. Porsche 928-S, B-IT, granat, any
metres, impecable, B-IB, M-3 impe85. MB 300-CE, AMG, B-IY, negre,
cable, cuir, sostre, pocs quilòmetres,
any 88. MB300-CE, B-KT,dauratxamB-KK. 5251, extres, pocs quilòmetres,
pany, any 88. Honda Civic, per estreB-KU 5351, últim model, 28.000 quilònar, negre, any 93. Jeep Gran Chemetres, full equip, B-LN. 535 I últim
rokke, Gran Wagoner, any 93. MGB
model, 50.000 quilòmetres, full equip,
1.8, any 63, vermell, Z-41000. Opel
B-LX. 7351 últim model, cuir, climatiCorsa Diesel Swing, B-IT, blanc, any
tzació, B-JF. 5351 últim model, clima,
88.
pocs quilòmetres, B-JN. BMW 318 I
aire condicionat, B-IC. 324 Diesel, 4
portes, a. a., impecable, B-HX. MUNALFA 33-1.3 any 87. MONZA MOTAÑÁ.
TORS.

OPEL OMEGA-2 any 89, B-KP, antracita, impecable. KELDENICH.

ALFA 75-1.8 ie, extres (89), 875.000
pessetes. MONZA MOTORS.

LANCIA Delta 1.6i GT gris, B-KB.
MUNTAÑÁ.

PEUGEOT309-GTI any 90, B-LD, gris
metal·litzat. KELDENICH.

AUDI 90 a. a„ any 86,750.000 pessetes. MONZA MOTORS.

MERCEDES 190, vermell, aire, direcció, bon estat, B-JG. MUNTAÑÁ.

PEUGEOT 404 Ml any 89, B-JY, color
vermell. KELDENICH.

BMW 325 I a. a„ ABS, any 86,
1.350.000 pessetes. MONZA MOTORS. Marina, 312-314. Telèfon (93)
456 35 00/08/09.

NISSAN Sunny 1,6-SGX, any 89, aire,
llandes. MUNTAÑÁ.

MAZDA COUPE any 88, B-JH, blanc,
extres. KELDENICH.
MB 190-2.5 16 vàlvules, any 89, BKS, full equip. KELDENICH.
MERCEDES 560-SEC any 87, B-HG,
gris, impecable. KELDENICH.
MITSUBISHI MONTERO-25 any 88,
B-JM, blau. KELDENICH.

PEUGEOT 40516 vàlvules, any 89, BKG, plata, impecable. KELDENICH.
PEUGEOT 405-GR any 90, B-LF, a. a.
llandes. KELDENICH.
RANGE ROVER any 89, T-X, blau,
estat perfecte. KELDENICH. Muntaner, 408. Telèfon (93) 414 46 96. Garantia BMW fins a 12 mesos. Pàrquing
propi pels senyors clients.
RENAULT 21 any 89, B-JZ, gris
metal·litzat. KELDENICH.
RENAULT 25 BACCARA any 88, BJN, blanc. KELDENICH.
VW. PASSAT 1.6 any 90, B-LD, vermell, perfecte. KELDENICH.
COL·LECCIONISTA GT (72).
1.850.000 pessetes. R-7, 128, 600,
Mini de 90.000 a 250.000 pessetes.
MAGRIÑA.

BMW 535 full, equip., (91), 4.250.000
pessetes. MONZA MOTORS.
BMW M-3, B-IB a. a„ ABS, pocs
quilòmetres, 2.675.000 pessetes.
MONZA MOTORS.
FIAT TIPO DGT any 88,750.000 pessetes. MONZA MOTORS.
FORD ESCORT GHIA últim model,
1.175.000 pessetes. MONZA MOTORS.
GOLF GT I 16 vàlvules extres, (88),
1.050.000 pessetes. MONZA MOTORS.
JAGUAR SOVEREING V-12 full,
equip., 2.500.000 pessetes. MONZA
MOTORS.
LINCOLN MARK-VII full, nou,
8.000.000 de pessetes. MONZA MO-
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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.
PEUGEOT 405-SRi des de 890.000
pessetes, any 88.309-GT i GTX aire,
des de 675.000 pessetes. MUNTAÑÁ.
PORSCHE 944 perfecte, 1.400.000,
B-IX. MUNTAÑÁ.
RENAULT R-21 Familiar, pocs quilòmetres, B-HZ. 21-TXE aire, direcció,
B-HU. 21-TX aire, direcció, ABS, BLK. MUNTAÑÁ.
SAAB 900 Turbo, aire, 1.250.000 pessetes, B-JC. 900 Turbo, aire, 4 portes,
B-JD. MUNTANÁ.
TOYOTA Célica GT 16 vàlvules,
1.900.000 pessetes, B-LK. MUNTAÑÁ.

VOLKSWAGEN GTi vermell, 890.000
pessetes, B-IV. GTi 16 vàlvules, blanc,
sostre, llandes, diversos. MUNTAÑÁ.
VOLVO 360-GLT, aire, direcció, 4
portes, B-IX, 750.000 pessetes. 360GLT, aire, bon estat, econòmic, B-GT.
MUNTAÑÁ.
NOVA CENTRAL CONCESSIONARI OFICIAL FIAT Autovia Castelldefels km 5. El Prat davant Pryca. Telèfon (93) 370 00 61. GRATUÏTA
L'ASSEGURANÇA DE ROBATORI.
Tenim els millors cotxes i els millors
preus. Alfa Romeo 33 1.5-TI, B-ID,
475.000 pessetes. Alfa Romeo 331.5Tl, B-JB, 500.000 pessetes. Citroen
AX 1.1 TRE, PM-AT, 425.000 pessetes. Citroen BX 1,9-GTI, T-T, 750.000
pessetes. Fiat Uno Turbo DS, B-NN,
1.200.000 pessetes. Fiat Uno 70-SL,
LE-M, 325.000 pessetes. Fiat Tipo
Turbo DS, B-JL, 800.000 pessetes.
Fiat Tipo 1.4, B-JM, 650.000 pessetes. Ford FiestaC, B-HJ, 375.000 pessetes. Opel Kadett 1.3-S, B-GJ,
325.000 pessetes. Opel Corsa, 1.2TR, B-IT, 425,000 pessetes. Opel Corsa 1.2-ST, B-HX, 425.000 pessetes.
Renault 4-TL, B-IX, 325.000 pessetes.
Seat Marbella, B-JZ, 275.000 pessetes. Seat Ibiza 1,5-GLX, B-IW, 500.000
pessetes. Ocasions diverses de 50.000
a 250.000 pessetes. Estem tan segurs
dels nostres vehicles d'ocasió que l'hi
tornem a comprar als tres mesos al
mateix preu. Autovia de Castelldefels
km 5 davant Pryca. Telèfon (93) 370
00 61.
AUDI 80 d.a, a.a. 425.000 pessetes.
PALES
BMW 3201 any 88. PALES
BMW 525 24 vàlvules, any 91. PALES
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GLS, Cabrio. Mitsubishi Pajero V-6
GLS 5 portes, aire, ABS. Nissan GR
TD molt nou, antracita. Gran CheI
rokee Limited 6 cilindresdiversos. Ford
Explorer LTD solament 10.000 quilòmetres. Ocasió. Toyota HDJ-80 diesel, 167 cv, ocasió. Únic. Toyota Land
Cruiser, BJ-73. (90), bon preu. TRESSERRAS.
TURISMES 4X4 Mitsubishi 3.0 GT
VR-4 300 CV, ocasió. Mitsubishi Eclipse GSX, full equip, estrenar. VW Golf
Country Syncro 4x4, únic. Lada Níva
diversos nous superpreu. TRESSERRAS.
FORD ORION 1.6 GHIA (89), blanc,
impecable. VOLVO PUIG.
GOLF GTI a. a. any 89, blanc, seminou. VOLVO PUIG.
KADETT 1.4 (91), blanc, perfecte estat. VOLVO PUIG.
KADETT 1.6-GL (88), beix, pocs quilòmetres. VOLVO PUIG.
LANCIA DELTA HF Turbo (89), extres. VOLVO PUIG.
OPEL CORSA GS I (89), gris antr.,
extres. VOLVO PUIG.
OPEL KADETT 1.8 GS I (86), vermell,
extres. VOLVO PUIG.
PEUGEOT 205-SR (85), blau
metàl·litzat, bon estat. VOLVO PUIG.
PEUGEOT 309-SR (87), vermell, llandes. VOLVO PUIG.
PORSCHE 944 equipat, B-JJ, extres.
VOLVO PUIG.
SAAB 900 16 vàlvules (90), antracita,
full. VOLVO PUIG.

BMW 750IL any 88. PALES
BX GTI aire, d.a, llandes, 600.000
pessetes. PALES
MERCEDES 190 B-LC, estrena a Espanya. PALES
MERCEDES 190 16 vàlvules, B-KC,
full equip. PALES

VW. PASSAT CL (88), blanc, impecable. VOLVO PUIG.

LLEIDA
ES VEN Talbot Horizon en perfecte
estat, ITV acabada de passar, matrícula L-J. Truqueu de 14 a 15 hores al
telèfon (973) 26 32 07 i pregunteu per
Óscar.

MERCEDES 300-E automàtic. PALES

LOPES BORDETAS: Servei oficial
Citroen. Miguel Servet, 59. Telèfon
OPEL OMEGA EXCLUSIVE any 89,
(976) 49 9813. Tallers (976) 59 77 34.
Lopes: Cotxes de prestigi per clients
full equip. PALES
exigents i intel·ligents. Lopes: renova
cada mes el seu estoc de vehicles
OPEL VECTRA GT perfecte.
importats. Lopes: BMW 525, amb
1.300.000 pessetes. PALES
molts extres. Lopes: Mercedes 300
diesel, amb molts extres. Lopes: VoSUZUKI SAMURAI any 89. PALES
lkswagen. Corrado G-60 amb molts
extres. Lopes: BMW 525 i, full equip.
PORCHE comprem o venem, som
Lopes: Citroen XMW-6, 24 vàlvules,
especialistes. VISITI'NS. AUfull equip. Lopes: Mercedes 300 dieTOMÒVILS ROMA 200. CarrerValènsel, model antic. Lopes: XMV-6, full
cia, 7 pàrquing primer soterrani.
equip. Lopes: Peugeot 205, XLD, seminou. Lopes: Volkswagen Corrado,
ROQUETA GARANTIA Ford Fiesta
16 vàlvules. Lopes: Citroen AX, pre1.1 -CL, B-JZ, 425.000 pessetes. Ford
parat per competició. Lopes: Renault
Fiesta XR2, B-JP, 625.000 pessetes.
19 diesel GTD, seminou. Lopes: VoFord Fiesta 1,4-S, B-IX, 500.000 peslkswagen Polo Clàssic. Lopes: Ford
setes. Ford Escort 1.3-CL, B-IW,
Orion, 1600 Guia. Lopes: Mercedes
550.000 pessetes. Ford Escort 1.6i
380 SEC, preparat amb AMG, full
Ghia, B-IY, 750.000 pessetes. Sierra
equip, Lopes: Opel Omega, full equip.
2.0ÍS, a.a., d.a. ABS, B-IH, 975.000
Lopes Bordetas: Servei oficial Citroen
pessetes. Sierra 2.0i Ghia, 4 p. a.a., BMiguel Servet, 59. Telèfon (976) 49 98
HZ, 1.025.000 pessetes. Citroen BX
13. Tallers (976) 49 00 99. Fax (976) 59
TRS Athena, a.a., B-JC, 750.000 pes77 34.
setes. Citroen AX 1.4-TRS, B-JP,
575.000 pessetes, R-21 TXE, B-IY,
775.000 pessetes. R-21 Turbo, a.a.,
MITSUBISHIS Pajeros. Disposem de
ABS, B-IX, direcció assistida,
llicència importació per curts i llargs í
1.300.000 pessetes. Renault-19-TR,
Mitsubishis GT 3000 VR4. Truqueu
B-JZ, 775.000 pessetes. Renault 11contestador automàtic. Eiebro, SA
GTX, B-IC, 600.000 pessetes. Peu(976)51 53 44. Fax. 52 51 81.
geot 205-GTX, B-HS, 575.000 pessetes. Seat Ibiza CLX, B-HY, 475.000
pessetes. Alfa Romeo 33-1.5 TI, B-IT,
GIRONA
570.000 pessetes. VW Golf GTi, BBMW 32012 portes. Sport, a. a. B-HS.
JW, 1.075.000 pessetes. Lancia Thema ie Turbo, a.a., B-HU, 875.000 pes- 1.050.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
setes. Lancia Delta HF Turbo, B-LD,
1.175.000 pessetes. Opel Corsa 1.2S TR, B-HU, 450.000 pessetes. ROQUETA OCASIÓN. Seat Ronda 1.6CLX, B-GD, 125.000 pessetes.

4X4 TOT TERRENY Mitsubishi Pajero Turbo Interc. GLS diversos. Mitsubishi Pajero V-6 GLS aire, ABS diversos. Mitsubishi Pajero Turbo Interc.

BMW 518 (80), oportunitat, perfecte
estat. 250.000 pessetes. MARTIN I
CONESA.
BMW 520124 vàlvules, 150 CV, pocs
quilòmetres (90), 1 any de garantia,
impecable. 2.900.000 pessetes. MARTIN I CONESA.

3 7

BMW 520 I a. a. llandes, d. a. B-FU.
500.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
BMW 635-CSI A.a.f. equip, B-FK.
1.350.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
CITROEN BX 19-GT I 125 CV, aire
condicionat, direcció assistida, 66.000
quilòmetres, perfecte. 750.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
FIAT TEMPRA 1.6 B-MC, 45.000 quilòmetres. 950.000 pessetes. MARTIN
I CONESA.
FORD ESCORT 1.6 GHIA llandes RS.
1.250.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
FORD SCORPIO 2 OI-GL ABS, sostre. 53.000 quilòmetres. (88) revisat,
perfecte estat. 975.000 pessetes.
MARTIN I CONESA.
UNCIA DELTA HF Turbo, 16i (88).
825.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
MB 190-E B-FW, oportunitat.
1.200.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
OPEL ASCONA 1.8 l-gls a. a. 63.000
quilòmetres. 525.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
OPEL KADETT 1.5 Turbo Diesel, Intercooler aire (90), 50.000 quilòmetres, seminou. 850.000 pessetes.
MARTIN I CONESA.
OPEL OMEGA 2.0I-CD (88), impecable. 1.300.000 pessetes. MARTIN I
CONESA.
PEUGEOT 205-SR 5 portes, B-HG,
perfecte estat. 350.000 pessetes.
MARTIN I CONESA.
PEUGEOT 405 MI-16 full, 160 CV.
1.600.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
RENAULT 11 TURBO (87), vermell,
impecable. 425.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
RENAULT 11 TXE 1.7 77.000 quilòmetres, primera mà. 390.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
RENAULT 21-TXE 120 CV, aire condicionat, direcció assistida(88), 76.000
quilòmetres. 850.000 pessetes. MARTIN I CONESA.
ROVER STERLING aut, (89) f. equipat, ocasió. Programa selecció automòbils d'ocasió. Garantia fins a 1
any. MARTIN I CONESA.
VW. GOLF GL 1.8 90 CV, 4 portes,
revisat. 650.000 pessetes. MARTIN I
CONESA.
EH

MOTOCICLETES

BARCELONA
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.
PUCH CONDOR Per estrenar. Garantia total 6 mesos. Oferta 145.000
pessetes. Telèfon (93) 337 26 OO.Senyor Andreu.
PUCH T2X 50 CC Per estrenar. 6
mesos garantia. Oferta estoc 140.000
pessetes. Matricula inclosa 140.000
pessetes. Telèfon (93) 337 26 49. Senyor López.
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 Per
estrenar 0 km, 6 mesos de garantia.

•CLASSIFICATS*
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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.
"24 HORAS" CONCESSIONARI OFICIAL:

285

00 73.

PEUGEOT SC 75 blau. B-6526LD.
90.000 pessetes. Arimón, 58-60. Telèfon (93) 418 53 71.
PEUGEOT ST-50 blanca. B-5417.
Balmes, 74. Telèfon (93) 215 93 79.
PEUGEOT ST-50 blanca. B-8094.
85.000 pessetes. Balmes, 74. Telèfon
(93) 215 93
79.

Yamaha. BMW. Harlet. Yamaha 400XS, B-GL. Kawasaki GPZ 400, B-LH.
Yamaha FZR1.000, B-MF.
Moriní Excalibur, B-IZ. Calvet, 51. Telèfon (93)
200 14 90.24 HORAS.

PEUGEOT SX 80 color gris. B-6729
KF. Balmes, 74. Telèfon (93) 215 93
79.

MOTOS Nou model K-1.000 RS

SUZUKI LIDO 50 blanca. 95.000 pessetes. Balmes, 74. Telèfon (93) 215 93
79.

OFERTA LLANÇAMENT. Models K75 / K-75-S / K-75-RT i R-100-R equipats amb maletes i condicions especials. DIVERSES D'USADES: K-100RSIK-75. ALTRES MARQUES: preus
interessants, Yamaha, Suzuki, etcètera. AUTO PARÍS.
BMW K-100 RS B-HN, maletes.
800.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
BMW K-75 B-HF. 600.000 pessetes.
COMERCIAL IMPALA.
BMW K-75 B-ID. 600.000 pessetes.
COMERCIAL IMPALA.
BMW,
L-75-S B-HY,
maletes. 700.000
pessetes. COMERCIAL IMPALA.
BMW R-100 GS B-JY. 700.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
CAGIVA350-E-TRAILB-LH. 350.000
pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA CBR-1000 B-JY. 650.000
pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA CBR-600-F B-NG. 675.000
pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA NH-90 B-MT. 190.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA NSR-75 B-JL.
160.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA NX-650 B-JZ. 400.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA SA-75 B-KJ.
115.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA SH-75 B-KD. 125.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA VT-600 B-NG.
575.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
HONDA XRU-650 B-KD. 550.000
pessetes. COMERCIAL IMPALA.
PEUGEOT SV-125 B-MT. 200.000
pessetes. COMERCIAL IMPALA.
PEUGEOT SX-80 B-IV. 90.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
YAMAHA XJ-600 B-HN.
350.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
YAMAHA XS-400 B-GT.
200.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
YAMAHA XT-350 B-LV. 300.000 pessetes. COMERCIAL IMPALA.
YAMAHA XT-600 B-LH.
400.000
setes. COMERCIAL IMPALA.

pes-

DERBI DS 50 color vermell. B-5623.
70.000 pessetes. Balmes, 74. Telèfon
(93)215 93 79.
HONDA NSR 75 blanca-blava. B-JD.
165.000 pessetes. Arimón, 58-60.
Telèfon (93) 418 53 71.
HONDA PX 50 negra. B-99407.50.000
pessetes. Telèfon (93) 418 53 71. Arimón, 58-60. Telèfon (93) 418 53 71.
HONDA SH 75 blau. B-2754-JW.
135.000 pessetes. Arimón, 58-60.
Telèfon (93) 418 53 71.

SUZUKI LIDO 75 color blanc. B-IK.
90.000 pessetes. Joan Güell, 158.
Telèfon (93) 490 42 88.
VESPA color vermell. B-IY. 120.000
pessetes. Joan Güell, 158. Telèfon
(93) 490 42 88.
VESPA 125color blanc. B-IN. 115.000
pessetes. Joan Güell, 158. Telèfon
(93) 490 42 88.
VESPA 125 PRIMAVERA beix fosc.
B-2671-DS. 125.000 pessetes. Massens, 37-39. Telèfon (93) 285 00 73.
VESPA 125 PRIMAVERA color vermell. B-EX. 60.000 pessetes. Joan
Güell, 158. Telèfon (93) 490 42 88.
VESPA PRIMAVERA tricolor. B-FM.
75.000 pessetes. Balmes, 74. Telèfon
(93)215 93 79.
VESPINO ALX blanc. 65.000 pessetes. Balmes, 74. Telèfon (93) 215 93
79.
VESPINO GL color vermell. B-43967.
40.000 pessetes. Joan Güell, 158.
Telèfon (93) 490 42 88.
YAMAHA SR125 color vermell. B-KJ.
165.000 pessetes. Balmes, 74. Telèfon (93) 215 93 79.
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. Numància, 22,
al costat de l'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 metal·litzat, motor
nou. R-100-GS. B-IX, pocs quilòmetres. R-80-GS, impecable. B-MH
pocs
quilòmetres. MUNTAÑÁ.
OFERTA SENSACIONAL MOTOS
NOVES K-75-S, R-100-GS paris dakar
i K-1 MUNTANYA EDITION, UNITATS
LIMITADES BMW: K-75-S B-JP òníx
metal·litzat. GTIA, 6M. K-75 B-HZ,
carenat. GTIA, 6M. K-100 Base, 1
maleter, B-GD, impecable. 590M.
MUNTAÑÁ.

TARRAGONA
VENC Yamaha DT 80, motor nou.
Preu 55.000 pessetes. Telèfon (977)
2215 91.

REUS
SHERPA 350 cc nou. Interessats truqueu al telèfon (977) 33 05 09 (migdies
i vespres).
VENC MOTO model SWM 250 cc
(motor nou). Interessats truqueu al
telèfon (977) 77 01 93 (migdies i vespres).
VENC SUZUKI RM-80 any 91, motor
nou. 200.000 pessetes. Telèfon (977)
62 55 99. Miquel.

LIDO 50 blanca. B-3765.90.000 pessetes. Massens, 37-39. Telèfon (93)
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CRÈDITS I HIPOTÈQUES

LLEIDA
DINERS URGENTS Pel seu cotxe
sense interessos. Solament despeses. Telèfon (973) 23 42 93.
HIPOTEQUES I PRÉSTECS Sense
límits, a partir d'un milió, 7%, també
per constructors i compres de primera vivenda. Telèfon (973) 23 42 93.1
descompte de lletres.
[Q

INVERSIONS

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

TRASPASSOS

LLEIDA
GIMNÀS EN TRASPÀS Andorra la
Vella, cèntric 140 metres quadrats,
gimnàstica 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).

trébol

TREBALL A CASA fàcil, continuat,
compatible. Sobre segellat amb la seva
adreça. Apartat 6.037. Valladolid.
VENEDOR Distribuïdors autònoms a
comissió, gremi alimentació preferiblement amb mercat cobert, bons
beneficis. Telèfon (948) 83 01 21. Pregunteu per Lola.

REUS
BUSQUEM PERSONES que tinguin
contactes en qualsevol país d'Europa
í de l'Amèrica Llatina per un negoci
amb molt de futur. Telèfon (977) 77 30
14.

diversos
m

BELAMIST per senyores i senyors
que desitgen una relació estable o
esporàdica. Contactes a tot Espanya.
Màxima serietat. Senyores gratuït.
Telèfon (93) 266 30 48.

TARRAGONA

OFERTA

TITULAR MERCANTIL Expert
comptabilitats, petita, mitjana empresa, societats, comptabilitats endarrerides, hores a convenir. Telèfon (973)
23 48 69. Truqueu de 19 a 22 hores.
DEMANDA

TARRAGONA
DIVERTIT i fàcil guanyar de 60.000 a
100.000 pessetes al mes a estones
lliures o 100.000 a 200.000 pessetes
més 1/2 jomada. Si t'interessa, truca
telèfon matí (977) 5415 31, tarda (977)
21 48 63 (3 a 6. Senyora Hernando).
EMPRESA d'investigació privada,
comercial i mercantil selecciona personal per portar delegació í iniciar-se
en una professió amb futur. Aportació
única de 250.000 pessetes; a convenir. Interessats contacteu amb el telèfon (977) 23 02 54.
ES NECESSITEN pintors per plantilla. Telèfon (977) 79 2010.

LLEIDA
EMPRESA petita í solvent distribuïdora de productes d'alimentació acceptaria distribució perTarragona de productes camis cuits i assecats. Envieu
ofertes i condicions a Selvar SL, Apartat 67.43480 Vilaseva. Tarragona.
LABORATORI FARMACÈUTIC necessita a Lleida o als voltants, per
vendes a farmàcies, visita mèdica i
hospitalària per tota la província. No
importa experiència. Compatible amb
altres dedicacions. Imprescindible nivell cultural i locomoció. Manuscrigui
la seva oferta a: Apartat 24093. Referència D.F. 08080 Barcelona.
SELECCIONEM Tenim una àmplia
demanda per millorar el teu lloc de
treball. Sí ets un bon venedor. Sí vols
ser secretària. Si aspires a ser cap de

LLEIDA
MECA-RAPID Mecanografia, taquigrafía, comptabilitat i ortografia en 28,
30,24 i 20 hores. Tots els dies comencen els cursos. Carrer Vila de Foix, 4.
Doctor Flèming, 2.
OPOSICIONS PROFESSORAT Ensenyament secundari i EGB. Preparació a distància amb tutoria. Nous temaris actualitzats. Plantejament didàctic tots els temes. Elevat nombre
d'aprovats. Informació gratuita amb
temaris i proves. Centre Goya, 34.
28001 Madrid. Apartat correus 35.177.

REUS
ACCÉS UNIVERSITAT. No es necessita cap estudi, equival a COU í selectivitat. Acadèmia Saludes. Carrer Prat
de la Riba, 3. Telèfon (977) 31 45 96.
Reus.
REPASSOS EGB, BUP, COU I FP
recuperació individualitzada i resultats excel·lents. Professors diplomats
i llicenciats. Matemàtiques, Ciències,
Lletres i Anglès. Acadèmia Saludes,
carrer Prat de la Riba, 3. Telèfon (977)
31 45 96. Reus.
m

ES FAN tota mena de treballs d'obres.
Telèfon (973) 56 03 18.

PROFESSIONALS

TARRAGONA
TRANSPORT I REPARTIMENT amb
furgoneta de mercaderies i mobiliari,
per tot Espanya. Telèfon (977) 22 01
37.

LLEIDA
BUGADERIES BLANQUET Self-service. Esterilització ultraviolada. Fleming, 2. Telèfon (973) 2314 29.
CONSTRUÏM LA SEVA VIVENDA en
tres mesos des de 42.000 pessetes/
metre quadrat. Truqueu al telèfon (976)
81 2068.
EBENISTES, ANTIQUARIS! es fan

COMPRO llibres antics. Telèfon (973)
23 64 72. Llibreria Barataria. C/ Sant
Ruf, 15.
COMPRO FAX de segona mà. Telèfon (973) 2410 20.

PINTURA DECORATIVA Pressupost
sense compromís. Consulti els nostres preus. Telèfon (973) 21 19 93.

COMPRO FOTOCOPIADORA de
gona mà. Telèfon (973) 24 07 89.

S'OFEREIX PINTOR Pressupost sense compromís. Interessats truqueu al
telèfon (973) 22 18 26.

ES BUSCA una persona per compartir pis a Igualada. Telèfon (973) 55 64
11.

SELECCIÓ CANINA AL PRAT Criem
gossos de pura sang. Disposem de
magnífics reproductors i futurs campions, excel·lents líniesdesang i bons
gossets. Enviem a qualsevol punt de
Catalunya o d'Espanya. Importem
gossos d'Anglaterra, Alemanya, Itàlia
i els EUA. Indústries, emmagatzemístes, hotelers i comerciants: tenim gossos de guarda i defensa, utilitat, companyia, caça, luxe. Els oferim garantia
¡seriositat. Estemalasevadisposició.
Visiteu-nos sense compromís. Carretera Girona-Olot. Telèfon (972) 59 30.
Tardes. El Prat de Banyoles.

ES VEN LLENYA Oliveres i ametllers.
Camió 10.000 kg a domicili, a 15 pessetes/kg. Recollida al seu domicili a
14 pessetes/kg. Truqueu al telèfon
(973) 1210 34 a partir des de 18 hores.

TINTORERIA AMERICANA Dry Cleaning Pressing. Prat de la Riba, 51.
Telèfon (973) 23 14 29.

FAX es ven, marca CANON 250 oportunitat nou. Interessats truqueu al telèfon (973) 27 46 07.

E3

FORN elèctric per encastar venc per
15.000 pessetes, marca TECA. Interessats truqueu al telèfon (973) 53 29
68.

RELAX

TARRAGONA
ATENCIÓ LIQUIDEM! A preus de
ganga, mobles d'ocasió, rústics, moderns i antics. Obert tot l'any (de dimarts a diumenge de 10 a 14 hores i
de 17 a 20 hores). Som al final de
Miami Platja. Just davant de l'entrada
de l'Hospitalet. Informació trucant al
telèfon (977) 81 0217.

ENSENYAMENT

DIBUIX LINEAL, EGB, FP, BUP,
COU.
Professora amb experiència. Ramón
y Cajal, 45. Telèfon (977) 21 94 87.

LLEIDA

treballs de talla i restauracions. C/
Major, 26. Castelldans. Telèfon (973)
12 0030.

CONTACTES

TARRAGONA

ES

m

m

vendes. Si treballes com a comptable.
Si ets enginyer tècnic. Si ets un/a
qualificat/ada dependent/a de botiga.
Si vols ser programador. Si pretens
ser promotor comercial. Si ets delineant-projectista. Has acabat els estudis i vols començar a treballar?
Envia'ns el teu currículum vitae I 2
fotos carnet: a Mont-Selecció. Rambla Ferra, 32, 6è 2a. 25007 Lleida.
"Ref. D".

DIMARTS

11 DE M A I G DE 1993

LLEIDA
COMPTE AMB LA FLETXA! Va directa al teu cor. Atreveix-te a trucar a
Cupido-Line. Telèfon 903 375 375.
Relaciona't amb milers de persones
les 24 hores del dia. Truca a FrenesiLine 903 315 315. Estrictament prohibit a menors. Mesa. 60 pessetes/minut, 42 pessetes/minut, nit i cap de
setmana (+IVA).
m

ALTRES

BARCELONA
ATENCIÓ TOTHOM roba antiga i usada, caçadores en pell í ant, americanes 70', camises i jaquetes llenyador,
bon preu. Telèfon (93) 274 06 70.

se-

ESQUÍ equip d'esquí es ven complet,
botes 34-35, fixacions i fustes, bastons, tot per 15.000 pessetes. Interessats truqueu al telèfon (973) 53 29 68.
EXPOSITOR de vindré es ven 1,20 x
36 m., ideal per perruqueries i estètica. Per més informació truqueu al telèfon (973) 44 52 52.

JAQUETA venc de pèl de tigre amb
acabats en pell de color negre, molt
modern. Talles 40-42. Ocasió 8.000
pessetes. Interessats truqueu als matins al telèfon (973) 23 86 38.
LIQUIDEM tots els mobles de la llar
per canvi de pis, molt bon estat. Si hi
estàs interessat truca al telèfon (973)
73 64 94 i (973) 27 46
07.
LLENYA OLIVERA 40 x 20,9 pessetes/kg a domicili. Mínim 10.000 quilos.
Truqueu al telèfon (957) 38 43 52.
MÀQUINA de cosir elèctrica industrial, molt ràpida, barata. Interessats
truqueu al telèfon (973) 10 71 93.
MÀQUINA de cosir, marca ALFA industrial, es ven. Interessats truqueu al
telèfon (973) 33 70 00.
MÀQUINA de cosir automàtica, marca REFREY, bon estat, regal moble
fórmica blanca. Interessats truqueu al
telèfon (973) 26 72 30.

BANYADORS, minis i laxters licra
estampada a meitat de preu. Truqueu
al telèfon (93) 274 06 70.

MÀQUINA de cosir marca SINGER
semiíndustrial, amb moble i motor nou.
Per més informació truqueu al telèfon
(973)55 64 11.

DEMANA LA TEVA cartaastral, solament per 2.000 pessetes, 15 pàgines
de text. Telèfon (93) 783 81 37 í (93)
780 15 23.

MOBLE de vidre es ven, ideal per
perruqueries i estètica. Per més informació truqueu al telèfon (973) 44 52
52.

EQUIP DE SO professional de 1.000
w, 12 canals, monitor, preu a convenir. Interessats truqueu al telèfon (93)
761 19 56.

MOBLES DE LA LLAR de segona mà
es venen, bon estat i molt bon preu.
Interessats truqueu al telèfon (973) 73
64 94 ¡(973) 27 46 07.

FEINA busco per taller de confecció,
peces de vestir de punt o roba. Telèfon (93) 804 58 43.

NÚVIA Es fan vestits de núvia i de
comunió. Molt econòmics. Telèfon
(973) 71 06
00.

ROLAND E30 més un ordinador ATARl 520 FM, més programes de música. Preu a convenir. Telèfon (93) 761
19 56.

REBEDOR color caoba es ven, amb
mirall de Cristaüola, preu 20.000 pessetes i el damunt de marbre blanc.
Telèfon (97-3) 44 52 52.

SAMARRETES d'estiu de cotó 100%
a 200 pessetes, 50% poliester-cotó a
partir de 250 pessetes. Per més informació truqueu al telèfon (93) 654 56
02.

RENTACAPS I TOCADOR complet
de perruqueria. Per més informació
truqueu al telèfon (973) 55 64 11.

TARRAGONA
PI ANOS per lloguer i venda. 15-20
per
cent de descompte, des de 4.500 pessetes al mes. Telèfon (977) 23 76 01.

LLEIDA
BANC d'exercicis, marca BH, pesos
inclosos, perfecte estat. Truqueu a
partir de les 22 hores al telèfon (973)
2633 33.

VENC vedells pasters i de pit, xarolesos, terròs, llimosins. Telèfon (983) 29
81 71 (Valladolid).

GIRONA
DEMANO projector de cinema de 35
mm en bon estat. Senyor Ernest. Telèfon (972) 62 34 84.
PROJECTOR venc de cinema, marca
BAUER, model P8T400,16 mm., XENON, 1 any de garantia. Demaneu pel
senyor Ernest. Telèfon (972) 62 34 84.

•AGENDA*
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I DEMÀ

CONCERTS
Bruce Spríngsteen actua aquesta nit
a l'Estadi Olímpic de Montjuïc

Música

BARCELONA

21.00 - Dins del cicle
de música a la Fundació
Antoni Tàpies (Aragó,
255), té lloc l'actuació del
Quartet de Guitarres de
Barcelona, amb M. Teresa
Folqué, Josep M. Mangado, Jaume Abad i Francesc Pareja. S'interpretaran obres de Montsalvatge, Brouwer, Stravinski,
Duarte, Nuix i Balada. Entrada gratuïta. Informació
(93)2014095.
24.00 - Música blues a
càrrec de Jimmy Dawkins
a La Boite {Diagonal, 477.
Tel. 419 59 50). Preu de
l'entrada: 2.000 pessetes.
Formació: Jimmy Dawkins (guitarra i veu), Herbert Key (bateria), Luke
Edward (guitarra) i Cornelius Bosyaw (baix).
Dawkins és un dels millors músics de blues de
Chicago.

El cantant nord-americà
Bruce Springsteen ofereix aquesta nit un concert a l'Estadi Olímpic de
Montjuïc.
El recital del boss començarà cap a les 21.00
hores. L'artista presentarà ei seu disc In concert-plugged, que va ser
gravat en directe i que
conté peces de caràcter
acústic i altres de so
elèctric.
Serà la cinquena vegada que Bruce Springste-

en actua a Barcelona.
Aquest concert s'inclou
dins la gira que està fent
el cantant nord-americà
a través d'Europa que va
començar el 31 de març
a Glasgow i acabarà l'I
de juny a Oslo.
El preu de les entrades
a taquilla és de 4.000 i
5.000 pessetes. L'organització recomana especialment utilitzar el
transport públic per no
col·lapsar els accessos a
l'Estadi Olímpic de
Montjuïc.

BARCELONA

Bruce Springsteen actuarà per cinquena vegada a Barcelona per
l'alegria dels seus fans
N O U DIARI

Música
BARCELONA

21.00.- Actuació de Percussions de Barcelona al Palau de la
Música Catalana. Concert commemoratiu del 15 aniversari.
També actuarà l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà. S'hi interpretaran obres de Montsalvatge, Guinjoan, Soler i Várese.
Entrada: de 600 a 1.500 pessetes.
21.30 - Concert de jazz dins el
cicle Dimarts de maig... Jazz!, organitzat per l'Aula de Cultura de
l'UPF. A càrrec de José Luis Gámez Quartet. L'actuació serà al
pati de Rambla, 32.

SANT CUGAT DEL VALLÈS

23.00.- Actuació del grup de
pop-rock català B-30 a la Sala
Res de Sant Cugat del Vallès
(carrer Sant Domènec, 19. Tel.
674 05 39).

i crisi del saber, a càrrec de Víctor
Navarro Brotons, doctor en
Ciències Físiques. L'entrada és
gratuïta. El Museu de la Ciència,
de la Fundació "la Caixa", és a
Teodor Roviralta, 55 (accés per
la Ronda de Dalt, sortides 6 i 7).
Tel. (93) 212 60 50.
19.30.- Conferència a càrrec
de Carlos Sambricio sobre La
crítica de la metròpolis:
ànima
versus esperit. L'acte tindrà lloc
al palau de la Virreina (la Rambla, 99). Entrada lliure.

SANT BOI

21.30.- Tròpic de Capricorn:
l'illa de Madagascar, dins el cicle
de conferències del doctor Monturiol. L'Oreig, carrer de Joan
Bardina, 50.

GIRONA

Conferències

19.30 - Al Centre Cultural de
la Mercè (pujada de la Mercè
12), conferència sobre el tema
L'esplendor islàmica davant de
la foscor cristiana,
a càrrec
d'Emma Liaño, catedràtica
d'Història de l'Art. Dins del cicle
Les arts i les cultures en temps del
romànic.
20.00.- A la Casa de la Cultura
Tomàs de Lorenzana, conferència sobre La nova Rússia, a càrrec de Carmen Claudin, responsable de CIDOB; dins del cicle
L'Europa de l'Est.

BARCELONA

Sardanes

LLEIDA

20.00 - Actuació de la Rambling
Band, a la plaça de Sant Joan de
Lleida. Festa major de maig.

GIRONA

21.00.-Al saló de descans del
Teatre Municipal (plaça del Vi,
1), concert de música de cambra. Preu de l'entrada: 500 ptes.

12.30.- Dins el cicle de conferències Three talks on the USA
a càrrec de Gail Murphy, que
s'estan celebrant a la Universitat
Pompeu Fabra, s'ofereix la conferència Ethnic America. L'acte
tindrà lloc als locals de la UPF
del carrer Balmes, 132.
1 8 . 0 0 . - Conferència sobre
l'Hepatitis C, organitzada pel
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, a càrrec del Dr. Eduardo
Adarve. L'acte tindrà lloc a Pau
Claris, 94.
18.00.- Hypersión y el viaje al
origen, dins del cicle de conferències de la Universitat de
Barcelona sobre diversos aspectes de la novel·la de formació en
diferents autors, a càrrec de Rafel
Argullol. L'acte es farà a la Sala de
Graus de la Facultat de Pedagogia (C/ Baldiri Reixach, s/n).
19.00.- Dins el cicle Els vespres
del museu, organitzat pel Museu
de la Ciència, s'ofereix la conferència Galileo: novetats celestes

LLEIDA
13.00.- Ballada de sardanes a
càrrec de la cobla La Principal de
Lleida, dins el marc de la Festa
Major de Maig de Lleida, a la
plaça de la Pau.

Teatre
ARBÚCIES

21.30.- Al teatre de la Llar de
Jubilats, representació del muntatge Temps de poetes de la Fundació "la Caixa".

LLEIDA

19.30 i 22.30.- Actuació de la
companyia teatral de Lola Herrera amb l'obra A toda luz. Teatre Principal de Lleida.

Cinema
FIGUERES

22.00.- Al Teatre Municipal El
Jardí, projecció del film Edipo, el
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;

hijo de la fortuna, de Pier Paolo
Pasolini, en sessió de Filmoteca.

Granados, 5. Oberta al públic
fins al 22 de maig.

GIRONA

Concursos

20.30 / 22.30-Al cinema estudi Truffaut {cl Nou del Teatre,
16), projecció del film Danzón,
de Maria Novaro.

OLOT

22.00.- Al cinema Colón, projecció de la pel·lícula Rogopag,
de Roberto Rossellini, Pier Paolo
Pasolini, Jean-Luc Godard i Ugo
Gregoretti (1963). Dins de la programació de la Filmoteca.

Exposicions
BARCELONA

20.00.- Inauguració de l'exposició Dimensión desconocida a la
llibreria Maeght (plaça de Santa
Maria, 4). Obres de Gotting,
Loustal, Baudoin, Miles Hyman i
Yan Nascimbene. Oberta fins al
16 de juny.
20.00 - Inauguració de l'exposició Juan D. Miguel a la galeria
Maeght (Montada, 25). Es presentarà simultàniament, a la
planta baixa de la galeria, una
exposició d'obra inèdita a Espanya dels artistes Pablo Palazuelo, José Manuel Broto i Antoni Tàpies.

GIRONA

20.00.- A la sala d'exposicions
de la Casa de Cultura Tomàs de
Lorenzana, inauguració de l'exposició Experiència
pictòrica.
Mostra itinerant de la Generalitat de Catalunya

LLEIDA

16.00.- Desfilada de carrosses
decorades per l'Escola de Belles
Arts amb motius mironians, dins
del marc dels actes de la celebració de l'Any Miró 1993. Rambla
de Ferran de Lleida. Organitza:
Escola Municipal de Belles Arts.
Pintura. Inauguració de l'exposició d'aquarel.les de Dolors
Guàrdia. Sala Banca Catalana,
plaça Sant Joan. Lleida. Oberta al
públic fins al 20 de maig.
Geografia. Aties d'Espanya.
Sala d'exposicions de la Fundació "la Caixa" a Lleida, c/Turull.
Oberta al públic fins al 15 de
maig.
Homenatge a Antoni García
Lamolla, a la sala del Col·legi
Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, c/Enric

Literatura. L'Ajuntament de
Badalona convoca el premi literari Ciutat de Badalona de narrativa. Les obres aspirants al premi
han de ser originals i inèdites,
escrites en català, i en prosa,
d'una extensió mínima de cinquanta fulls i màxima de 300. El
premi consisteix en l'edició de
l'obra guanyadora, a més d'un
premi en metàl·lic de 100.000
pessetes. Cal trametre els originals a la llibreria El Full, carrer
Guifré, 109, 08912 Badalona. El
termini de presentació s'acaba el
5 de juny.
Fotografia. XIII concurs fotogràfic Sant Miquel 1993. Tema
lliure sobre el Pallars. El lliurament dels premis tindrà lloc el
dia 18 de juny. Organitza la Societat Comú de Particulars de la
Pobla de Segur. Les bases les podeu demanar a l'entitat i també
a les botigues d'objectes fotogràfics.

LLEIDA
20.00 h. Primer concurs de
cant d'ocells silvestres, dins el
marc de la Festa Major de Maig
de Lleida, al Camps Elisis.

Jornades
BARCELONA

Educació. L'entitat APPS organitza les II Jornades Tècniques
d'Educació Especial, des del 14
fins al 15 de maig, sobre la tasca
envers els infants i joves amb necessitats educatives especials. El
preu de la inscripció és de 15.000
pessetes. Més informació a la
Federació Catalana pro Persones
amb Disminució Psíquica
(APPS), telèfon (93) 415 76 66.
Les jornades tindran lloc al centre cultural de la Fundació "la
Caixa" (passeig de Sant Joan,
108).

LLEIDA

IVA. Dies 17, 19 i 20 de maig.
Seminari La reforma del impuesto sobre el valor añadido
para
1993. El Intrastat, a càrrec de Félix González, Luis Serrano i Joaquín Polo. La durada d'aquest
seminari serà de nou hores. Informació i matrícula: Fòrum
2001. Lleida. Telèfon 22 17 83.

GIRONA

22.00.- al Centre Cívic
Sant Narcís (plaça de l'Assumpció, 27), concert de
música tradicional amb
Bitayna i el grup Solistes
de la Costa. Preu de l'entrada: 700 ptes

Conferències
BARCELONA

20.00.- Conferència a
càrrec de Josep Maria Dexeus, metge ginecòleg, sobre L'accés a la vida.
L'acte està organitzat pel
Centre Cristià dels Universitaris i tindrà lloc al
carrer Villarroel, 81. Telèfon (93) 323 33 68.

GIRONA

1 9 . 3 0 . - A la Fontana
d'Or (c/Ciutadans, 19),
conferència sobre el
tema: La síndrome
de
Doum, del naixement a
l'adolescència, a càrrec de
Montserrat Trueta, presidenta de la Fundació Catalana per la Síndrome de
Dowri.

LLEIDA

20.00 - Què és futbol, a
càrrec de Thomas Reilly,
director en Ciències
Biològiques i director de
l'Escola de Ciències Humanes de la Universitat
de Liverpool, L'acte tindrà
lloc a l'Aula Magna de la
Universitat de Lleida. Hi
haurà servei de traducció
simultània. Dijous, a les
19.30, Reilly pronunciarà
la conferència sobre Recerca en futbol.
Aplicacions a l'entrenament.

Cinema
GIRONA

20.30/22.30.-Al cinema
estudi Truffaut de Girona,
projecció del film Danzón
de Maria Novaro.

•PASSATEMPS*
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HORITZONTALS: 1. Que no es pot superar - 2. Població
del Segrià. Gol que ha perdut la darrera consonant. Consonant cantonera - 3. Camí que segueix una nau. Vocal tancada. Arrel mengívola - 4. Est. Femení, sortir-ne ben parat.
Terminació que indica que l'element actua amb la valència
més alta.- 5. Arbre que té el nom d'un número. La darrera
porta de la vida. Consonant dental - 6. Desig desordenat
de posseir honors i diners. Contrari de barat - 7. Consonant tossuda. Al revés, el pastís més senzill. Conjunt de
cops - 8. Al revés, la primera lletra de l'alfabet grec. Tomen
els calés - 9. Bonica. Tresor públic- 10. Consonants alveolars. Al revés, triple. El sant més dur - 11. Xicota de la comarca més ventosa.
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Es un bon moment per
fer un viatge i també és adequat
per aconseguir un lloc professional millor que persegueixes
des de fa temps.

BESSONS

10

Entre bastidors hi ha
persones de potencial econòmic que saben que ets responsable i confien que podràs portar a terme el que pretens.
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Les blanques
han
d'atendre
amenaces
serioses,
però tenen a
l'abast un
triomf bonic.
Vmogradov Fedin 1992.

BLANQUES
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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 el material sanitari.
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Poseu-hi les vocals i podreu llegir una endevinalla.

PARÍS

ROMA

La suma de les xifres de
les columnes, les files i de
les diagonals es de-228.
Amb aquestes dades
digueu, quines xifres
s'amaguen sota les lletres?

LONDRES

BERLÍN

Núm.
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Trobaràs la millor predisposició per portar a terme les
idees, estudis o projectes que
tens. T'espera una sopresa llargament acariciada.
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Contactarás amb gent
molt significativa tant a nivell
personal com econòmic. Les
ofertes que et proposin beneficien el teu poder adquisitiu.
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ESCORPÍ

Les opinions que exposes troben un ampli marge de
difusió entre les persones amb
les quals col·labores. Fes pinya
amb ells.

'
Hi ha moltes coses que
tenen un ampli marge de repercussió. A nivell laboral hi poses
il·lusions i tens un equip que et
respon.
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MA QUAN CU
Si resseguiu els quadres a partir del senyal segons el pas de
cavall del joc d'escacs, trobareu un refrany relacionat amb
LA SALUT.

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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CAPRICORN

La Lluna en conjució
amb l'Urà et porta a rescabalar
algun projecte que en un passat
pròxim va tenir una bona repercussió. Promou els contactes.
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BALANÇA

w

Al casal d'avis estan preparant les vacances per aquest estiu. Enguany volen visitar Roma, París, Londres i Berlín. Dels 83 avis uns quants s'oposen a la idea perquè ja han anat a les quatre capitals. Se sap
que 34 persones han visitat una de les quatre capitals; 10 d'elles, Roma, i 11, París. Alguns en coneixen
dues, dels quals 4, Londres i Berlín; 12, París i Berlín, i 13, Roma i París. 27 avis han anat a 3 capitals
com a mínim. 7 d'ells a Roma, París i Londres, i 6 d'ells a París, Londres i Berlín. 33 avis ja coneixen
Londres, i 41, Berlín. Dels 53 avis que han anat a París, 29 també han visitat Berlín.
Quantes persones ja han anat a les quatre capitals?
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w
Si ets artista o estàs
dins el món artístic, preferentment el musical, pots aconseguir un èxit molt celebrat o bé
obtenir un contracte avantatjós.

Núm.

d D D s p D n x D s Dl

a m0 d V 0 1 I H i d d N 0 3
n i 1 s 0 V 1 0 1 9 » Nd V i
NN 1 0 i i V 1 A 0 a Z 0 a N
n k d N V A 1 1 A r 0 Ny s 3
HA y 3 9 n d i 1 1 A 3 a 0 H
r V Ht d 3 H0 r 3 a 1 1 a a
n 0 a 0 « a t n 1 Hn 1 • 1 9
r V 0 i 0 A A n Hw i 1 d 0
V V u tj d 0 H1*1 i 0 0 H i n N
ND V x 3 s H 0 V H Hi V 0 A
3 Nd X 0 H i n a 3 0 3 a NV
9 1• n8 i 3 s r i 3a n 3 d
V d 3 X 0 0 0 A A H0 a 1 3 i
¥ 3 X r 3 V N1 V 3 H r n S 1
d X 9 0 0 Wd 1 V 0 0 1 3 ( 3

cT;

ri

Núm.

plHIIls,

• lis h D s

•

wTiO
H ^ H
éÉÈ.
¡¡i
jg á
w m±
a B JjJ 11 ' B

• P
j¡¡¡

L

•

OC]
%—
Potser no t'esperaves
que tan aviat podries fer possibles les esperances que tenips
latents des de fa temps. L'atzar
et juga la carta de la sort.
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La reflexió et farà decidir alguna cosa que creus que
necessita una reparació immediata. Col·laboració de persones
de potencial econòmic.

VERTICALS: 1. Que no té remei - 2. Embarcació. Al revés,
pronom musical. Trempat, segur de si mateix - 3. Corda
gruixuda i molt forta. Lloc on es balla. La consonant del
pit - 4. Relatiu al melic. Lletra rodona - 5. Aliment demanat
al parenostre. Espai entre dues parets. Al revés, accident de
les costes gallegues.- 6. Femení, relatiu a Etiòpia. Conson a n t s - 7. Consonant vibrant. Riu que passa per Agramunt.
Singular, la companya dels fils - 8. Al revés, escut de cuir.
Unitat de mesura de pressió. Nord - 9. La serpent del Petit
Príncep. Mesuraré - 10. Lletra que equival a cinquanta.
Beguda ritual. Relatiu a l'acer.- 11. Part de la física relacionada amb l'electricitat.
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AQUARI

Hi ha persones que et
donen suport i et consideren
prou seriós i responsables per
fer-te dipositari de la confiança
que els mereixes.

( PEIXOS
Les il·lusions que es
mantenen de manera sistemàtica aviat o tard prenen forma.
És el que et pot passar com a
conseqüència d'un contacte.
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FARMÀCIES ^ m

H

Girona
L·
(Servei de 9.15 h. a 22 h.)
•Surribas Llanso.
Francesc Ciurana, 25.
•Rusiñol Viñets.
Pedret, 34
(Servei de 22 h. a 9.15 h.)
•Surribas Llanso.
Francesc Ciurana, 25.
Banyoles
•Alsius. Girona, 7 i 9.
La Bisbal
•Puigbert. Av. de les Voltes.
Blanes
•Morell. Avgda. Catalunya,
10. La Plantera
Figueres
•Perxas. Rambla, 36.
Llançà
•Hortelà. Castellar, 4.
Olot
•Oller. Sant Esteve, 17.
Palafrugell
•Medir. Sagunt, 36.
Ripoll

N O U DIARI • 4
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TEl ÈCAMQ
icurvna
Hospitals
Girona
Josep Trueta
Santa Caterina
Blanes
Campdevànol
Figueres
Olot
Palamós
Puigcerdà
Torroella de Montgrí

Banyoles
La Bisbal
Lloret de Mar
Olot
Palamós
Platja d'Aro
Puigcerdà
Ripoll
Salt
St. Feliu de Guíxols
Sta. Coloma de Farners
Torroella de Montgrí
Sarrià de Ter

20 27 00
20 17 81
33 15 50
73 00 13
50 14 00
26 18 00
31 54 16
88 01 50
75 83 73

Centres d'Assistència Primària
Girona
20 00 00
Banyoles
57 00 87
5110 16
Figueres
54 03 38
La Jonquera
12 09 57
Llançà
26 05 63
Olot
31 60 75
Palamós
70 0159
Ripoll
24 37 37
Salt
Sta. Coloma de Farners 84 12 08
Sarrià de Ter
2138 96

Guàrdia Civil
Informació
Urgències

Creu Roja
Informació
20 04 15
Urgències
22 22 22
Ambulàncies 20 0415/201542
Policia Local
Girona

091

57 57 57
64 02 92
092
092
092
092
88 19 72
70 15 15
23 99 80
32 4211
84 09 20
75 80 37
092

201100
062

Bombers
Girona

085

Aigües
Girona
Banyoles
Figueres
La Bisbal
Olot
Puigcerdà
Ripoll
Sta. Coloma de Farners

20 17 37
57 0101
5101 12
64 02 46
26 23 88
88 09 48
70 27 01
84 08 08

Gas
Girona
Figueres
Sant Feliu de Guíxols

20 86 12
50 07 23
32 09 40

Estacions d'Autobusos
Girona
Figueres
Lloret de Mar
Olot
Sant Feliu de Guíxols
Tossa de Mar

21 23 19
50 6494
36 57 88
26 0196
32 11 07
34 08 07

Assistència en carretera
Informació
91/74212 13
Teleruta
93/204 22 47
RACC Girona
20 08 68
RACC Olot
26 68 00
-

Policia Nacional
Girona
Camprodon
Figueres
Lloret
Portbou
Puigcerdà
St. Feliu de Guíxols

091
74 0233
55 48 26
091
39 00 90
88 0129
091

Mossos d'Esquadra
Girona

21 34 50

Electricitat
Enher
Avaries
900 33 0033
Informació
900 33 33 30
Fecsa
88 01 79
Hidroelèctrica Alt Ter 70 0126
Hidroelèctrica
Alt Empordà
50 06 50
Hidroelèctrica
Catalunya
23 13 43
Fills de J. Bassols
26 01 50

Protecció Civil
Girona

20 3435

Renfe
Informació

20 70 93

Aeroport
Girona-Costa Brava

20 23 50

Diversos
Germandat Donadors
de Sang
20 24 94
Once
20 03 81
Informació Sida
900 21 22 22
Assoc. Anti-Sida
21 92 82
Inf. Toxicològica 91/262 04 20
Sergi Girona
20 55 05
Drogaaddicció
221186
Mifas (Girona)
22 6101
Caritas
Girona
20 49 80
Figueres
50 41 52
Banyoles
58 30 55
Blanes
35 25 72

TDCItl
I R O TC3

•Roca. Ctra. Barcelona, 40.
PORTBOU

Roses
•Casas. Rocanegra, 8.
Salt
•Nieto. Àngel Guimerà, 75.
Santa Coloma
•AmieL Pare Rodés, 50.

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.
Aerobús
Del dill. al div. cada 15 min.
de 05.30 a 22.00 h. Dissabtes i festius cada 30 minuts
de 06.00 a 22.00 h. Sortida
de la plaça Catalunya, prop
de passeig de Gràcia. També enllaça amb l'estació de
Sants de Renfe, al costat de
la parada de taxis.
Telèfons
Aeroport: 478 50 00. Ibèria,
bitílets: 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. AA: 302 73
13. Alitalia: 2 3 8 04 24.
Avianca: 302 56 49. Varig:
215 34 24. KLM: 209 22 88.
Swissair: 215 91 00.

LLANÇÀ

FIGUERES

FLAÇÀ

a

2
2» a
a
l -2
2" a
a
l -2
2"a
2a
2 a
a
l -2
a
2a
2a
2 a
a
l -2
a
2a
2 a
a
l -2
a
2a
2

-

-

-

-

5.40

5.48

6.04
7.05
739
8.10
7.52
8.34
11.03
12.00
12.55
13.53
14.26
16.05
16.55
17.44
19.46
2014
21.33

6.25
7.21
7.56
8.26
8.16
8.58
11.20
12.16
13.16
14.11
15.10
16.21
17.16
18.07
20.05
20.35
21.51

-

7.15
-

7.25
8.10
10.40
-

12.30
13.30
14.20

-

7.23
-

7.34
8.18
10.47
-

12.38
13.37
14.28

-

-

16.30
17.20
19.20
19.50
21.10

16.38
17.28
19.29
19.58
21.17

GIRONA

SILS

6.20
6.44
7.34
8.11
8.39
8.43
9.17
11.36
12.29
13.33
14.27
15.29
16.35
17.33
18.23
20.25
20.52
22.06

6.36
7.02
-

SANT
CELONI
6.57
7.22
8.08

-

-

-

9.14

9.03
9.37

9.58

-

-

13.51
14.44
15.49
-

18.40

-

-

13.03
14.12
15.03
16.10
17.08
18.09
19.05

-

-

21.12
22.12

21.33
22.42

GRANOLLERS BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA
CLOT
GRÀCIA
ST. ANDREU
SANTS
7.13
7.31
7.36
7.41
7.45
7.38
8.01
8.06
8.12
8.16
8.41
8.46
8.50
9.00
9.30
9.35
9.48
9.53
9.57
9.37
10.01
10.07
10.12
10.16
10.14
10.33
10388
10.43
10.47
12.24
12.43
12.49
12.56
13.00
13.41
13.36
13.46
14.28
14.47
14.53
14.59
15.04
15.19
15.38
15.43
15.48
15.52
16.26
16.45
16.53
16.59
17.03
17.48
17.54
17.58
18.25
18.44
18.49
18.54
18.58
19.05
19.40
19.46
19.52
19.57
21.16
22.00
21.49
22.08
22.14
22.20
22.27
22.56
23.15
23.20
23.25
23.38

«AUTOBUSOS
Barcelona Bus
GironaJBlanes
Sortides: 9.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 17.00, 18.20 i 19.30.
Dissabtes: 11.30, 12.30, 17.00,
19.30. Diumenges i festius:
17.00.
Passa per: Sils, Maçanet i Tordera.
Blanes/Girona
Sortides: 7.00, 7.30, 9.00, 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.30. Dissabtes: 9.00, 11.00, 14.00, 16.00.
Diumenges i festius: 11.00.
Passa per: Tordera, Maçanet i
Sils.
Figueres/Barcelona (Est. Nord)
Sortides: 6.10, 7.00, 07.45, 9.00,
11.00, 13.30, 16.00, 18.00. Dissabtes: 7.00, 9.00, 13.30, 16.00,
18.00. Diumenges i festius: 8.00,
16.00,18.00.

Passa per: Girona.
Barcelona (Est. Nord)/Figueres
Sortides: 6.30, 8.30, 12.00, 14.30,
16.00, 17.30, 19.00, 20.00. Dissabtes: 8.30, 10.00, 12.00, 14.30,
19.00. Diumenges i festius: 8.30,
12.00,19.00.
Passa per: Girona.
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Teisa
GirormJOlot (per Besalú)
Sortides: 7.00, 8.00, 9.15, 10.15,
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 21.00.
Diumenges i festius: 11.15,
13.15,15.15.
Passa per: Banyoles i Besalú.
Olot/Girona (per Besalú)
Sortides: 5.45, 7.30, 9.30, 11.30,
13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30.
Diumenges i festius: 9.30, 11.30,
13.30,15.30,16.30,19.30.
Passa per: Besalú i Banyoles.
GironaJOlot (per Amer)
Sortides: 7.00, 9.30, 11.30, 13.00,
15.45, 17.30, 19.00, 20.30. Diumenges i festius: 11.30, 15.45,
17.30,19.00 i 20.30.
Passa per: Bescanó, Anglès,
Amer, Sant Feliu de Pallerols,
Les Preses.
Olot/Girona (per Amer)
Sortides: 7.00, 9.15, 12.00, 15.00,
17.45, 19.15. Diumenges i festius: 9.15,15.00,19.15.
Passa per: Les Preses, Sant Feliu
de Pallerols, Amer, Anglès, Bescanó.

Sarfa
Girona/Sant Feliu
Sortides: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15,
21.15. Diumenges i festius: 9.00,
11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15,
20.15,21.15.
Passa per: Vila-roja, La Creueta,
Quart, Llambilles, Cassà de la
Selva, Llagostera, Santa Cristina
d'Aro.
Sant FeliuJGirona
Sortides: 7.00, 7.45, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15, 20.15. Diumenges i festius: 7.45, 10.00,
12.00, 14.15, 15.15, 16.15, 18.15,
20.15.
Passa per: Santa Cristina d'Aro,
Llagostera, Cassà de la Selva,
Llambilles, Quart, La Creueta,
Vila-roja.
La Hispano Hilariense
Girona/Sant Hilari
(per Hostalric)
Sortides: 13.10, 19.20. Dissabtes
feiners: 13.15.
Passa per: Hostalric, Breda, Arbúcies.

Sant Hilari/Girona
(per Hostalric)
Sortides: 14.45, 7.15. Dissabtes
feiners: 7.15. Passa per: Arbúcies, Breda, Hostalric.
Girona/Sant Hilari (per Anglès)
Sortides: 19.15.
Passa per: Anglès, Les Mines,
Osor.
Sant HilariJGirona (per Anglès)
Sortides: 7.15. Passa per: Osor,
Les Mines, Anglès.
Ampsa
GironaJL'Estartit
Sortides: 11.15, 13.00, 19.00.
Diumenges i festius: 21.15.
Passa per: Sarrià, Sant Julià de
Ramis, Medinyà, Cervià, Raset,
Sant Jordi Desvalls, Colomers,
Jafre, Verges, encreuament l'Escala, Ullà, Torroella i l'Estartit.
L'Estartit/Girona
Sortides: 7.15, 9.15, 14.15, 15.30.
Diumenges i festius: 14.15.
Passa per: L'Estartit, Torroella,
Ullà, encreuament l'Escala, Verges, Jafre, Colomers, Sant Jordi
Desvalls, Raset, Cervià, Medinyà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter.
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TRES MESOS DE LECTURA
A LA BUTXACA
ls mesos de m a i g , j u n y i juliol, N o u Diari

à, a m b l'edició dels d i u m e n g e s , u n a col·lecció
e n català dels principals autors actuals

10 autors
contemporanis
1. EL CAPITÀ I L'ENEMIC
de Graham Greene
2 de maig
2. LA PORTA ESTRETA
d'André Gide
16 de maig
3. EL JARDÍ DELS DÉUS
de Gerald Durrell
23 de maig
4. LA FILLA D'HOMER
de Robert Graves
3 0 de maig
5. ELS CAPS BESCANVIATS
de Thomas Mann
6 de juny
DIUMENGE QUE VE:

L'ENCANTADOR

6. ELS MARS DEL SUD
de W . Sommerset Maugham
13 de juny

de VLADIMIR NABOKOV

7. MODERATO CANTABILE
de Marguerite Duras
2 0 de juny
8. EN SWAMI I ELS SEUS AMICS
de R.K. Narayan
2 7 de juny

LES

C O L · L E C C I O N S

DE

NOU DIARI
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9. L'ORIGEN. UNA INSINUACIÓ
de Thomas Bernhard
4 de juliol
10. L'ENCANTADOR
de Vladimir Nabokov
9 de maig
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Pino serà sancionat
amb un partit
i no jugarà la
pròxima jornada
FIGUERES
CARLES CEREIJO

El jugador del Figueres Pino
es perdrà l'enfrontament
amb el Lleida, ja que serà
sancionat amb un partit de
suspensió per acumulació de
targetes. El centrecampista
figuerenc va veure diumenge
la quarta amonestació del
primer cicle. La jugada es va
produir al minut 52, quan
Pino va fer una falta a un jugador extremeny en el mig
del camp.
El centrecampista de la
Unió s'afegeix d'aquesta manera a les baixes de Russet,
que té pendent un partit de
sanció, i dels lesionats Urbieta i Gilberto. En canvi, l'entrenador Àngel Alonso podrà
comptar amb el defensa Valentín, que ja ha complert el
partit de suspensió que tenia
pendent.
La plantilla figuerenca torna aquest matí als entrenaments, després de l'empat
de diumenge al camp del
Mérida.
Situació complicada
Malgrat el positiu aconseguit
a Mérida, la Unió continua a
les últimes posicions de la
classificació i haurà de lluitar
de valent per evitar el descens de categoria. Els figuerencs són només a un punt
de la zona de descens i a tres
del cuer. Els quatre equips
que precedeixen el Figueres
a la classificació, però, només tenen dos punts més
que l'equip empordanès.

El Figueres-Lleida
es jugarà dissabte
i serà televisat
FIGUERES
C C

El partit Figueres-Lleida
s'avançarà a dissabte i es jugarà a partir d'un quart de set
de la tarda perquè pugui ser
televisat pel canal 33.
Segons Xavier Xinxó, secretari general de la Unió Esportiva Figueres, la Lliga de
futbol professional ja va donar fa uns mesos el seu vist-iplau a l'avançament del derbi català. L'únic detall que
quedava per concretar era
decidir amb el canal autonòmic l'hora d'inici del partit.
"La setmana passada vam rebre una notificació del canal
català amb l'hora en què
hauria de començar el matx.
Concretament el partit s'iniciarà a un quart de set de la
tarda i, en principi, no hi
haurà cap problema", va assegurar el secretari general
del club altempordanès.

El Palamós es posa al
corrent de pagament
amb la plantilla
Horcajada i Vílchez es recuperen dels cops al cap
PALAMÓS

JAUME SOLER
El consell d'administració del
Palamós va començar a pagar
dissabte passat els endarreriments que tenia amb els jugadors i ja els van abonar el mes de
març. El president Joaquim Corominas afirma que aquesta setmana cobraran la resta: "Jo només vull dir que l'apartat econòmic amb els jugadors sempre ha
estat molt tranquil i ells saben
que el 30 de juny ho hauran cobrat tot i no es deurà ni un duro
a ningú". Corominas afirma que
hi ha clubs que estan pitjor
econòmicament que el Palamós:
"Hi ha equips que estan molt
més malament, però el punt de
mira sempre és el Palamós. Espero arribar a final de temporada i poder dir moltes coses que
ara m'estic guardant".
El davanter argentí del Palamós, Carlos Alejandro Alfaro
Moreno, pateix una forta tendinitis en el tendó d'Aquil.les, tot i
que en un principi s'havia especulat que podia tenir una ruptura. Alfaro gairebé amb tota seguretat serà baixa pel partit que
diumenge que ve jugarà el Palamós al camp del Compostel.la.
El metge del club empordanès,
Ramon Valls, afirma que Alfaro
té difícil poder jugar diumenge:
"És possible que no pugui viatjar, ja que la tendinitis és molt
molesta i en aquests casos a vegades és millor no forçar".
Els jugadors del Palamós Xavier Horcajada i Eduardo Vílchez, que van haver de ser atesos
diumenge al vespre a l'Hospital
Comarcal de Palamós, ja es troben a casa seva, tot i que encara
no estan en condicions de retornar als entrenaments i són dubte
per jugar diumenge que ve al
camp del Compostel.la.
Els dos jugadors van haver de
ser evacuats del Nou Estadi Municipal en ambulància. La lesió
d'Horcajada va ser la més espectacular, ja que el jugador lleidatà
va quedar estabornit a sobre de
la gespa després de topar amb la
cuixa del porter. Horcajada va
patir una pèrdua del coneixement amb un fort cop a la cara i

VILOBÍ D'ONYAR
P.F.

La junta directiva del Vilobí
ha arribat a un acord amb
Nitus Santos perquè es faci
càrrec de l'equip la pròxima
temporada. Benet Masferrer,
l'actual entrenador, continuarà dirigint el Vilobí en els
dos partits que queden per
acabar la Lliga. La directiva
que la setmana passada va
decidir que l'equip necessitava un canvi i va comunicar a
Masferrer que no comptava
amb ell per la temporada que
ve, ha esperat a donar a
conèixer el nom del nou tècnic a tenir la permanència a
tercera divisió assegurada.
Aquesta situació es va produir en la jornada d'aquest
diumenge, tot i que l'equip
gironí va perdre el seu partit
davant el Terrassa.
Nitus Santos, que actualment es troba entrenant el
Roses a la regional preferent,
estava entre els principals
candidats a substituir Masferrer des del primer moment. L'actual entrenador
del Roses, que estava negociant la renovació amb els
empordanesos, ha canviat de
pensament davant l'oferta
d'un equip. Santos tornaria a
dirigir un equip de la tercera
divisió, feina que ja va desenvolupar anteriorment quan
va entrenar el Banyoles. Santos ha realitzat aquesta temporada una bona campanya
amb el Roses, que es troba en
segona posició del seu grup
amb moltes probabilitats de
pujar de categoria.

Xavier Horcajada, de genolls, controla la pilota, tot i la pressió del
defensa del Badajoz, Fael.
n o u

un traumatisme cervical. Segons
Ramon Valls, la lesió que va patir
Horcajada podria haver estat
més greu: "El cop que va rebre
Horcajada podria haver tingut
repercussions pitjors. Ara, però,
ja està millor i fins i tot pot ser
recuperable per diumenge que
ve". Com també es podria recuperar Eduardo Vílchez, que al final del partit va patir nàusees i
vòmits a conseqüència d'una
forta patacada al pòmul i al cap.
Preocupació per l'àrbitre
L'entrenador del Palamós, Juanjo Díaz, diu estar preocupat per
l'àrbitre que dirigirà el partit al
camp del ComposteLla. "Dissabte, quan vaig trucar per saber qui
ens arbitraria al camp del Compostel.la, ja no vaig sopar perquè

Corominas: "Afinalde temporada
diré coses que ara m'estic guardant"
Juanjo Díaz: "Quan em van dir qui
dirigiria el partit, ja no vaig sopar"
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Nitus Santos serà
l'entrenador del
Vilobí la pròxima
temporada

diarj

sempre que ens ha tocat ho ha
fet molt malament".
El col·legiat en qüestió és el
castellano-lleonès César Luis
Barrenechea Montero, que cada
vegada que dirigeix al Palamós,
els de Juanjo Díaz acaben golejats. Aquesta temporada ja ha arbitrat en un partit amb el Palamós en una ocasió. Precisament
va ser al camp del Barcelona B,
en què el conjunt palamosí va
perdre per 6-1. La temporada
passada els empordanesos, amb
aquest àrbitre, també van perdre
per 4-0 al camp del Rayo Vallecano. El cert és que en les dues
ocasions la seva actuació ha deixat molt a desitjar.
El president del conjunt del
Baix Empordà, Joaquim Corominas, va parlar diumenge passat
per primera vegada d'un àrbitre.
Fent referència al murcià Velázquez Carrillo, que els va dirigir
davant el Badajoz, Corominas es
queixava que havia permès als
jugadors extremenys jugar amb
molta duresa: "L'àrbitre va permetre accions antireglamentàries que s'han d'intentar evitar.
A alguns els ho permenten i a
d'altres no".

Deu velers de ràdio
control participen
al Trofeu Empordà
PALAMÓS
M.M.

Deu velers de ràdio control
van participar en el I Trofeu
Empordà que es va celebrar
al port de Palamós diumenge
passat. El trofeu va ser organitzat pel Club de Vela Palamós. El guanyador va ser el
representant de la federació
Ffrancesa. En segona i tercera posició van quedar els germans Tarrés, del CV Barcelona. El palamosí Joan Pallí va
acabar en vuitena posició. La
competició va constar de
dotze regates.
Aquests velers són rèpliques dels que participen a la
la Copa Amèrica, que fan 12
metres de llargada. Els de ràdio control pesen 300 grams i
les veles són de mylar. El patró controla el veler a través
d'un comandament que
mana el timó i gradua l'angle
de les veles.
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Cinc minuts
pendents retarden
la proclamació del
campió de tercera
GIRONA
N O U DIARI

Tot i que la Lliga es va acabar
de manera oficial diumenge
passat, el títol de campió del
grup gironí del campionat
català de tercera categoria
preferent masculina de bàsquet encara no està decidit a
l'espera d'una resolució del
comitè d'apel.lació.
El dictamen del comitè de
competició es refereix al partit Taialà-Maristes i a la reclamació presentada pels locals
sobre la validesa o no d'una
cistella de tres punts. El Taialà defensa que cal repetir
els últims cinc minuts de
partit, ja que l'acta no va reflectir aquest triple, però el
comitè de competició considera que la cistella no va tenir influència en el resultat final i no cal repetir el matx.
Provisionalment, el Maristes ha estat proclamat campió i el Campdevànol segon
classificat, però aquest ordre
es podria modificar si cal repetir aquests últims cinc minuts i el Taialà guanya els
Maristes. Sigui quin sigui el
campió, s'haurà enfrontar a
l'equip B del Vic en la fase
per decidir el campió català
de la categoria.
El Cassanenc i el Taialà,
que han quedat tercer i quart
del seu grup, també tindran
opció d'ascens si superen les
eliminatòries contra l'Epic de
Terrassa i l'Alisos. El Roses, el
Banyoles, l'Abadessenc i l'Olot jugaran la fase de permanència amb l'Almeda, el Maristes, el Balaguer i el Coll.

El Ripoll s'adjudica
la Copa d'Espanya
infantil
RIPOLL
RS.

L'equip infantil de l'AD Ripoll s'ha proclamat campió
de la Copa d'Espanya d'hoquei sobre patins disputada
aquest cap de setmana a la
localitat asturiana de Llanes.
El conjunt ripollenc va ser
superior a tots els seus rivals
i va aconseguir la victòria en
tots els partits que va jugar,
excepte el darrer. En la primera jornada, disputada divendres, es va imposar a l'Ordenes de Galícia per 9-1 i al
Bell-lloc de Lleida per 6-4. En
la segona jornada, que es va
jugar dissabte, el Ripoll va
derrotar el Dominicos de la
Corunya per 2-1 i el Sant Vicenç per 6-0. Així s'assegurava el títol de la Copa d'Espanya infantil. El partit final,
sense transcendència, va ser
l'únic que va perdre el Ripoll
per 4-3 amb la Bota.

El BFI va guanyar
perquè va ser menys
dolent que el Valvi
Poca qualitat en Y amistós d'ahir a Banyoles
ÍÍP5*^ itttff^" " ^
•
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Valvi Girona: Ribas (12), J.C. Herrera (3),
J. Font (4), Claudi (13), Pardo (14), Heras
(13), Navarro, Llorens (6), Rovira, Brea (2),
Lluis Rosa, Joan Rosa (19).
BFI Granollers: Millera (14), Santos (6),
Sisteró (9), Paricio (8), Creus (4), Stewart
(12), Solana (17), Hernández (11), Sánchez (9), Talavera (10).

i

Àrbitres: Fernández i Laín
Parcials: 6-3,16-15, 30-25,44-46,5550,67-64,75-82,86-100

H ü

Comentari: Aproximadament unes 300

BANYOLES
PERE FAJULA

El Valvi Girona va oferir anit
un pobre espectacle en el partit
que va jugar a Banyoles contra el
BFI Grabnollers. A aquestes alçadesde temporada, quan ja la
competició fa setmanes que s'ha
acabat, el matx entre gironins i
vallesans s'havia plantejat amb
la única opció de fer passar una
estona agradable sense les
urgències del resultat o la classificació.
La idea semblava positiva si
no hagués sigut perquè tant el
Valvi Girona com el BFI van arribar al partit amb una mentalitat
diferent i a l'hora de la veritat
l'espectacle va ser molt limitat i
reduit a unes poques jugades de
qualitat. Tant el Valvi com el
Granollers van fer molts de canvis i diverses proves de jugadors
joves i sistemes no habituals. Al
final el Granollers va guanyar
per catorze punts de diferència,
(86 - 100) encara que l'avantatge
és excessiu per la qualitat del joc
exhibit pels dos conjunts. Fins a
sis minuts del final el domini en
el marcador va correspondre als
gironins i va ser en els compasos final quan el Granollers va
saber treure fruit d'una defensa
pressionant molt encertada que
va descentrar l'equip d'Alfred
Julbe. Precisament, ahir Julbe no
es va asseure a la banqueta per
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Sito Ribas, a la imatge rodejat de defensors del Granollers va ser un
dels millors gironins al partit d'ahir.
..
¿9?.?.'.!
dirigir al seu equip ja que havia
arribat molt just a l'inici del partit., El seu lloc en la direcció de
l'equip el va agafar el segon entrenador Pepe Rodríguez.
Entre les proves que calia fer
en aquest partit hi havia la de
l'estat físic del base gironí José
Navarro. El jugador, que recentment ha fitxat pel Valvi ha començat a recuperar-se de la seva
lesió i,- segons Alfred Julbe " 'res
un bon jugador en els moments
en què físicament aguanta el
partit. Quan està cansat se li
nota i llavors venen els errors".
De fallades, pilotes perdues,
passis a la banda i deixades al
contrari en van abundar al llarg
del partit amb uns moments
d'autèntica disbauxa que van fer
exclamar a més d'un:" I per això
hem pagat 1000 pessetes!".

Navarro comença a entrar en el ritme
de joc de l'equip
La rapidesa del Granollers va
sentenciar el partit als minuts finals
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Del mal joc general cal destacar-ne en sentit positiu algunes
aportacions individuals de jugadors com Sito Ribas, que en els
compasos inicials de cada temps
va ser l'únicque va donar la
imatge d'equip ACB del Valvi.
Entre els joves ambé va tenir
un paper positiu Jordi Font en
els minuts que va estar en pista.
El bordilenc Joan Carles Herrera
continua sense donar la talla que
es precisa a l'equip encara que
Alfred Julbe va dir que "cal donar temps a aquests jugadors
perquè es vagin adaptant fins
comprovar si tenen o no lloc en
l'equip de la lliga ACB". "v
El Valvi va jugar sense estrangers
en el partit i això va permetre
també que homes que passsen
mes desapercebuts a la lliga com
Jordi llorens poguessin tenir més
minuts de joc davant rivals com
el veterà Greg Stewart que cionserva encara alguna de les habilitats que el van fer famós a la lliga espanyol. Al final, la rapidessa
del Granollers dirigit per l'incombustible Joan Creus, va esborrar el Valvi de la pista d'un
partit que serà per tots fàcilment oblidable.

La Salle es jugarà
la permanència a
primera catalana
contra el Súria
OIRONA
N O U DIARI

L'equip de bàsquet La Salle
Girona haurà de disputar la
fase de permanència a la primera categoria catalana amb
el Súria, d'acord amb el reglament de competició de la
federació catalana.
Tot i que l'equip gironí va
guanyar ahir l'últim partit de
la Lliga regular, l'empat a
punts amb el Valls li va ser
desfavorable a l'hora de definir la classificació final. Ara
s'haurà de jugar amb el Súria, a doble partit, quin és
l'equip que la pròxima temporada jugarà a primera catalana. El partit d'anada
d'aquesta eliminatòria es disputarà dissabte que ve.
L'Adepaf, que diumenge al
vespre va guanyar el seu últim partit, jugarà la pròxima
temporada en primera categoria catalana. El pròxim cap
de setmana es disputarà amb
el Vilanova la possibilitat de
jugar la fase de campions.
Per la seva banda, el Guíxols
haurà de jugar la fase de permanència a segona catalana
contra el CE Laietà.
En el campionat de Catalunya preferent juvenil, el
Valvi Girona, campió del seu
grup, haurà de jugar amb la
Salle Tarragona el play-off
per al títol de Catalunya en
aquesta categoria, un cop
acabada la Lliga regular del
campionat. El primer partit
de l'eliminatòria es jugarà
dissabte que ve a les set de la
tarda a la pista de l'equip
tarragoní.

El Club Ciclista
Ripoll participarà
a la Copa Girona
RIPOLL
R.S.

Tres ciclistes de la categoria
sènior i un de la júnior integren la plantilla del Club Ciclista Ripoll-Casa Vilà, que es
va presentar oficialment el
cap de setmana passat a Ripoll. El club té un pressupost
de 400.000 pessetes que es
cobrirà amb les aportacions
del patrocinador de l'equip,
Casa Vilà, Construccions Artur Martí i l'Ajuntament de
Ripoll.
La competició més important en què té previst participar el club ripollenc és el
campionat gironí que organitza la Caixa de Girona. En
la categoria sènior competiran Esteve Roca, Joan Carles
Vizcaíno i Jordi Roca, i en la
categoria júnior, Xavier Cubí.
A més, el club organitzarà
tres proves aquesta temporada.
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Debut triomfal de Servià
a la Fórmula Campus
Victòria del pilot de Pals en la cursa inaugural de la Copa de França
GIRONA
JOAN CARLES CODOLA
Oriol Servià es va estrenar amb
victòria el primer cop que competia amb un monoplaça. El fill
de Salvador Servià, de 18 anys, és
el líder de la Copa de França de
la Fórmula Renault-Elf Campus.
Diumenge va aconseguir la
victòria a la final de la prova
inaugural que es va córrer al circuit Paul Armagnac de Nogaro
(França). "Ha estat una experiència sensacional. M'ha sortit
tot rodó i he guanyat la cursa.
Em sembla que per ser el primer
cop que corro amb un cotxe
d'aquests no podia demanar res
més", manifestava el pilot de
Pals després de la carrera.
El reglament de la Fórmula
Campus preveu que abans de
cada prova hi hagi un sorteig per
decidir les posicions dels 24 pilots a la graella de sortida. Oriol
Servià va sortir en la quarta posició en la primera cursa, fet que el
va permetre rodar entre els primers al llarg de la carrera i acabar en tercer lloc. Oriol Servià
explicava que "vaig sortir molt
bé en aquesta mànega fins que
vaig adonar-me que als revolts
cap a 1' esquerra el cotxe fallava.
Ja no vaig poder aguantar el ritme dels primers, i encara sort
que vaig poder continuar tercer.
Després vam adonar-nos que diversos pilots havien tingut problemes semblants, ja que s'havien oblidat de posar gasolina al
cotxe després dels entrenaments".
En la segona mànega es van
invertir els llocs de sortida i el pilot gironí ho va fer des de la divuitena posició de l'engraellat.
Malgrat aquest lloc tan endarrerit el pilot de Pals va anar re-

E1 debut d'Oriol Servià en la Fórmula Campus va ser immillorable. A la imatge, amb la copa alçada que
l'acredita com a vencedor de la primera cursa.
NOU DIARI

muntant posicions fins acabar al
setè lloc. Aquesta mànega va ser
molt més igualada, "i també
molt més divertida", recorda
Oriol Servià. Entre el segon i el
setè classificat hi va haver menys
de cinc segons de diferència.
Els resultats de les dues mànegues van servir per decidir la
composició de la final, en què
Servià va sortir en tercer lloc darrera els pilots francesos Christopher Cabourg i Laurent Lemoine. Des de les primeres voltes la lluita entre els tres pilots va
ser aferrissada fins que a la ter-

cera Lemoine va prendre el liderat. "Vaig aprofitar aquesta ocasió", diu Servià, "per posar-me el
segon i després vaig agafar-li el
rebuf i vaig saltar al primer lloc".
En la quarta volta Oriol Servià va
posar-se al capdavant de la cursa. Aquest lloc el va mantenir
fins al final amb un avantatge de
més de cinc segons sobre Lemoine que fou segon.
Després d'aquesta primera
prova Servià és líder de la Copa
de França de la Fórmula RenaulElf Campus amb 30 punts, seguit
de Lemoine, amb 27 i Didier An-

dré, amb 25. La pròxima cursa es
disputarà el 23 de maig a Le
Mans. Servià es coneix aquest
circuit perquè va ser on va fer les
pràctiques del curset Elf i confia
"poder fer una bona cursa i, si
pot ser, tornar a guanyar. Dependrà de factors com el temps,
els pneumàtics, el sorteig...".
La primera carrera en la Fórmula Renault-Elf Campus, Servià la qualifica de "molt positiva
tant per l'experiència de conduir
un vehcicle amb unes característiques tan peculiars, com per haver guanyat la cursa".

Salvador Servià,
està satisfet de
la cursa del
seu fill Oriol
i GIRONA
J.C.C

Un dels principals seguidors i al mateix temps
mestre d'Oriol Servià és el
seu pare, l'ex-campió estatal de rallis, Salvador
Servià que dissabte i diumenge va ser al circuit de
Nogaro seguint la cursa
del seu fill.
Salvador Servià, que es
prepara per participar en
el ralli Atlas amb un Nissan de la categoria T - l ,
opinava que "l'Oriol en
aquesta cursa ha demostrat ser el pilot que més bé
s'ha adaptat a una nova
manera de córrer. Potser
no és el millor, i això
caldrà veure-ho al final
del campionat, però diumenge va demostrar que,
com a mínim, és el que ha
tingut més capacitat
d'adaptació".
El pare Servià manifestava també la seva admiració per l'organització
d'aquesta Fórmula Campus: "Realment així és
com s'aconsegueix que
els pilots lluitin amb
igualtat de condicions. Els
vehicles són clavats els
uns als altres. L'únic que
es fa és adaptar-los físicament a les característiques de cada pilot, o sia
que en la cursa depens
de la son i, sobretot, de la
capacitat d'adaptació".
"Les curses de la Fórmula Renault Elf Campus
es poden considerar un
entremig entre les actuals
fórmules Ford i Renault",
opina el pare d'Oriol Servià, que ha destacat "les
prestacions d'uns vehicles que tenen 100 cavalls
de potència i uns avenços
tècnics impressionants en
matèria de suspensions,
reglatges i preparacions
dels cotxes.

MOTOCICLISME

Els germans Guerrero, quart i cinquè
en 75 cc al Critèrium Solo Moto
GIRONA
N O U DIARI

Els germans Francesc i Enric
Guerrero de Vilablareix van ocupar, respectivament, la quarta i
cinquena plaça de la prova del
Critèrium Solo Moto de 75cc
que es va celebrar diumenge al
circuit d'Albacete.
Enric Guerrero (Derbi-Elf-Romero motos) va ser el millor en
les mànegues classificatòries i va
sortir en el primer lloc a la graella de sortida com a principal favorit al triomf final. Ja des de la

segona volta la moto del pilot gironí va fallar, i això el va impedir
de mantenir el liderat. Al final va
ocupar la cinquena posició darrera del seu germà Francesc,
que va ser quart. El pilot sevillà
Enrique Maturana, líder del
Critèrium, va guanyar la prova.
Enric Guerrero, que va quedar
segon a la primera prova del
campionat, ocupa el mateix lloc
en la classificació d'aquest Critèriu amb 33 punts, a 10 de Maturana. Francesc Guerrero és quart
en la general amb 26 punts.
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En 125cc el millor pilot gironí
va ser David Martínez, que va
ocupar la novena posició final.
El pilot cassanenc Manuel Fajardo (Honda Baseiria Oils) va estar
durant la primera meitat de la
cursa lluitant entre els quatre
primers, però al final diferents
problemes amb el fre davanter
van retardar-lo fins a l'onzè lloc.
L'altre pilot gironí de la categoria, Josep Plana, no va poder
prendre part en la cursa final,
per problemes de mecànica, que
va guanyar Gregorio Lavilla.

I
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Enric Guerrero anava líder de la cursa fins que, per problemes
mecànics, va perdre posicions.
NOU DIARI
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a plantilla del Barça no considera que la Lliga estigui sentenciada a favor seu, malgrat
l'empat del Reial Madrid al Bernabéu amb el Rayo. Rexach s'ho ha pres com un toc d'atenció
per ells mateixos, mentre que els jugadors pensen que encara poden aconseguir més punts
de diferència. En tot cas, es tracta d'un avantatge que pensen administrar fins al final.

El Barça no troba decisiu
l'empat del Reial Madrid
La plantilla destaca que Stoïtxkov ha recuperat l'olfacte de gol i que poden millorar el joc
BARCELONA
~ JUAN MANUEL DÍAZ
Jugadors i tècnics del FC Barcelona consideren que la jornada
passada del campionat de Lliga
és un capítol més en la lluita pel
títol, però neguen que l'empat
del Reial Madrid davant el Rayo
Vallecano hagi estat decisiu,
malgrat que el conjunt blanc
s'ha situat a un punt del Barça.
Carles Rexach, segon entrenador de l'equip blau-grana, va
afirmar ahir que l'empat del Madrid contra un rival en teoria fàcil "ens ha servit com un toc
d'atenció fins i tot per nosaltres".
Rexach va recordar que s'havia
parlat que el Barça i el Reial Madrid no podien perdre més
punts en les sis jornades que falten, "però això no serà així, i
hem de ser conscients que en
qualsevol moment punxarem,
sense que vulgui dir que hem
perdut la Lliga".
L'opinió dels jugadors era
força similar a la del seu tècnic,
encara que José Mari Bakero sí
que es va mostrar confiat a poder guanyar els sis partits que
falten. "El Barça està capacitat
per obtenir els 12 punts. Som
l'equip més regular de la Lliga i
només ens falta recuperar la grapa i la força necessària pels últims partits".
Michael Laudrup va reconèixer ahir que la primera part disputada pel Barça davant el Cadis
va ser molt fluixa, però que havien estat capaços d'arribar al
descans amb 2-0 i de millorar el
seu joc a la segona part. "Ja se
sap que la majoria dels equips
posen en pràctica al Camp Nou
la tàctica 1-10, i a vegades la 011, i es fa difícil jugar". El davanter danès va explicar que el
Barça "no té res de guanyat ni de
perdut, però si seguim així podem ser campions".
"No cal golejar, només vèncer"
Carles Rexach va anar més
enllà i va comentar que el conjunt que dirigeix Johan Cruyff pot
variar ara la seva estratègia al
campionat. "Podem ser més
pràctics i canviar el plantejament.
Ja no es tracta de fer gols per augmentar el coeficient golejador a
favor nostre, sinó de vèncer per
conservar el punt d'avantatge".

v
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El davanter búlgar del FC Barcelona, Hristo Stoïtxkov, intenta regatejar el defensor del Cadis Mateos
J O A N CARLES SA1A

El tècnic català també va parlar de la decisió de no alinear finalment Albert Ferrer. "Nosaltres només volem aconseguir el
màxim rendiment de cada jugador, i per aquest motiu era millor
esperar el matx d'Oviedo".
El jugador també estava
d'acord amb el cos tècnic i va raonar què, d'acord amb els metges i Cruyff, havien decidit que
no forcés la seva reaparació.
Els jugadors del Barça també
van destacar el fet que Stoïtxkov
hagi estat capaç de trencar el seu
malefici golejador davant el Cadis, encara que, per Laudrup: "El
gol pot ser més important pel
públic, però els companys vam
valorar més el gran partit que va
fer per l'agressivitat que va demostrar, per les ganes de vèncer
i de lluitar".
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Una altra sorpresa de la jomada va ser la derrota del Deportivo
de la Corunya davant el Logronyès, que encara l'allunya una
mica més de la lluita pel títol.
"Diumenge passat es va poder
comprovar que hi ha nerviosisme a tots els nivells", va assenyalar Bakero, "tant entre els equips
que lluiten per la UEFA com als
que volen evitar el descens. Per
això hi ha sorpreses".
Per Rexach, el Deportivo "es
va autodescartar amb la derrota
amb el València. Ha fallat en els
moments clau". Finalment, pel
que fa a la babea de Robert Prosinecki al Reial Madrid, Laudrup
va considerar que és una incògnita com pot repercutir en el joc
de l'equip madrileny. Avui el
Barça té descans setmanal i
demà toma als entrenaments.

Gaspart posa el seu avió
a disposició del búlgar
BARCELONA
J. M . D Í A Z

Hristo Stoïtxkov no va participar ahir en l'entrenament
perquè es va desplaçar fins a
Sofia per incorporar-se a la
concentració de la selecció
de Bulgària i posar-se a les
ordres del seu seleccionador,
Dimitar Penev.
Bulgària juga dimecres que
ve contra el combinat nacional d'Israel i el problema pel
jugador era incorporar-se
com més ràpid millor a la

disciplina blau-grana per ser
present a l'Oviedo-Barça de
dissabte que ve.
La solució ha estat que dijous a primera hora del matí
Stoïtxkov es desplaci en
l'avió particular del viee-president Joan Gaspart fins a
Barcelona per poder participar aquell mateix dia en l'entrenament de l'equip.
La solució alternativa era
que agafés un vol després del
partit, però per les combinacions perdia més temps.
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Perelló: "Kornèiev
cobra mosso perquè
faci escenes"
17
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BARCELONA
EFE

Francisco Perelló, president
del consell d'administració
de l'Espanyol SAE, va assegurar ahir que el jugador rus
ígor Kornèiev "ja cobra prou
perquè no hagi de fer escenes", en una clara al·lusió al
penal que Kornèiev va fallar
diumenge contra el Burgos.
El davanter de l'Espanyol, en
lloc de xutar directament a la
porteria contrària, va intentar fer una vaselina que no va
enganyar el porter del Burgos.
PereUó va manifestar que
l'equip blanc-i-blau es troba
en una situació en què no es
poden desaprofitar les ocasions de gol "quan els partits
es compliquen". "S'ha de
marcar tan ràpidament com
es pugui i no fer piruetes", va
insistir el president de l'Espanyol, que va recordar que
Kornèiev va fer una falta que
es mereixia la targeta groga
"davant dels nassos de l'arbitre".
Per la seva banda, el jugador rus es va defensar ahir de
les acusacions d'alguns seguidors espanyolistes, que
van criticar la manera com
va llançar un penal que hauria pogut donar els dos punts
a l'Espanyol. Kornèiev va insistir que se sentia molt trist i
que no podia fer res més per
l'equip, i "per això considero
injustes les crítiques que he
rebut". Kornèiev va assegurar
que únicament la mala sort
havia impedit que l'Espanyol
aconseguís treure una renda
més positiva de la seva visita
de diumenge a l'estadi del
cuer.
Avui mateix José Manuel
Díaz Novoa, el tècnic de l'Espanyol, donarà a conèixer als
membres del consell directiu
del club de Sarrià un informe
sobre l'estat actual de l'equip
i, més concretament, sobre
l'actuació del jugador rus,
que també va ser mal acollida tant per Novoa com pels
seus companys a l'equip.

Norris sabrà avui la decisió
del Barça sobre el seu futur
Muresan interessa al club si se'l pot fitxar per u n termini llarg de temps
BARCELONA
V I C E N Ç SERRAT

Audie Norris sabrà avui quina és
la postura del Barcelona sobre el
seu futur. El jugador nord-americà ha quedat citat a les oficines
del club, on l'informaran que segueix interessant però no al preu
que estipula la clàusula que hi
ha al seu contracte.
Norris podria seguir una temporada més al Barça a raó d'uns
115 milions de pessetes, però el
club li comunica avui que en
aquestes condicions la seva continuïtat és inviable. El jugador,
però, no està gaire disposat a rebaixar la seva fitxa i no té la intenció de renegociar la clàusula
firmada per les dues parts. Només en el cas que el contracte
fos per dues campanyes, Norris
estaria disposat a rebaixar una
mica les seves pretensions
econòmiques. De tota manera,
el club no té la intenció d'oferir
dos anys a Norris tenint en
compte la seva edat (32 anys) i el
seu historial mèdic.
Reunió amb Núñez

Audie Norris té molt complicada la seva continuïtat al Barcelona. La seva fitxa, massa elevada pel tresor
blau-grana, podria provocar el seu adéu
NOU DIARI

El president de la secció, Salvador Alemany, i el director tècnic, Aíto García Reneses, es reuniran demà amb el president del
club, Josep Lluís Núñez, per valorar l'actuació del primer equip
de bàsquet aquesta temporada i
per fixar les bases per la pròxima
campanya. En aquest sentit, el
president blau-grana comunicarà als dirigents de la secció
amb quines possibilitats econòmiques comptaran la pròxima
temporada. A partir d'aquí, la
secció podrà planificar de manera definitiva el futur immediat.
D'altra banda, Aíto i Núñez

parlaran sobre la conveniència
que el tècnic de bàsquest blaugrana assisteixi al Fòrum Samitier el dia 17 vinent, on es tractarà la relació que hi va haver al
Barça entre Aíto i Bozidar Maljkovic.
I si la continuïtat de Norris no
és clara, la del serbi Zoran Savic
tampoc ho és gens. Savic té damunt de la taula una oferta de
l'Olympiakos grec d'uns 90 milions de pessetes per temporada,
un terç superior a la seva retribució actual al Barça.
D'aquesta manera, el més

probable és que Savic acabi jugant l'any vinent al conjunt del
Pireu, que ja es va interessar pels
seus serveis aquest estiu passat.
Qui sí que té tots els números
per vestir la samarreta blau-grana és el pivot romanès del PauOrthez Georghi Muresan, si el
Barcelona aconsegueix un contracte que li garanteixi el futur al
Barça per un període llarg de
temps.
Els responsables de l'equip no
volen que amb Muresan es repeteixin els casos d'altres homes
com Stanley Roberts, que han

utilitzat equips importants del
continent durant una temporada
per després fer el salt a la NBA.
Si l'empresa que representa
Muresan, Proserv, i el mateix jugador estan disposats a comprometre's per cinc temporades,
que és la intenció del Barcelona,
i al contracte s'especifica una indemnització elevada en cas de
ruptura, el Barça està molt interessat a contractar Muresan. Si
no és així, el conjunt blau-grana
no té cap interès a fitxar un jugador que no garanteixi un projecte d'equip.

Els Suns es classifiquen a costa dels Lakers
després d'una pròrroga emocionant
PHOENIX
AGÈNCIES

Charles Barkley i els seus companys als Suns de Phoenix van
saber reaccionar a temps i es
van classificar per les semifinals
de conferència de la NBA. Els
Suns van derrotar els Lakers de
Los Angeles per 112-104 a la
pròrroga, després que els 48 minuts reglamentaris acabessin en
empat a 95 punts. Aquest cop les
figures del partit no van ser Barkley o el pivot serbi Vlade Divac,
sinó el jove Oliver Miller, que va

acabar amb 17 punts, 14 rebots i
7 taps.
A l'altra eliminatòria que encara quedava sense decidir, els
Nets de Nova Jersey van ser eliminats al cinquè partit pel Cleveland Cavaliers. L'equip que
entrena Lenny Wilkens es va imposar per 99-89 amb una gran
actuació del seu pivot Brad
Daugherty, que va fer 24 punts i
va agafar 20 rebots.
Aquest partit podria haver sigut l'últim del croat Drazen Petrovic a la NBA. L'escorta dels
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Nets ha manifestat que té un
95% de possibilitats de tornar al
bàsquet europeu. Petrovic ha
criticat moltes vegades la manera com els dirigents dels Nets
han portat el tema de la renovació del seu contracte. Una renovació que, finalment, no ha firmat.
Al primer partit de les semifinals de conferència, els Knicks
de Nova York van derrotar els
Hornets de Charlotte per 111-95
amb una destacada actuació de
Patrick Ewing.

James Worthy, un dels veterans a la plantilla dels Lakers, equip que
va quedar eliminat pels Suns de Phoenix
TED MATHIAS / AP
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VUELTA A ESPANYA

El noruec Laurifzen venç
en una jornada de tràmit
Els homes importants de la cursa reserven forces per l'etapa d'avui
SANTANDER
CARLES VIDAL. ENVIAT ESPECIAL

El corredor n o r u e c Dag-Otto
Lauritzen va culminar ahir la primera gran escapada de l'edició
d'aquest any de la Vuelta a Espanya. Lauritzen va guanyar la
quinzena etapa de la gran ronda
espanyola després d'haver cobert més de cent quilòmetres
sense estar sotmès a la dictadura
del gran grup. Els favorits de
cara a la victòria final van preferir reservar les forçes per les dues
jornades de muntanya que arriben avui i demà, i això va facilitar el treball del vençedor.
Dag-Otto Lauritzen es va escapar acompanyat per l'italià Bruno Leali després de passar per la
meta volant situada a la població
d'Oña, quan encara faltaven gairebé cent trenta quilòmetres per
la meta de Santander. Els dos
corredors van aprofitar perfectament l'arribada de la pluja per
aconseguir ràpidament una diferència considerable respecte a
la resta de participants.
De mica en mica, els dos escapats van anar deixant enrera el
gran grup, però no van disposar
mai d'una renda que permetés
pensar que podrien arribar escapats (sempre menys de tres minuts). Al pas pel port de Portilla,
de primera categoria, Lauritzen i
Leali mantenien dos minuts i
mig respecte als seus perseguidors, que no semblaven preocupats per l'escapada.
Un descens suïcida
Leali i Lauritzen es van rellevar sempre, conscients de que
l'única manera d'arribar escapats era col·laborant. En el descens de Portilla, el corredor noruec ja va comprovar que anava

El gran grup, rodant sota la intensa pluja que va caure durant tota la jornada d'ahir i que es va convertien l'aliada de l'escapada que va culminar Lauritzen
MONDELO / EFE

molt més ràpid que el seu company d'aventura, però va preferir
esperar a la baixada posterior al
port d'Alisas per realitzar l'atac
definitiu.
El corredor noruec de l'equip
TVM va llançar-se a un descens
vertiginós, arriscant al màxim en
cada revolt, tot i el perill que sig-

nificava la pluja i la boira que hi
havia. Leali no va poder seguir el
ritme suïcida del seu rival, i va
quedar despenjat.
Per darrera, els equips no es
van posar d'acord a assumir la
responsabilitat de neutralitzar
l'escapada. L'ONCE no va tibar
fins quan faltaven deu quilòme-

tres per la meta, i va permetre
que Lauritzen arribés amb només dos segons d'avantatge respecte a Laurent Jalabert, que es
va imposar a l'esprint a Alfonso
Gutiérrez.
La classificació general no va
registrar cap canvi, a l'espera del
que pugui passar avui.

preparat pels
atacs dels rivals
a la general
SANTANDER
C.V.

El líder de l a V u e l t a ' 9 3 ,
Tony Rominger, es mostrava confiat en les seves
possibilitats de victòria al
final de l'etapa d'ahir. El
corredor suís de l'equip
Clas opinava que la classificació general quedaria
definida després de les
dues pròximes jornades.
El mateix Rominger comentava que "sóc conscient que els meus rivals
intentaran atacar en les
dues p r ò x i m e s p e r q u è
són pràcticament les últimes oportunitats per canviar la general, j o e s t i c
preparat per donar una
bona resposta, però a vegades és difícil saber el
que passarà a aquestes altures de cursa, perquè ja
hem fet molts quilòmetres ".
Romingerva dir que "el
fet de guanyar una etapa
no és el més important
per mi. Sempre és millor
ser el primer, però en la
meva situació val més no
obsessionar-se a m b les
victòries i relaxar-se al final de cada jornada".
Dag-Otto Lauritzen,
per la seva banda, declarava que "la sensació de la
victòria ha sigut molt més
dolça del que esperava,
perquè als últims quilòmetres tenia molta por
que m'atrapessin. Tots els
corredors del meu equip
hem treballat fort durant
tota la Vuelta per obtenir
una victòria, i al final hem
aconseguit l'objeciu".
Els corredors hauran de
passar avui pels ports de
primera categoria de Lunada i d'El Escudo, abans
de plantar-se al port de
categoria especial del Alto
C a m p o o , en el qual hi
haurà situada la línia
d'arribada.

Cubino, davant de les seves últimes oportunitats
1 . Dag-Otto Lauritzen (Nor. 1 TVM)

5h 49' 15" |

1. Tony Rominger (Suï.)

62h 58' 14" |

2. Laurent Jalabert (Fra. / ONCE)

a 2" |

2. Alex Zülle (Suï.)

3. Alfonso Gutiérrez (Esp. / Artiach)

m. t. I

3. Laudelino Cubino (Esp.)

a 3' 40" |

4. Asiate Saitov (Rús. / Kelme)

m. t. |

4. Oliverio Rincón (Col.)

a 6' 14" I

5 . Juan C. González (Esp. / Eldor)

m. t. |

5 . Marino Alonso (Esp.)

a 6' 24" I

6. Eleuterio Anguita (Esp. / Deportp.)

m. t. I

6. Jesús Montoya (Esp.)

a 6' 43" |

7. D. Abdukhapàrov (Uzb. / Lampre)

m. t. |

7. Pedro Delgado (Esp.)

a 6' 49" j

8. Roberto Pelliconi (Ità. / Mercatone)

m. t. |

8. Melcior Mauri (Esp.)

a 7' 09" I

9. Fabio Bordonali (Ità. / Mercatone)

m. t. I

9. Johan Bruyneel (Bèl.)

a 10' 21" I

a 33" j

10. Tony Rominger (Suï. / CLAS)

m. t. |

10. Erik Breukink (Hol.)

a 12' 00" |

11. Harald Maire (Aus. / Lotus)

m. t. |

11. Julián Gorospe (Esp.)

a 12' 06" |

12. Antonio M. Díaz (Esp. / Kelme)

m. t. |

12. Hernán Buenahora (Col.)

a 12' 43" |

13. John Talen (Hol./TVM)

m. t. I

13. LucaGelfi (Ità.)

a 12' 45" |
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Laudelino Cubino disposarà avui i demà
de les seves millors oportunitats per
intentar sorpendre el líder de la Vuelta,
Tony Rominger. El corredor de l'equip
Amaya ocupa el tercer lloc de la general,
i hauria d'aprofitar les seves dots
d'escalador a les arribades del'Alto
Campoo i dels llacs de Covadonga.
S e t z e n a etapa, S a n t a n d e r - Alto C a m p o o (173 km)

[
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reservat a exposicions temporals al Museu d'Història, on hem pogut

veure algunes de les millors mostres fetes a Girona, com 'L'època dels genis', passarà a
I integrar-se definitivament en el recorregut del museu. L'antològica dedicada a Jesús
Portas ha posat punt i final a una programació atípica i molt ben pensada

El Museu d'Història de Girona
deixade fer mostres temporals

El projecte preveu que les sales es converteixin en espais d'exposició permanent
GIRONA
ROSA GIL

El Museu d'Història de la Ciutat
no farà cap més exposició temporal fins que el seu projecte
museològic estigui definit i posat
en marxa. Si es compleixen les
previsions, per Fires d'aquest
any es podran inaugurar tres noves sales d'exposició permanent
que estaran dedicades a la Girona pre-romana, la romana i la de
l'etapa de transició a l'edat mitjana.
Tots els esforços dels responsables del museu estan encaminats a la remodelació de l'edifici,
a punt de finalitzar, i a l'aplicació
del projecte museològic. El projecte, obra de Pere Freixes, Joan
Boada, Carme Sais i Joan Casanovas, està en fase de consulta i
és previst que es presenti públicament d'aquí a un mes.
La posada en marxa d'un programa definit i concret farà que
el museu reconverteixi tot l'espai. Les sales que fins ara s'utilitzaven per a mostres temporals
passaran a formar part de l'espai
permanent del museu, i només
la zona de la capella es dedicarà,
en un futur, a exposicions
d'aquesta tipologia.
El museu oferia fins ara dues
possibilitats: la visita a la planta
baixa, on s'exposen permanentment obres del període pre-industrial i industrial, i la visita a
mostres temporals fetes pel propi museu o procedents d'altres
museus i institucions. Després
de l'antològica dedicada a Jesús
Portas, les sales temporals han
estat tancades i només pot visitar-se la planta baixa.
La política d'exposicions temporals queda relegada a un altre
terme i tots els projectes estan
encaminats a l'assentament del
museu. Segons Joan Pluma, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, "el recinte ha
d'acabar sent un museu d'història de la ciutat i, amb aquest objectiu, aquest, any hem començat a fer tot el que és la implantació del circuit de sales.
Més endavant afegeix: "El projecte és que per Fires hi hagi tres
sales inaugurades que correspondrien a la Girona pre-romana, la Girona romana i la de
transició cap a l'edat mitjana".
Amb l'aplicació del projecte, el

Les sales dedicades a exposicions temporals, ara despullades, passaran a tenir mostres permanents al museu.
JORDI PICAZO

"'Aquest és un museu d'història i l'estrella és la ciutat"
A

"Es un espai pensat per a la gent de Girona"
museu es convertirà realment en
un espai on s'explicarà, al visitant, la història de la ciutat, objectiu per al qual va ser'creat.
"Tal com està concebut el museu, no serà gaire típic, no tindrà
massa peces, i aquest és un efecte volgut. No hem volgut donar
prioritat a l'excepcionalitat de
les peces, sinó mostrar-ne aquelles que ens permetin articular el
discurs a l'entom de la història
de la ciutat", diu Pluma.
Tot i que es mostraran algunes
peces de valor inqüestionable,
com és el mosaic romà de Belllloc i la col·lecció d'armes, que
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continuaran en el magatzem del
museu, d'altres, corresponents a
col·leccions com la de Fidel
Aguilar, seran seleccionades per
a la seva exhibició.
Es podrien afegir altres obres a
la col·lecció. "Hi ha un procés
obert amb altres institucions
perquè hi ha peces que no estan
al Museu d'Història i que, d'alguna manera, exemplifiquen determinats moments de la ciutat",
diu Joan Pluma.
Moltes de les peces que podrien exposar-se en les sales del
museu són a la ciutat i en formen part: "Aquest no és un mu-

seu d'art, és un museu d'història
i l'estrella del museu és la pròpia
ciutat", explica el regidor.
El museu, "pensat per a la ciutat de Girona", no serà gaire espectacular per a la gent de fora.
Tot i així, tal com explica Pluma,
"tindrà reclams molt concrets
com el mosaic o les obres de Fidel Aguilar, les de Guinó, etcètera. No serà un museu que visqui
exclusivament del producte concret que exposa, sinó que viurà
d'establir una referència molt
concreta i quotidiana entre el
seu passat, la gent que hi vivia,
que hi actuava, i el resultat de la

seva actuació". El projecte preveu que el museu tingui un paper realment actiu, especialment durant el curs escolar: "Es
tracta de generar activitats diverses a partir del fons que té".
El fet que ja hi hagi un espai fix
dedicat a la Girona pre-industrial i industrial no dificultarà el
recorregut lògic de la col·lecció:
"El disseny general del museu
seguirà un recorregut cronològic, que explicarà la història de la
ciutat; la sala industrial marca
un moment específic, és una
sala temàtica".
És possible, no obstant això,
que s'introdueixi alguna modificació en les sales de l'entrada:
"En una d'elles podríem simar el
discurs del museu, tot i que
aquest canvi no està encara gaire
clar", explica el regidor Joan
Pluma.
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CINEMA

Lluís Zayas ha
començat a rodar
'Bufons i reis'a
Lloret de Mar
LLORET DE MAR
N O U DIARI

Ahir va començar a Lloret de
Mar el rodatge de Bufons i
reis, pel·lícula que suposa el
debut de Lluís Zayas com a
director de llargs-metratges.
Coproduïda per Roxy
Films, Visual Grup i Zoom
TV, la pel·lícula mostra la trobada entre sis actors, un director de cinema i un guionista que s'han reunit en una
casa prop del mar per assajar
les escenes d'una pel·lícula
que estan a punt de rodar.
Una cuinera i un cambrer
són els altres personatges del
film. L'actor gironí Pep Cruz
és un dels integrants del repartiment, juntament amb
Vicky Peña, Antonio Valero,
Mercffr Pons, Jordi Dauder,
Miquel Insúa, Pepa López,
Pep Martínez, Marian Valera
i David Cuspinera.
Lluís Zayas va guanyar
l'any 1988 el Premi Nacional
de Cinematografia de la Generalitat pel curt Angélica.
Per al seu nou projecte cinematogràfic, no ha pogut
comptar amb una subvenció
que la Generalitat li havia
anunciat l'any passat.

Mateu Ciurana
dirigirà una versió
cinematogràfica del
seu'Conte de Nadal'
GIRONA
N O U DIARI

Mateu Ciurana té previst dirigir una versió cinematogràfica del curt-metratge Conte
de Nadal, que ell mateix va
realitzar en vídeo l'any 1991.
El projecte es portarà a terme
sota la producció de Francesc Bellmunt.
El curt Conte de Nadal serà
emès aquest vespre per Televisió de Girona dins el programa Cine ciutat, que dirigeix i presenta Pere García. El
programa inclourà una entrevista amb Mateu Ciurana,
que va rodar el seu film videogràfic a Fornells de la Selva,
amb Rosa Vilà i Xavier Fàbregas com a protagonistes. Segons Ciurana, Conte de Nadal explica "la relació que
s'estableix entre una noia i
. un aparell de ràdio".
El vídeo, el va veure al seu
moment Bellmunt, que es va
sentir interessat pel tema i es
va oferir per produir una versió en 35 mil·límetres que dirigiria el mateix Mateu Ciurana. Segons el seu autor, el
projecte es va ajornar a causa
del rodatge de Monturiol pel
director de L'orgia, i ara està
en vies de convertir-se en
realitat.

Un saló del còmic sota la
marca de l'Imperi del Sol
El Born diu adéu als 'tebeos' amb una de les edicions més fluixes
BARCELONA
SEBASTIÀ ROIG

Més de 80.000 persones, de dijous a diumenge passat, es van
dedicar a regirar, desordenar i
comprar els còmics que s'exhibien sota la carcassa del Born.
Malgrat que l'afluència dominical va disparar les estadístiques,
la sensació general era que
aquest onzè Saló del Còmic ha
estat un dels més fluixets de la
seva història.
Diversos factors accentuaven
aquesta impressió: des de l'anunci de Joan Navarro de deixar
la direcció del saló -després del
seu fitxatge per l'editorial Glenat-, passant per la incògnita
d'on s'exposaran els tebeos l'any
vinent, quan el Born es reconverteixi en plató televisiu d'alguna universitat privada.
Si a tot això hi afegim la pèrdua d'espònsors a última hora,
entendrem perquè l'entrada valia el doble, o perquè et cascaven
vint duros extra pel Tebeo del
Saló, quan abans te'l regalaven
amb l'import de l'entrada.
Enmig de les exposicions
d'aquest any, destacava molt la
de Gallardo, un dels pares putatius de Makoki, on es barrejaven
l'estil dels Terrytoons i els millors
colors de la psiquedèlia.
La mostra més visceral, però,
era la de Miguel Ángel Martín, titulada Anal core. No apta per a
menors de 18 anys, Martín exhibia una quantitat ingent d'artefactes sexuals i vagines maltractades. Per arrodonir-ho, una
banda sonora de Whitehouse
-feta d'esgarips guturals, cataclancs metàl·lics i serres de psychokillers- agredia els assistents.
A més d'un se li van enrampar
els pèls del pubis.

El Doctor Spock, metge de capçalera de l'Enterprise, va ser un dels personatges singulars que es van
passejar per l'espai del Born barceloní.

NOU DIARI

Una provocació similar a la
que va fer el gran Ibáñez -sí, el
papà de Mortadello i Filemó—,
que va gasificar l'assistència
amb una cortina d'encens irrespirable. La fumèrria, acompanyada d'un confessionari i d'un
espelmari, servia per promocionar la seva última aventura, titulada El nuevo 'cate', on els agents
de la TIA s'entrebanquen amb
l'església.
Amb 35 anys a la carcanada,
Mortadel·lo i el seu boss travessen una decadència esplendorosa. A Ibáñez, en comptes de preocupar-lo estar a l'última, més li

valdria reprendre el fil de quan
dibuixava El sulfato
atómico.
D'acord: llavors copiava Franquin, però el resultat tenia molta
més dignitat. Una dignitat que
es podia trobar a cabassos uns
quants metres més enllà, a
Yexpo de Raf, el creador de Sir
Tim O'Theo.
També era molt digna l'exposició de Ralph Konig. Els brillants guions de l'autor d'El condón asesino es van veure malmesos al saló per un sistema de traducció laberíntic.
Els grans triomfadors de les
jornades, però, van ser els dibui-

xants japonesos. Capitanejats
per Katsuhiro Otomo -el creador
d'Akira- van canibalitzar l'atenció de nens i mass-media. Les
cues i les plantufades per veure
els mangas de Candy i del Dr.
Slump van ser memorables.
Quant a la resta, es pot definir
com un gran supermercat del
còmic, on la indústria viu d'esquena als creadors. Entre el marasme, es venien còmics antics a
botigues especialitzades. La nota
pintoresca la van posar els d'El
Víbora i El Jueves, amb unes parades catxondes, humorístiques i
molt encomiables.

LLIBRES

Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana fan textos
per als cicles inicial i mitjà d'educació primària
GIRONA
S.R.

Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana han unit els seus esforços
per crear la col·lecció Cèrcol, de
materials pedagògics destinats
al cicle mitjà d'educació primària. Cèrcol segueix els passos iniciats per les editorials, l'any passat, quan van editar la col·lecció
Rodet, destinada al cicle inicial
de primària.
Segons Marta Luna, cap de
màrqueting de la línia editorial,
"les dues col·leccions contenen
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un material obert, flexible, amb
moltes possibilitats d'adequació
a la realitat escolar, d'acord amb
la reforma educativa".
Aquest caràcter obert "permet alterar l'ordre dels elements, fent la col·lecció diferent
de tots els altres productes".
Luna afegeix: "Els professors
passen molt temps preparant
treballs a part per als seus alumnes. Tal com està pensada la
col·lecció, el professor decideix
com i quan els ha de servir".
Per editar aquest producte,

Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana "han pactat per no situar-se
en la competència, creant una
editorial de llibres de text catalana, forta i competitiva. Les dues
empreses no s'han fusionat, sinó
que han creat un espai comú,
per fer un projecte en comú".
L'any passat, la rebuda de la
col·lecció Rodet va superar totes
les expectatives. Se'n van vendre
sis mü exemplars. Els continguts
pedagògics i l'estètica acurada i
atractiva de la col·lecció van serne les claus de l'èxit.

Marta Luna.

CULTURA/ESPECTACLES

DIMARTS

11 DE MAIG DE 1993

N O U DIARI •

La mostra de teatre escolar
fomenta la iniciació infantil
Es porta a terme a Girona dins u n programa de recursos educatius
GIRONA
M A N E L MIR

Ahir va començar al Teatre Municipal de Girona la mostra de
teatre escolar que es porta a terme dins el programa de recursos
educatius Maig escolar 1993. Un
total de divuit obres escenificades per escolars de diferents cicles es representen a la mostra,
que continua avui i demà i es reprendrà el dilluns i el dimarts de
la setmana vinent.
Organitzada en col·laboració
entre l'Ajuntament de Girona i
l'entitat Expressions, la mostra
de teatre escolar, que se celebra
des de fa deu anys, ofereix divuit
obres de tretze centres diferents:
Montjuïc, Cassià Costal, Montfalgars, institut de FP Sant Narcís, Pare Coll, col·legi Verd, Font
de la Pólvora, Eiximenis, Esbargi,
Dr. Pericot, Dr. Masmitjà i Maristes.
Segons Joan Julià, de la secció
d'Educació de l'Ajuntament, la
mostra és oberta a tots els centres escolars de Girona, tant
d'ensenyamenti primari com secundari. "El calendari s'ha muntat en funció del nivell de cada
grup i tots són admesos sense
selecció prèvia". Els alumnes
participants, els dirigeixen monitors aportats per Expressions,
entitat que té un conveni amb
l'Ajuntament i que treballa amb
les escoles durant tot el curs. En
altres casos, hi ha grups de teatre
que funcionen normalment a les
classes dirigits per professors.
Les obres que es representen
han estat inventades pels mateixos alumnes en la major part
dels casos, deixant de banda
unes poques que són adaptacions. Segons Joan Julià, "també
s'han muntat els decorats i l'escenografia, dins el conjunt de
treballs que han estat fent a l'escola durant tot l'any".
Tot i que a la mostra intervenen escolars de cursos que van
des de parvulari fins a BUP,
l'edat més habitual dels participants és de vuit, nou o deu anys.
Julià comenta que aquesta és
l'edat "en què els agraden les
disfresses, el maquillatge, els decorats i els focus. També els resulta important fer-ho al Teatre
Municipal".
Iniciar en el teatre
Jordi Picart, d'Expressions, explica que la tasca d'aquesta entitat
va més enllà de preparar els
alumnes per actuar a sobre l'escenari. "La majoria inventen la
història i els diàlegs, que nosaltres convertim en obra escrita".
Per a ell, no es tracta tant de fer

Els més petits fan les seves primeres interpretacions sobre un escenari
Alumnes de segon de primària de l'escola Cassià Costal van representar ahir a la tarda 'La dansa de les
flors'. La mostra de teatre dóna l'oportunitat a molts petits escolars d'interpretar a la seva manera
obres ideades per ells mateixos que abans han representat a l'escola. Per a molts d'ells, pujar a l'escenari del Teatre Municipal suposa una experiència emocionant i neguitosa.
JORDI PICAZO

un taller de teatre com de "iniciar en la tècnica teatral, els decorats, el maquillatge i els diàlegs". La manera que els monitors dirigeixen els escolars és diferent segons l'edat: "Se sol fer
de manera molt senzilla, ja que
amb una mica de motivació és
fàcil que surti alguna cosa positiva. També s'hi posen més quan
veuen que es juguen el prestigi
de l'escola". La participació d'es-
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coles tan diverses fa que en alguns casos es fomenti la competitivitat entre els alumnes d'uns i
altres centres. "És un procediment que fan servir alguns professors per acabar de motivar els
seus alumnes, però a mi no
m'acaba d'agradar", afegeix Picart, i puntualitza: "Es tracta de
casos molt concrets".
La preparació de la mostra de
teatre escolar es fa en estreta

col·laboració entre els monitors i
les escoles, i en alguns casos
s'integra a les mateixes classes.
"Hi ha hagut alguna escola", diu
Jordi Picart, "que ens ha demanat de no fer els decorats dins el
taller de teatre, sinó en la classe
de plàstica".
En la jornada d'avui, la mostra
de teatre escolar ofereix, al matí,
les obres El tresor
inesperat
(9.30), a càrrec dels alumnes de

5 1

Uns jocs florals i
una trobada de
corals completen
la programació
GIRONA
MM.

A més de la mostra de teatre infantil, el programa
de recursos educatius
Maig escolar inclou una
proclamació de jocs florals i literaris, que tindrà
lloc els dies 19 i 20 d'aquest mes, i una trobada
de corals i conjunts instrumentals, que se celebrarà el dia 28. Tot plegat
forma el programa de cloenda d'aquest curs.
Al contrari que en la
mostra de teatre, en els
jocs florals hi ha una tria
prèvia dels treballs que hi
aspiren. Cada escola ha
fet una selecció dels escrits que presenten, atès
que hi ha un lirnit de deu
treballs per centre, cinc
de prosa i cinc de poesia.
Segons Joan Julià, de la
secció d'Educació de l'Ajuntament, aquest any
s'han presentat uns 335
treballs, entre prosa i poesia. El dia 19 es lliuraran
els premis del cicle superior i secundària, i el 20,
els dels cicles inicial i
mitjà. Sobre la selecció
que fan les escoles, Julià
afegeix: "Molts centres
envien els treballs que
han guanyat als jocs florals de la mateixa escola".
Els jurats que analitzen
els escrits presentats són
diferents segons l'edat
dels alumnnes. Entre els
membres del jurat dels
més petits, hi ha l'escriptor Josep M. Fonalleras, el
regidor de Cultura, Joan
Pluma, i un professor de
Magisteri, i al dels grans
s'hi troben l'escriptora
Dolors Garcia, la regidora
d'Educació, Ana Pagans, i
un professor de Filologia,
a més de representants de
la delegació d'Ensenyament. "Es tracta de tenir
una representació de tota
la part de cultura de la
ciutat", diu Joan Julià.
La trobada de corals i
conjunts instrumentals
funciona de manera semblant a la mostra de teatre, amb grups que han
estat instruïts per monitors i altres que arriben
preparats pel professor de
música de l'escola.
5è i 6è d'EGB de l'escola Montfalgars, i Una acampada de cap
de setmana (10.30), pels de 7è i
8è de la mateixa escola. I a la tarda, a les 15.30, els alumnes de
primer, segon i tercer de l'institut de formació professional
Sant Narcís presentaran Les
claus de plata. Demà participaran els alumnes de les escoles
Montjuïc, Pare Coll, Font de la
Pólvora i col·legi Verd.
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) intèrpret nord-americà Bruce Springsteen actua aquesta nit a l'Estadi Olímpic de
Montjuïc, últim punt de la gira espanyola que l'ha dut, també, a les ciutats de Madrid,
Gijón i Santiago de Compostel.la. Springsteen oferirà un concert que, previsiblement,
superarà les tres hores de durada.

El 'Boss' arriba a la ciutat amb
un show de més de tres hores
BARCELONA

Bruce Springsteen es presentarà en companyia de Shane
Fontayne (guitarra), Crystal Taliefero (guitarra, percussió i
saxo), Roy Bittan (teclats i únic
supervivent de la seva antiga
banda), Tommy Sims (baix), ZacharyAlford (bateria), i, als cors,
Bobby King, Carol Denis, Angel
Rogers, Gia Cianboti i Cleo Kennedy.
Les portes de l'Estadi s'obriran al públic a les sis de la tarda,
tres hores abans que Springsteen surti a l'escenari. La tarima
per on evolucionarà el músic
nord-americà ha estat dissenyada de manera que s'hi ha afegit
una ala complementària enganxada al que és un escenari normal, de manera que el protagonista de la nit es trobarà molt
més a prop del públic del que és
habitual en les convocatòries de
caràcter multitudinari.
Amb l'esmentada novetat,
més les dues pantalles de grans
dimensions que han vitjat amb
tot l'equip, els productors han
intentat trencar la fredor que es
produeix sempre en les convocatòries de masses. La gira de
Bruce Springsteen mobilitza, a
banda dels músics que hi intervenen, més de un miler de treballadors entre tècnics de so i de
llum, manteniment, càrrega i
descàrrega, intendència i, naturalment, l'importantíssim capítol dels equips de seguretat.
L'equip del Boss trasllada més
de 15 tones de material en uns
20 camions. Els aficionats que
avui el vagin a escoltar a l'Estadi
Olímpic es trobaran davant d'un
espectacle de 150.000 vats de so
i 500.000 de llum.

DONAT PUTX

Bruce Springsteen actua aquesta
nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, en la que serà l'última etapa
de la seva gira espanyola, emmarcada en el tour europeu que
acabarà el dia 1 de juliol a Oslo.
Springsteen -que es presentarà
sense la seva E Street Band- oferirà un concert que, previsiblment, pot superar les tres hores
de durada. L'ídol nord-americà
va arribar a Barcelona ahir a primeres hores de la tarda, procedent de Santiago de Compostel·la.
Avió privat
Springsteen va traslladar-se a la
capital catalana embarcat en un
avió privat i, com ja és tradicional, es va hostatjar a l'hotel Le
Meridien, a tocar de les Rambles. Preveient l'habitual desplegament d'aficionats i informadors que, cada vegada que visita
Barcelona, l'esperen a l'entrada
de l'hotel, el músic va entrar-hi
pel pàrquing, i sense baixar del
vehicle que l'havia anat a recollir a l'aeroport del Prat.
Fonts de la promotora Doctor
Músic, organitzadora del concert d'aquest vespre, van indicar
ahir al Nou Diari que ja s'havien
venut 51.000 de les 60.000 entrades que s'han posat a la venda
per assistir al show del Bossr, les
mateixes fonts van indicar que,
avui dimarts, a la tarda, hi hauran entrades a la venda a les taquilles del mateix Estadi Olímpic.
Els concerts que Springsteen
ha fet els últims dies a Madrid,
Gijón i Santiago han destacat,
sobretot, per l'entrega escènica
que ha demostrat l'intèrpret.
L'artista ha dissenyat el seu
show en dues parts, a les quals
cal afegir una intesa sessió de
bisos.
Si no hi ha canvis de darrera
hora -possibilitat que, ahir a la
tarda, era considerada bastant
improbable-, Bruce Springsteen
obrirà el foc tot sol, amb la guitarra acústica i l'harmònica, interpretant el tema Darkness on
the edge oftown. El repertori de
la nit combinarà les composicions més conegudes dels seus
àlbums simultanis Lucky Town i

'Barcelona, son amour'

Els fans tornen a fer guàrdia a la porta de l'hotel del seu ídol
Bona part dels molts aficionats que Bruce Springsteen té a Barcelona no van resistir, ahir a la tarda, la
temptació d'intentar veure el seu ídol en persona. Alguns d'aquests fans es van aplegar, per tant, als
voltants de l'hotel on s'allotja el músic nord-americà, a tocar de les Rambles. De fet, aquesta ja és una
estampa clàssica que es produeix, a la ciutat, cada vegada que una estrella internacional del rock and
roll ve a actuar-hi.
JORGE P O U

Human Touch, amb clàssics del
seu repertori, com ara The River
o el gairebé inevitable Born in
the USA, passant per Glory days
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o Hungry heart.
Tot i amb això, Bruce Springteen ha previst interpretar,
igualment, versions d'altres ar-

tistes en el seu bolo. Aquest és el
cas, per exemple, del tema
Many rivers to cross, que va popularitzar Jimmy Cliff.

Barcelona s'ha convertit, els últims anys, en una de les places
que han demostrat més estima
cap a Bruce Springsteen i la seva
obra. L'any passat, l'artista va
actuar durant dos dies a la plaça
de toros Monumental de la ciutat, que es va omplir totes dues
jornades a vessar. Curiosament,
la primera vegada que el Boss va
actuar a la capital catalana no va
omplir el Palau d'Esports del
carrer Lleida, que només va enregistrar una discreta mitja entrada. Era el mes d'abril del
1981.
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CONCERTS

El Talleret de Salt
porta al Mercat
un muntatge sobre
els plaers de la taula
BARCELONA
N O U DIARI

La companyia teatral El Talleret de Salt presenta al Mercat de les Flors, des de demà
fins al dia 30 d'aquest mes,
un muntatge sobre textos relacionats amb els plaers de la
taula, Degustació, subtitulat
Pro gaudio ventris. Estrenada
al juny a Salt, l'obra va inaugurar a la tardor l'última edició de la Fira del Teatre de
Tàrrega.
Degustació s'estructura en
vuit capítols centrats en diversos aspectes del fet de
menjar, des de la filosofia culinària fins al paper de reclam que té un plat en la
nostra memòria, passant pel
significat últim del aliments
o la importància del menjar a
les nostres vides. Quatre actors reciten els textos corresponents a cada tema, pertanyents a gèneres tan diferents com l'assaig científic, la
poesia, la comèdia o el vodevil, i extrets d'obres d'una
vintena d'autors, entre ells
Pierre Ronsard, Georges Pérec, Sade, Victor Hugo, Jean
Cocteau, Marcel Proust i Jacques Prévert.
L'obra és una adaptació
lliure d'A croquer ou l'ivre de
cuisine, de Robert Fortune,
Brigitte Fosseu i Catherine
Arditi, que ha sigut adaptada
al català per Narcís Comadira, pel que fa als textos en
vers, i per Josep Maria Fonalleres, pel que fa a la prosa.
La dramatúrgia és del mateix
Fonalleras i del director
Quim Mansó.
CONCERTS

f H O T H H I

Percussions de
Barcelona celebra
quinze anys de vida
BARCELONA
N O U DIARI

Percussions de Barcelona, el
grup d'aquesta especialitat
més antic d'Espanya, celebra
aquesta setmana els seus
quinze anys d'existència amb
una sèrie de concerts en diversos escenaris de Barcelona. Després del que van oferir ahir al Nick Havanna, el
grup fundat i dirigit per Xavier Joaquín actua avui al Palau de la Música, junt amb
l'Orquestra de Cambra de
l'Empordà, amb un programa d'obres de Montsalvatge,
Guinjoan, Josep Soler -de qui
s'estrenarà Concerto grosso
per quartet de percussió i cordes- iEdgarVarèse.
De dijous a diumenge, Percussions de Barcelona interpretarà a l'Espai un programa format per obres de John
Cage, Albert Sardà, Maurice
O'Hara i Iannis Xenakis.

El músic britànic Peter Gabriel, en un moment del concert que va oferir ahir al Palau Sant Jordi

Peter Gabriel transforma el Sant
Jordi en un gran show de llum i so
El músic ofereix u n concert ple de símbols de missatge antiracista
BARCELONA
NOU DIARI

Peter Gabriel va posar el llistó
molt alt. En el segon dels nombrosos macroconcerts programats per aquesta primavera a
Barcelona, el músic britànic va
oferir ahir al Palau Sant Jordi una
vistosa actuació que no va defraudar les bones expectatives
que havia aixecat entre els 13.600
espectadors. Un recital amb missatge antiracista en què van pre-

dominar les cançons del seu últim disc, US, i que va servir a Gabriel i al seus per desplegar tota
l'espectacularitat escenogràfica i
coreogràfica del muntatge de la
gira Secret World.
L'ex-component de Genesis va
sortir a l'escenari a les 22.14 hores -vestit de blanc i dins una cabina telefònica- per interpretar
Come Talk to Me, un crit contra
la incomunicació inclòs al seu últim treball. A continuació, Steam
va posar en acció la pantalla que

ocupava el fons de l'escenari i on
al llarg del concert es van projectar imatges relacionades amb les
cançons que US ha suggerit a un
grup de dotze creadors, entre els
quals hi ha l'artista plàstic català
Zush.
Aquesta primera part de l'actuació va tenir musicalment un
to més aviat relaxat, com a conseqüència directa del caràcter de
les cançons de l'últim elapé, i va
permetre al personal anar descobrint l'espectacular muntatge

Un artista compromès font de nombrosos
projectes lúdico-musicals
BARCELONA
N O U DIARI

El concert de Gabriel ahir al
Palau Sant Jordi va servir per
presentar els temes del seu últim disc, US, i per deixar en
l'ambient un inconfusible missatge antiracista que no només
van proclamar les seves
cançons, sinó que també es va
percebre gràcies a la simbologia d'un espectacular escenari.
L'ex-component de Genesis
s'ha compromès més que mai
amb els temps que corren en
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aquests últims anys de la seva
dilatada trajectòria. A aquesta
gira Secret World cal afegir-hi el
projecte Womad, del qual Gabriel va parlar al mateix concert: "Fa dotze anys que vam
crear el projecte Womad, que
és un projecte destinat a donar
a conèixer la música d'altres
parts del món". Gràcies a
aquesa iniciativa, les altres ciutats espanyoles que han acollit
Gabriel aquests dies han pogut
veure al seu costat artistes com
l'andalús Kiko Veneno. Però a

Barcelona el britànic va decidir
separar Womad de la seva gira
persona] per oferir l'espectacle
complet d'aquesta Secret
World Tour.
Gabriel ha aprofitat la seva
estada a Espanya per entrevistar-se amb Felipe González i
parlar d'un futur parc lúdic a
Barcelona. A més, ahir, en
companyia de Pasqual Maragall, va presentar el que en pot
ser la primera pedra: el festival
Imaginarium que tindrà lloc al
juliol a la capital catalana.

dissenyat per Robert Le Page en
col·laboració amb el mateix Gabriel. Una coreografia, mil·limètricament estudiada i executada
basada en nombrosos efectes especials que es van succeir en un
escenari de 40 metres de llargada
i dividit en dues parts.
Dos espais, un de rodó i un altre de rectangular, entre els quals
Gabriel transitava a través d'una
pasarel·la amb una cinta transportadora, pretenien traslladar
amb aquesta visió la idea de la
desigualtat entre dos mons. El
músic va aprofundir en aquest
missatge compromès que caracteritza els últims anys de la seva
trajectòria amb temes com Games without Frontiers, en què va
imitar el pas militar.
Temps pels clàssics
La segona part del recital va resultar més rítmica i ballable gràcies, sobretot, a antics temes com
Solsbury Hill i
Sledgehammer.
Shock the Monkey i San Jacinto
van ser, entre altres, algunes de
les composicions més ben acollides pels espectadors. Pel final,
Gabriel reservava -segons les
previsions- el conegut Biko. Una
cançó de marcat caràcter antiracista amb la qual els músics van
abandonar un a un l'escenari per
deixar que el públic es convertís
en un gran cor.
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Incògnita sobre
la seu del pròxim
Saló del Còmic
BARCELONA
EFE

L'onzena edició del Saló Internacional del Còmic, que es
va clausurar diumenge passat, va ser visitada per més de
800.000 persones. Segons el
seu director, Joan Navarro, les
primeres estimacions assenyalen que el nombre de visitants va ser el mateix que
l'any passat, fet que es valora
com un èxit perquè el Saló va
estar obert un dia menys que
en l'edició anterior.
El Saló es va clausurar sense saber on se celebrarà la
pròxima edició, ja que l'antic
mercat del Born serà ocupat
per la Universitat Pompeu
Fabra. Navarro reconeix que
ara el problema és trobar un
local d'uns deu mil metres
quadrats per celebrar aquest
esdeveniment.

La Fira del Llibre
d'aquest any es
torna a fer al carrer
BARCELONA
N Ò Ü DIARI

La dissetena edició de la Fira
del Llibre de Barcelona torna
aquest any al carrer, després
d'haver-se realitzat a l'antic
mercat del Born en l'edició
anterior. La Fira, que se celebrarà entre els dies 4 i 13 de
juny, cobrirà de llibres la
Gran Via, entre els carrers
Aribau i Comte Borrell.
Com cada any, paral·lelament a la Fira se celebrarà el
Festival de Poesia, que aquest
any arriba a la seva novena
edició, i el Dia de l'Autor, que
reuneix autors als estands
perquè firmin els seus llibres.
En aquesta ocasió, el Dia de
l'Autor serà el dia 10 de juny.
L'any passat, la Fira del Llibre
va canviar d'ubicació i del
passeig de Gràcia va passar al
mercat del Bom. A més, es va
allargar una setmana.

Sebastià Serrano: "Al món
de la televisió, el llibre ha
de canviar el seu paper"
L'autor revisa l'evolució de la ciència lingüística
BARCELONA
CARLES SINGLA
Sebastià Serrano és un lingüista
teòric que ha fet un parell d'incursions en la literatura. La segona, Elogi de la passió pura, li va
valer el premi de novel·la Ramon
Llull. El camp on se sent més còmode, però, és l'assaig. Ara hi ha
tornat amb la publicació de Comunicació, societat i llenguatge
(Empúries), una revisió de la
història de la lingüística des de
l'òptica actual.
La lingüística, com altres ciències, ha experimentat un desenvolupament molt accelerat en la
segona meitat del segle XX i, segons remarca Serrano, "ens hem
beneficiat molt de la matemàtica". L'evolució de les formes de
comunicació també ha influït en
la disciplina: "El desenvolupament dels ordinadors ha generat
molta informació sobre llenguatges artificials. I el desenvolupament de la televisió i el vídeo ha
permès enregistrar moltes situacions comunicatives que abans
era impossible conservar".
"Quan ens comuniquem,"
continua, "ho fem amb el llenguatge, però també amb molts
altres signes. La televisió també
ha fet pendre més consciència a
la gent que tots som emissors, i
això fa que tinguem més cura de
la imatge i la presentació d'un
mateix en qualsevol televisió. Pel
que fa a l'expressió de la cara,
som capaços de produir més
missatges -i d'interpretar-los de
manera més fina- ara que fa
quinze anys".
Els canvis en les formes de comunicació han fet que predomi-

Un novel·lista en excedència
Després de La paradoxa i Elogi de la passió pura, Sebastià Serrano
ha agafat una llarga excedència com a novel·lista. Ara ha començat
a pensar a tornar a la literatura, però no escriu mai ni una ratlla
sense tenir-ho tot pensat abans.
FREDERIC CAMALLONGA

ni la cultura àudio-visual. Al
contrari de molta gent, Sebastià
Serrano ho valora positivament.
"En el món de la comunicació,
quan hi ha els mitjans àudio-visuals, res ja no pot ser igual. Parafrasejant el matemàtic Cantor,
jo diria que del paradís en què
ens han introduït els nous mitjans ja no ens en podrà treure
ningú".
La funció de l'escriptura
Admet, però, que el llibre
perdrà la seva funció preminent.
"L'escriptura té com a funció la
conservació de la informació. En
aquests moments hi ha altres

dipòsits a banda del llibre. Podria ser perfectament que fos
substituït per un altre, però la
meva opinió és que costarà
molt. L'escriptura continuarà a
través d'altres mitjans".
"La literatura", afegeix, "ja ha
modificat el seu paper dues o
tres vegades al llarg de la història. Al principi era només una
tècnica per conservar informació. Després va adquirir una funció estètica i es va convertir en
un art. Ara, com que comparteix
funcions amb altres sistemes de
comunicació, potser s'anirà valorant el llibre com a objecte. En
el món de la televisió, el llibre ja
no pot tenir el mateix paper".
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Val més invertir
en la millora de la
comunicació que
en la memòria
BARCELONA
C.S.

La paraula lingüística
acostuma a provocar una
expressió de perplexitat
entre el públic no avesat.
El fet és, però, que tota la
nostra existència depèn
de la comunicació i, per
tant, de l'ús del llenguatge.
"Aquest any", explica
Serrano, "he estat en contacte amb el món de l'empresa i de la sanitat per
diferents motius i m'he
adonat que en tots dos hi
ha una gran preocupació
per la comunicació. Per
primer cop hi ha empreses que s'adonen que no
són prou competitives
perquè tenen un problema de mala circulació de
la informació".
Serrano creu que a
l'hora de plantejar programes educatius val més
formar la gent en la manera com pensem i ens
comuniquem. "Invertir
en memòria era bo fa uns
anys, avui dia és una mala
inversió. Val més invertir
en tècniques per resoldre
problemes i estratègies
que ens portin a millorar
la interacció comunicativa".
L'estudi de la interacció
ha dominat les investigacions lingüístiques als últims anys. En aquest sentit, Serrano remarca al seu
llibre que s'ha enllaçat
més amb la tradició grega
que amb les investigacions lingüístiques més
immediates.
Etapes diferents
"A la segona meitat del
segle XX hi ha hagut diverses etapes. Hi va haver
un moment de gran interès per les estructures i
pels models matemàtics.
Després hi ha un procés
de psicologització i d'interès pel problema de
l'adquisició del llenguatge. En aquests últims anys
s'ha aprofundit més el
procés de sodologització.
L'element clau aquí és la
interacció, i això els retòrics grecs ja ho havien
tractat".
Serrano concep la lingüística no com a entitat
autònoma, sinó com a
part d'una ciència més
extensa.
"L'hauríem
d'anomenar ciència del
coneixement, o ciència de
la ment. Entre les habilitats mentals hi ha les comunicatives o lingüístiques, que hauria de tractar la lingüística. Aquest
és el marc del llibre".
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CINEMA

ALBÉNIZ
Plaça Independència, 10. Tel. 20 0135.
Sin escape.
Un convicte que ha fugit decideix protegir una jove viuda i el seu
fill de les maquinacions d'un terratinent sense escrúpols.
EUA 1992. Dir.: Robert Harmon. Int.: Jean-Cïaude Van Damme,
Rosanna Arquette.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.13 anys.

CATALUNYA

Carrer Emili Grahït, 56. Tel. 20 23 93.
CATALUNYA, Sala 1
Segundo sangriento.
Londres, any 2008. Mentre la capa d'ozó continua erosionant-se i
la ciutat s'omple de rates, una criatura inhumana causa desenes de
morts brutals.
EUA. 1992. Dir.: TonyMaylam. Int.: Rutger Hauer, Kim Cattrall.
Horari: 4.30,6.30,8Í30,10.30.18 anys.
CATALUNYA, Sala 2
Su distinguida señoría.
Un estafador aconsegueix convertir-se en candidat electoral utilitzant el nom d'un congressista, Jeff Johnson, que ha mort.
EUA. 1992. Dir.:Jonathan Lynn. Int.: EddieMurphy, LaneSmith.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30. Apta.
CATALUNYA, Sala 3
BelleÉpoque.
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 comença amb elles una sèrie de relacions successives.
Espanya. 1992. Dir.: Fernando Trueba. Int.: Jorge Sanz, Ariadna Gil.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.13 anys.

COUSEU
Plaça Independència, 11. Tel. 20 27 47.
Donde los ángeles no se aventuran.
A principis de segle, una jove viuda anglesa retroba l'amor a la Toscana, on es casa amb un jove italià. Ia seva família s'oposa a aquest
matrimoni.
Gran Bretanya. 1992. Dir.: Charles Sturridge. Int.: Judy Davis, Helena Bonham Carter, Rupert Graves.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30.

MODERN

MODERN, Sala B
Halcones de mar.
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.: RobLoive, GaleHansen.
Horari: 4.00,6.10.18 anys.
Carrer Nou del Teatre, 16. Tel 20 30 89.

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

MODERN, SalaB
Danzón.
Fa sis anys que Julia i Carmelo guanyen tots els concursos de Danzón al Salón Colonia. Julia és una dona de mitjana edat, divorciada,
i Carmelo és un misteri. Un dia, Carmelo no apareix
Mèxic, 1991. Dir.: María Novaro. Int.: María Rojo, Daniel Rergis.
Horari: 8.30,10.30. Apta.

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

ABC PLAÇA

FONTANA D'OR
Carrer Ciutadans, 19.
Persones.
De 2/4 de 6 de la tarda a 9 del
vespre.

CINEMA ESTUDI TRUFFAUT

„Plaça Jordi de Sant Jordi. Tel. 20 38 59.
ABC Plaça
La força del vent
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. Apta.
ABC Plaça
Reportem por los pelos.
Un jove negre aconsegueix convertir-se en un presentador televisiu d'èxit,
EUA. 1992. Dir.: Michael Schultz. Int.: Terrence TC Carson, Lisa
ArrindeU.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30. Apta.
ABC Piaça
Herida.
Un diputat britànic coneix la xicota del seufill.El polític inicia una
relació amb la noia i intenta guardaries aparences, malgrat que els
dos joves anuncien el seu compromís.
França. 1992. Dir.: Louis Malle. Int.: Jeremy Irons, julietteBinoche.
Horari: 4.30,6.30,8.30,10.30.18 anys.

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

ULTÒNIA

MODERN, Sala A
Eternamente joven.
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 ha de ser congelat i estar hivernat durant un any.
EUA 1992. Dir.: Steve Miner. Int.: Mel Gibson, Jamie Lee Curtís.
Horari: 4.00,6.10,8.20,10.30. Apta.

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

Blanes
MARYAN
Carrer Ample, 28.
Tel. 33 00 05
Halcones de mar.
Dir.: Shimon Dotan.
Horari: 8.00,11.35.
El beso del sueño. Dir.:
Rafael Moreno Alba.
Horari: 6.00,9.45.
18 anys.

Figueres

GALERIA D'ART
L'ARTÍSTICA
Carrer Santa Clara, 37.
Col·lectiva de pintures.
Horari comercial.
GALERIA
FRANCESC MACHADO
Pujada deia Mercè, 10.
Pintura de Xavier Ruscalleda.
D ' l l a 2 del migdia i de 5 a 9
del vespre.

**

MINI-EXPO 22
Carrer Hortes, 22.
Pintura de Miquel Àngel
Pintanell.
De 9 a 1 del migdia i de 4 a 8
de la tarda.
MUSEU D'ART
Pujada de la Catedral, 12.
Gaudí.
De 10 del matí a 6 de la tarda.
Projecció permanent de vídeo durant el temps d'obertura del museu.

^

NOSTRART
GALERIA D'ART
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.

SALA D'EXPOSICIONS
DE LA CAIXA
Carrer Santa Clara, 11.
Justament en català.
De 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del
vespre.

Dir.: Frank Marshall.
Horari: 4.00,6.15,8,30,
10.45.13 anys.

SALA D'EXPOSICIONS
DE LA CASA DE CULTURA
Plaça Hospital, 6.
Experiència pictòrica. Mostra col·lectiva itinerant. Inclou obres d'Ignasi Avellí, Begoña Egurbide, Antoni Garau, Caries Guerra, Fernando
Martínez García, Lorenzo
Valverde i Pilar Viviente.
De 6 a 9 del vespre.

Palamós

ARINCO

Av. Onze de Setembre, 35.
Tel. 31 54 73.

La muerte os sienta tan
bien.
Dir.: Robert Zemeckis.
Horari: 7.00,9.00,11.00.
13 anys.
KYTON
El aceite de la vida.
Dir.: George Milier.
Horari: 5.45,8.15,10.45.
Apta.

^

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.

PARC
Ronda Rector Aróles, 4.
Tel. 67 32 37.
¡Viven!

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

EXPOSICIONS

La relació prohibida de Jeremy Irons i Juliette Binoche
Una de les pel·lícules europees que han tingut més èxit últimament a les cartelleres gironines és Herida,
de Louis Malle. Jeremy Irons hi interpreta un diputat conservador britànic que inicia una relació amb la
xicota del seu fill. Juliette Binoche és l'actriu que interpreta la noia, i els altres protagonistes són Miranda
Richardson i Rupert Graves. El film es projecta a l'ABC de Girona.

N O U DIARI

SALA GIRONA DE LA CAIXA
Carrer Sèquia, 5.
Obra de Xavier Miserachs.
D'l 1 a 2 del migdia i de 6 a 9
del vespre.
I.
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Cinemes d'ESTRENA
ABC
Balmes, 306. FFCC. PI.
Molina. Tel. 209 97 80.
Cabuda 914. Pel·lícula:
16.45,19.30 i 20.20:
¡Viven!
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.
AIEXANDRA
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
2230: Omplin.
ALEXIS
Rambla de Catalunya,
90. Metro Diagonal. Cabuda: 150. Pel·lícula:
16.30, 18.30, 20.30 i
22.30: Poison (\'0).

ARCADIA
Tuset, 14. Metro Diagonal. Tel. 237 14 83. Cabuda: 500. Pel·lícula:
17.00, 19.30 i 22.30.
Como agua para chocolate.

BAILÉN
Bailèn, 161. Metro Verdaguer.
Tel. 405 22 22. Cabuda:
500. Pel·lícula: 16.15,
18.20,20.25 i 22.30.
Su distinguida señoría.

ARIBAU
Aribau, 5. Metro Universitat. Tei 254 51 08.
Cabuda: 1.174. Pel·lícula: 16.45, 19 00 i 22.30.
Eternamente joven

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

AKKADÍN
Trav. de Gracia, 103.
Metro Diagonal. Tel.
40522 22.
Sala l . 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 Diagonal. Tei. 405 22 22.
Cabuda: 850. Pel·lícula:
16.30, 18.35, 20.40 i
22.45.
Cool World.

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 Gràcia.
Tel. 215 73 93. Cabuda:
379. Pel·lícula: 16.15,
18.20,20.30 i 22.40.
Las noches
salvajes.
(VO)

CASABLANCA
Pg. de Gràcia, 115. Metro Diagonal. Tel. 218
43 45.
Sala 1. Cabuda: 139.
Pel·lícula: 16.30, 19.30 i
22.15: Les amants du
Pont-NeufiVO).
Dv. i
ds: 00.50: Cliente muerto no paga (VO).
Sala 2. Cabuda: 178.
Pel·lícula: 16.00, 18.10,
20.00 i 22.30.
La cautiva del desierto
Dv. i ds: 00.30.
Nigth on earth.
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
mar 0/C).
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,
llosa, rosae.
Sala 2. Pel·lícula: 16.50 i
22.30: Sin perdón.

CLUBCOUSEUM
Rbla. Catalunya, 23.
Metro Catalunya. Tel.
302 74 52. Cabuda: 760.
Pel·lícula: 16.20, 19.10 i

22.20.

Regreso
End.

a

Howard's

COUSEUM
Gran Via, 595.
Universitat. Tel.
14. Cabuda:
Pel·lícula: 16.45,
22.30.

Metro
412 12
1.689.
19.25 i

Héroe por accidente.
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.

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.
MalcolmX.

DORADO
Gran Via, 567. Metro
IJrgell.
TeL 254 56 26. Cabuda:
743. Pel·lícula: 16.15,
18.10,20.05 i 22.00.
El libro de la selva

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

FANTASIO
Pg. de Gracia, 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.

22.20.

Halcones de mar. Div. i
dis: 00.30.
LavidadeBrian.
S a l a 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: 17.00, 19.40 i
22.30.
Donde los ángeles no se
aventuran
Dv. i ds: 00.30:
Jamón, jamón.
Passa a la pàgina següent

LES PEL·LÍCULES

'Van Gogh'

BELLE ÉPOQUE
Dir: Fernando Trueba. Int: Penélope Cruz i Jorge Sanz. Guió: José
Luis García Sánchez i Rafael Azcona. Fot: José 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).

CARIÑO, HE AGRANDADO
AL NIÑO
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. EVA,
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.
Nápoles (Barcelona).

CAZA DE BRUJAS
Dir: Irwin Winkler. Int: Robert de
Niro i Annette Benning. Guió:
I.W. Fot: Michael Ballhaus. Mús:
James Newton Howard.
Prod:
SteveReuter. 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.
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).

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Dir: Alfonso Arau. Int: Lumi Cavzos i Marco Leonardi. Guió: Laura Esquivel basat en la seva no-

Temps de pintura de Jacques Dutronc
JOAN SALVANY

A

quell cantant francès de veu ronca
dels anys seixanta que compartia el
triomf amb Michel Polnareff i Antoine,
és el congelat intèrpret elegit per Maurice Pialat per representar el fogós, calent i passional Vincent Van Gogh els tres últims mesos
de la seva vida turmentada, en què malvivia en
el quartet llogat damunt d'un bar, mentre escampava el fum de la pipa pels camps de blat.
Un Van Gogh absolutament atípic, en què
l'únic encert ha estat separar-lo per qüestió
d'espai en el temps de Gauguin. En una família
que l'acull al camp, troba l'amor impossible en
Alexandra London, Margarita Gachet, que és la
Sandrine Bonnaire de tom a la qual li manquen
uns quants minuts de microones. El seu pare al
film, en canvi, és el magnífic Gerard Sety, que
defensa amb tant apassionament els seus
punts de vista que sembla que Van Gogh sigui
ell. Poc debca entreveure Pialat del discurs creatiu de l'autor i sí que pren molta importància al
film el seu germà Theo, personatge que interpreta Bernard Le Coq.
L'acollida a Cannes, on tothom està enamorat de Pialat, va ser freda i dissimulada amb carinyo. Ni els més xovinistes van suportar
l'absència de colors, ni l'enyorança del record
d'altres Van Goghs, com el de Minelli o el darrer de Kurosawa. I els plans del film salten de
rostre en rostre femení fins a set vegades. I és

que sembla que Pialat, preveient la dificultat i
la manca d'agilitat del producte que hauria de
vendre, va oferir contrapunts a la soledat del
geni pictòric. Amb el tret final al pit s'arrossega
pels camps grocs com un indi, i la soledat i la
vida s'esmunyen en cada apretada de tub d'oli.
A aquestes altures de la pel·lícula, Pialat ja ha
cremat Corinne Bourdon, Elsa Zylberstein, Leslie Azzoulai, entre el pocs fils que li mouen el
personatge. El pessimisme, la depressió i el suïcidi que comporten la creació pictòrica no són
recomanables. Pialat deixa un cert regust
d'amargor i ni ens pretén consolar amb una
bella mentida. Els quadres ja comencen a vendre's com xurros. Com els biòpics.

cuso. 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.
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 WORLD. UNA RUBIA ENTRE DOS MUNDOS

DONDE LOS ÁNGELES NO
SE AVENTURAN
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Dir: Vicente Aranda. Int: Imanol
Arias i Ornella Muti. Guió: V.A.
basat en la novel·la de Juan Marsé. Fot: Mario Pedraza. Mús: José
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 LIBRO DE LA SELVA

vel·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. Lafillapetita d'una família no es pot casar
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).

Dir: Ralph Bakshi. Int: Kim Basinger i Brad Pitt. Guió: Michael
Grais. Fot: John A. Alonzo. Mús:
Mark Isham. Prod: Frank Man-

EL AMANTE BILINGÜE

Dir: Charles Sturridge. Int: Helena Bonham Carter i Judy Davis.
Guió: Tim Sullivan basat en una
novel·la d'E.M. Forster. Fot: Mi-

chael Coulter. Mús: Rachel Portman. Prod: Derek Granger. EUAItàlia, 1991. Dur: 115 min. Estrena: 7.5.93. T.O: Where àngels fear
to tread.
Basada en l'obra de Forster i
producte dels seus múltiples
viatges a Itàlia, com Una habitación con vistas, narra el viatge
d'una dama, fa cultura i practica
l'enamorament. La resta tracta
d'una família que ha de separar
un descendent del seu humil
pare natural. A més d'Helena
Bonham Carter i la nominada
Judy Davis, interpreten meravellosament el film Rupert Graves i
Helen Mirren, sota l'atenta direcció del director de Un puñado depolvo.Lauien (Barcelona).

Dir: Wolfang Reitherman. Int: dibuixos animats.
Guió: Larry
Clemmons segons l'obra de RudyardKipling. Fot: MiltKhal. Mús:
George Bruns. Prod: Walt Disney.
EUA, 1967. Dur: 79 min. Reposició: 26.03.93.
L'últim gran Disney.
Dorado (Barcelona).

EL PÁJARO DE LA
FELICIDAD

Dir: Pilar Miró. Int: Mercedes
Sampietro i Aitana Sánchez Gijón. Guió: Mario Camús. Fot: José
Luis Alcaine. Mús: Gilíes Ortión.
Prod: José Luis Olaizola. Espanya, 1992. Dur: 95 min. Estrena:
5.5.93.
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, en un film
dens, sedant i de gran qualitat de
realització. La relació amb el seu
amant, la recuperació d'un fill
que fa temps que no veu, d'un
pare que li està bé tot el que fa,
d'un ex-marit que encara l'estima i el descobriment d'un nét
dirigeixen cap al Sud una restauradora que busca en la casa de la
platja d'un amic el seu lloc al
món. Després de l'aventura estranya de Beltenebros, Pilar Miró
torna al cinema intimista, adorable, versàtil i, sobretot, molt ben
fet, com aquella apologia del suïcidi que era Werther.
Comedia i Florida (Barcelona).
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CINEMA
Cinemes d'ESTRENA
MALDA
Pi, 5. Metro Liceu. Tel.
317 83 29. Pel·lícula:
16.00 i 20.10:
Marat Sade (VO). 18.00
¡22.210:
La vida y nada más
(VO)

MONTECARLO
Provença, 280. Metro
Diagonal. Tel. 405 22
22. Cabuda: 844. Pel·lícula: 16.10, 18.20,20.30
i 22.40.
Juego de lágrimas
NÁPOLES
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, lie agrandado
al niño. Dv. i ds: 00.45:
Mal gusto
Sala 2. Pel·lícula: 16.00
i 17.30. El tresor del
castell del paixà. A les
19.00,20.45 i 22.35:
Reservoir Dom Dv. i ds:
00.45. SisterAct

NIZA
Pl. Sagrada Familia. 12.
Metro Sagrada Familia.
Telèfon. 257 86 41. Cabuda: 1.255. Pel·lícula:
16.45, 18.40, 19.35 i
22.30.
Sin escape
NOVEDADES
Casp, 1. Metro Catalunya. Tel. 412 11 75
Cabuda: 1.600. Pel·lícula: 16.00, 19.05 i
22.30.
La
febre
d'or

(VC)

PALACIO BALAÑÁ
Sant Antoni, 43. Metro
Sants Tel. 411 02 31.
Cabuda: 1.610. Pel·lícula: 16.45, 18.40,20.35
i 22.30.
Sin escape
PALACIO DEL
CINEMA
Pau Claris, 53. Metro
Urquinaona. Tel. 412
12 41. Cabuda: 1.539.
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30:
Sin escape

PARÍS
Av. Portal de i'Àngel,
11. M. Catalunya. Tel.
41203 36.
Sala I. Cabuda: 484.
Pel·lícula: 16.05, 18.10,
20.20 i 22.30.
Eternamente joven.
Sala 2. Cabuda: 225.
Pel·lícula: 16.05,18.10,
20.20 i 22.30.
El amante bilingüe
PEDRO IV
Alfonso, el Magnánimo,
59 Tel. 305 10 11 M.
Besòs Mar. Cabuda: 396
i 354.
Sala 1. Pel·lícula: 16.30,
18.20,20.20 i 22.15.
Sin escape
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, 18.30,
20.30 i 22.30.

Segunda
sangriento.
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. 21518 03.
Sala 1. Cabuda: 470.
Pel·lícula: 16.10, 18.20,
20.30 i 22,40.
¿Por qué le llaman
amor cuando quieren
decir sexo?
Sala 2. Cabuda: 360
Pel·lícula: 16.30, 18.30.
20.30 i 22.30.
Segundo sangriento
REGIO PALACE
Av. Paral·lel, 135. M.
Paral-leí. Tel. 341 24 63.
Cabuda: 1.600. Pel·lícula: 16.30,18.35,2035
i 10.40.
Eternamente joven
REX
Gran Via, 463. M. Rocafort. Tel. 423 10 60. Cabuda: 580. Pel·lícula:
16.30,19.25 i 22.20.

VanGogh(VO)

RÍO
Matanzas, 40. Metro
Congrés. Tel. 408 13 53.
Cabuda: 1.200. Pel·lícula: 16.45, 18.40 i
20.35 i 22.30.
Sin escape

RÍVOII

Avinguda Meridiana,
248, M. Navas. Tel. 408
14 31. Cabuda: 1.363.
Pel·lícula: 16.45, 18.25,
20.15 i 22.05.

Sin escape

SAVOY
Passeig de Gràcia, 86.
Metro Diagonal. Telèfon. 2153776. Cabuda:
480. Sala d'art al hall.
Pel·lícula: 16.15, 18.25 i
20.35 i 22.45.
Por encima de todo
Dv. i ds. a les 00.45.
Mujer blanca
soltera
busca...
URGEIX
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 0516.
Sala 1. Cabuda: 434.
Pel·lícula: 16.35, 19.25 i
22.25. Curt El columpio
i La ardilla roja.
Dv. i ds: a les 00.50.
Resevoir dogs.
Sala 2. Cabuda: 142.
Pel·lícula: 16.15, 18.20,
20.30 i 22.40.
Qiu Ju, una mujer china.
Dv. i ds: a les 00.45.
Delicatessen (VO).
Sala 3. Cabuda: 168.
Pel·lícula: 16.10,18.15,
20.20 i 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.
l)v. 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. ids:ales00.45.
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.

¡Viven!
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.
Segundo sangriento.
Sala 4. Cabuda: 184.
Pel·lícula: 16.30, 18.30,
20.30 i 22.30.
Un abril encantado

LES PEL·LÍCULES

ESENCIA DE MUJER

Dur: 99 min. Estrena: 2.4.93. TO:
Dir: Martin Brest. Int: Al Pacino i Accidental hero.
Chris O'Donnell. Guió:• Bo Gold- Comèdia contemporània amb
man. Fot: Donald E. Thorin. un delinqüent despistat, un esMús: Thomas Newman.
Prod: trany Andy García i una reporteRonald L. Schwary. EUA, 1992. ra de televisió.
Dur: 125 min. Estrena: 12.3.93. Coliseum (Barcelona)
TO: Scent ofwoman.
Adaptació nord-ameriana de INDOCHINA
Perfume de mujer. Amb quatre Dir: Regis Wargnier. Int: Catherinominacions als Oscars, només ne Deneuve i Vincent
Perez.
ha guanyat el de la interpretació Guió: Louis Gardel. Fot: François
Al Pacino en el paper d'un mili- Cantoné. Mús: Patrick Doyle.
tar cec.
Prod: Eric Heuman.
França,
1992. Dur: 115 min.
Estrena:
Bosque i Alcázar (Barcelona)
6.11.92.
ETERNAMENTE JOVEN
Oscar i Goya a la millor pel·lícula
Dir: Steve Miner. Int: Mel Gibson estrangera per França.
i Jamie Lee Curds. Guió: Jeffrey Alexandra (Barcelona)
Abrahams.
Fot: Russell Boyd.
Mús: Jerry Goldsmith. Prod: Bru- JUEGO DE LÁGRIMAS
ce Davis. EUA, 1992. Dur: 96 Dir: Neil Jordán. Int: Stephen
min. Estrena: 02.04.93. TO: Fore- Rea. Guió: N.J. Fot: Ian Wilson.
veryoung.
Mús: Anne Dudley. Prod: StepUn pilot de proves participa en hen Boyle. EUA, 1992. Dur: 110
un experiment d'hivernació que min. Estrena: 26.3.93. TO: Thecrel trasllada cinquanta anys des- yinggame.
prés del 1939.
Cinema independent amb sis
Aribau, Regio i París (Barcelona)
nominacions a l'Oscar que només va obtenir el premi al millor
FORTALEZA INFERNAL
guió original, escrit pel mateix
Dir: Stuart Gordon Int: Christop- director de Mona Lisa. Un home
her Lambert i Loryn
Locklin. terrorista s'enamora d'un travesGuió: Troy Neighborgs. Fot: Da- tí encantador que no sap que
vid Eggby. Mús: Mark Shaiman. aquell home ha causat invoProd: John Davis. EUA, 1992. luntàriament la mort del seu
Dur: 91 min. Estrena: 5.3.93.
amor, un impressionant Forrest
A Lambert li agraden els papers Whitaker.
d'immortal.
Arkadín, Montecarlo i Pelayo
Pelayo (Barcelona)
(Barcelona)

HERIDA

Dir: Louis Malle. Int: Juliette Binoche i Jeremy Irons. Guió: David
Hare. Fot: Peter Bizou. Mús:
Zbiegniew Preisner. Prod: Vincent Malle. França, 1992. Dur: 96
min. Estrena: 5.2.93. TO: DamageUn polític s'enamora quan arriba als cinquanta anys de la promesa del seu fill. Un drama brutal de Louis Malle.
Fantasio (Barcelona)

HÉROE POR ACCIDENTE
Dir: Stephen Frears. Int: Dustin
Hoffman i Geena Davis. Guió:
David Webb Peoples. Fot: OLiver
Stapleton. Mús: George Fenton.
Prod: Laura Ziskin. EUA, 1992.

LA ARDILLA ROJA
Dir: Julio Medem. Int: Emma
Suárez iNanchoNovo. 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 CAUTIVA
DEL DESIERTO
Dir: Raymond Depardon.
Int:
Sandrine Bommaire i Dobi Koré.
Guió: R.D. Fot: R.D. Mús: Jean
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Jacques Lemetre. Prod: Pascale
Dauman. França, 1989. Dur: 98
min. Estrena: 7.5.93. TO: La captive du désert.
Film llunyanament inspirat en el
segrest l'abril del 1974 de l'etnòloga francesa Françoise Claustre,
alliberada recentment. Ostatge
dels rebels tubús, ètnia musulmana del nord del Txad, va estar
en poder dels sublevats contra
l'Estat francès fins al gener del
1977. Rodat a Níger, el film està
basat en dues entrevistes que li
va fer el director als anys 1975 i
1976 per conscienciar el públic
de la seva situació. Al film la
captiva és una mestra entregada
a un grup armat del desert saharià, per evitar el seu rescat per
part d'algun comandament armat. Els guerrillers només volen atraure l'atenció internacional sobre el seu fet i la problemàtica nacionalista. El film
explica el tancament d'aquesta
dona sota el cel obert més de
tres anys, com passaven lentament els dies i com va intentar
comunicar-se amb la població
per eviteu- enfollir i desesperarse. La pel·lícula és també un
exercici per determinar i tancar
el temps en una pantalla i en
una porció de 98 minuts de
temps real. Casablanca (Barcelona)

LA FEBRE D'OR
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 VIENTO

Dir: Carroll Ballard. Int: Matt-

hew Modine 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 americans. Un equip autralià va
aconseguir guanyar-la després
de 135 victòries dels EUA. Una
parella de bojos del mar dissenya la vela que els permetrà després d'un ajustat final recuperar
el títol. Film destinat a experts en
navegació o esportistes que es
vulguin iniciar.
Diagonal (Barcelona)
NOVETATS DE LA SETMANA

Por
encima
de todo
Michelle Pfeiffer és la protagonista del film, nominada a l'Oscar com a millor actriu i guanyadora de
l'Ós de Berlín del 1993.
Una dona que idolatrava
al president Kennedy és
testimoni a Dallas del seu
assassinat. Basada en la
novel·la Love field i dirigida per Jonathan Kaplan,
s'afegeix a la moda de les
pel·lícules del magnicidi
Savoy (VO) (Barcelona)

Van
Gogh
Versió original del film
interpretat per Jacques
Dutronc sobre el mite del
pintor avui més cotitzat.
Dirigida per Maurice Pialat, la pel·lícula no va
aconseguir a la seva presentació a Cannes'92 tota
la projecció desitjada. Un
model més humanitzat
que el de Kurosawa o el
de Minellí.
Rex(VO) (Barcelona).

LAS NOCHES SALVAJES
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
nuits fauves.
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. Prod: Lyse lafontaine. Canadà, 1992. Dur: 94
min. Estrena: 20.3.93. TO: Léolo.
Film fantàstic que va tenir una
bona acollida a Cannes'92 i que
narra els somnis d'un nen d'origen italià que viu al Canadà i que
va ser fecundat per un tomàquet. Verdi (VO).

LA NOVIA DE DICIEMBRE
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 d'un poblet a finals del segle passat a
Ards Península, Irlanda del
Nord. El fet que una dona fos
prou forta i astuta, i que aconseguís un veritable poder sobre els
dos germans enmig .de tanta desigualtat sexual, va ser el que va
decidir el director a realitzar el
film. Rudkin, traductor d'Ibsen i
de Genet, aconsegueix un guió
dramàtic que no té res a veure
amb els serials de televisió. Verdi (VO).
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C i n e m e s

d e

b e e s t b e n a

ARENAS
Creu Coberta, 22.
Metro Espanya.
Tel. 423 II 69.
Clínicamente
muerto,
sexualmente vivo
Rampage
Elfantasma
ASTOR
Pg. Fabra i Puig, 141.
Metro Fabra i Puig.
TeL 352 32 58.
1492 la conquista
del
paraíso
Mi primo Vinny
U
"

•
•
•

DANTE
Pg. Maragall, 415. M.
Horta. Tel. 357 36 80.

Resplandor en la oscurídad
Querr volas

TEXAS

Bailèn, 205.
Metro Verdaguer.
Bus 5.15,20,21,39 i 45.
Tel. 2573211.
Laborables 190 ptes.
El juego de Holfyu/ood
Cuerpos ardientes

C i n e m e s

X

DIORAMA
PI. Bonsuccés, 6. Tel.
318 1291.
Pel·lícula: 10.30.
El sexo ardiente
MARYLAND
PI. Urquinaona, 5.
Tel. 301 70 94.
Pel·lícula: 10.30.
La mujer insaciable con
ocho en la cama
RBLA. STA. MÒNICA
Rbla. Sta. Mònica, 17.
M. Drassanes. Tel. 317
70 58. Pel·lícula: 11.00.
Jóvenes en venta (VO)
ROMA
Aragó, 197. Tel. 253 97
45. Pel·lícula: 10.00.
Crude(VO)
C i n e m e s

d e o j m a r c a

• Badalona
MONTIGALÀ.
Pol. Industrial, 256.
Tel. 399 06 66.
El pájaro de la felicidad,
Juego de lágrimas, Eter-

namente joven, ¡Viven',
Sin escape, Cool World i
Su distinguida señoría
PICAROL
Pide la Vila, 5.
Tel. 389 28 73.
sin escape
Sudistinguída señoría
VERBENA.
Mar, 20. Tel. 389 13 42.
Halcones de mar

•Barberà del V alies
BARICENTRO
Centro comercial.
Tel. 72922 28.
Sin escape
Su distinguida señoría
Ella nuncase niega
¡Viven!
Héroe por accidente
Sin perdón
Rosa Rosae
Eternamente joven
Somos los mejores
El libro de la selva
Exito a cualquier precio
La fuerza del viento

• Cerdanyola
KURSAAL
Sta. Teresa, 18.
Tel. 692 1125.

Sin escape
Eternamente joven
Lafiterza del mérito,
Héroe por accidente
Cool World
Chaplin
Somos los mejores

• Cornellà
PISA
Av. Argentina, 18.
Tel. 376 27 94.
Sin escape
Halcones de mar
Su distinguida señoría
Cool World

• Granollers
MAIÈSTIC
Benito Morató, 1.
Tel. 87002 46.
Sin escape
MUNDIAL
Príncep de Viana, 6.
Tel. 87004 41.
Lafuerza del viento
Donde los ángeles no se
aventuran
Su distinguida señoría
OSCARS
Av. Sant Esteve, 43.
Tel. 879 67 48.
¡Viven!., Cool World

Caza de brujas
BelleÉpoque
Eternament joven

• L'Hospitalet
RAMBLA
Rbla. I. Oliveras, 20.
Tel. 337 08 99.
Sin escape
Su distinguida
señoría
Halcones de mar
Cool world
• Igualada
KURSAL
Sant Magí, 29.
TeL 80314 60.
Su distinguida señoría
Sin perdón
Sin escape
SALÓN ROSA
Rbla. Sant Isidre, 4.
Rosa rosae

•Manresa
ATLANTIDA
Pg. Pere III, 50.
Tel. 873 79 83.
Sin escape
Su distinguida señoría
El pájaro de la felicidad

¡Viven!

* Mataró

FOMENT
Nou, 11.
Tel. 796 00 78.
La força del vent
ILURO
Real, 523.
TeL 798 68 51.
Sin escape
NURIA
Rda. Alfons X, El Savi.
54. Tel 790 31 51.
Su distinguida
señoría
Reportero por los pelos
Eternamente
joven

• Sabadell
CINEART 5
Les Planes, 26.
Tel. 725 99 57Lafuerza del viento
Su distinguida
señoría
Juego de lágrimas
Belíe Epoque
Rosa Rosae
CINEART 3
Rambla, 84.
Tel.. 725 55 29.
Halcones de mar

LES PEL·LÍCULES

LES AMANTS DU
PONT-NEUF
^

Dir: Leos Carax. Int: Juliette Binoche i Denis Ixivant. 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 l'amor.
Casablanca. (VO).

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 el líder radical. Florida

MARIDOS Y MUJERES
Dir: Woody Alien. Int: Sidney Pollack i Judy Davis. Guió: WA. 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.
Vergara

MONTURIOL, EL SENYOR
DEL MAR
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. Cataluña (VC)

MUJER BLANCA SOLTERA
BUSCA...

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

POISON (VENENO)
Dir: Todd Haynes. Int: Scott Renderer i James Lyons. Guió: TH.
Fot: Maryse Alberti. Mús: James
Benet. Prod: C.hristine Vachon.
EUA, 1991. Dur: 96 min. Estrena:
20.3.93.
Tres històries amb H. Alexis (VO)

POR ENCIMA DE TODO

Dir: Jonathan Kaplan. Int: Michelle Pfeijfer i Dennis Hyabert.
Guió: Don Roos. Mús: Jerr y
Goldsmith. Prod: Sandford. EUA,
1992. Dur: 90 min.
Estrena:
07.4.93. TO: Lovefield.
Una admiradora de Kennedy
presencia el magnicidi. Savoy.

QIU JU, UNA MUJER
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.
Verdi (VO).

REGRESO A HOWARDS
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

RESERVOIR DOGS

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 de Sitges com a millor director, guió i
film. Verdi i Nápoles
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ROSA ROSAE

Dir: Fernando Colomo. Int: Ana
Belén i María Barranco.
Guió:
FC. Fot: Javier Salmones. Mús:
Mariano Díaz. Prod: Félix Rodríguez. Espanya, 1992. Dur: 92
min. Estrena: 30.4.93.
Comèdia perquè dues dones assumeixin que han canviat els
seus papers des de petites.
Club Capítol

SEGUNDO SANGRIENTO
Dir: Tony Maylam. Int: Rutger
Hauer i Kim Catrall. Guió: Gary
Scott Thompson. Mús: Stephen
Parsons. Fot: Clive Ticner. Prod:
Laura Gregory. EUA, 1992. Dur:
90 min. Estrena: 07.5.93.
La fi del món al Londres del
2008. Després de quaranta dies i
nits de pluja torrencial, tota la
ciutat es troba submergida sota
l'aigua. És el resultat dels efectes
devastadors del continuat escalfament de la Terra. Totes les advertències han estat ignorades
durant dècades. Els nivells de
pol·lució són immensos i el dia
s'ha convertit en una nit eterna,
és a dir americana.
Pelayo, Waldorf i Publi

SIN ESCAPE

Dir: Robert Harmon. Int: Jean
Claude Van Damme i Rosanna
Arquette. Guió: Joe
Eszterhas.
Fot: David Gribble. Mús: Mark
Isham. Prod: GaryAdelson. EUA,
1992. Dur: 95 min.
Estrena:
7.5.92.
Un fugitiu ajuda una vídua.
Niza, Palacio del Cinema, Palacio Balañá, Rívoli, Río i Pedro IV

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 muntatge. Un film on es
reconeixen els quinze films realitzats per Clint Eastwood i que
es va inciar amb la inquietant
Play Mistyfor my. Morgan Freeman i Richard Harris hi són.
Club Capitol.

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.
Un home torna a Louisiana després de la guerra. Tívoli i Regio

SU DISTINGUIDA SEÑORÍA
Dir: Jonathan Lynn. Int: Eddie
Murphy i Lañe 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. 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. Pedro IV i Urgell

VAN GOGH

Dir: Maurice Pialat. Int: Jacques
Dutronc i Alexandra
London.
Guió: M.P. Mús: J.P. Duret. Fot:
E. Machuel. Prod: França, 1992.
Dur: 124 min. Estrena: 07.5.93.
La vida del turmentat pintor.
Rex (VO)

EUTERPE
Rambla, 3.
Tel. 725 77 64.
¡Viven!
MONTECARLO
Plaça Jonqueres.
TeL 716 52 40.
Sin escape
PRINCIPAL CINEMA
Sant Pau, 6.
Tel. 726 13 97.
Cool World
RAMBLA
Rambla, 141.
Tei.725 74 99.
Sin escape

•Sta. C o l o m a de
Gramenet
PRINCIPAL
Av. G e n e r a l i t a t , 4 4 .
Tel. 466 03 18.
Sin escape

•St. Cugat
CINES ST. CUGAT
Centre Cultural .
del pg. Torreblanca /
av. Pla de! Vinyet.
Tei. 405.22.22.
¡Viven!, El pájaro
del
a felicidad, Sin escape
i Por encima de todo.

Filmoteca de
la Generalitat
AQUriAMA
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.
Record de Cantinflas
L'Escola de Barcelona i el seu
temps
•DILLUNS, 10.
17.00: Una història d'amor.
Jordi Grau, 1966, Espanya. VE.
19.30: Circles. Ricardo Levi,
1966. Catalunya. VE
22.00: El horrible ser nunca
visto. Gonzalo Suárez, 1966.
Espanya
•DIMARTS, I I .
17.00: De cuerpo presente. Antonio Eceiza, 1965. Espanya.
VE.
19.30: Día de muertos. Joaquín
Jordà i Julián Marcos, 1560.
Catalunya. VE.
22.00: Una història d'amor.
Jordi Grau, 1966, Espanya. VE.
• DIMECRES, 12.
17.00: Alrededor de las salinas.
Jacinto Esteva, 1962. Cataiunya-Prança.
19.30: D i t i r a m b o . Gonzalo
Suárez, 1967. Espanya.
22.00: La tía Tula. Miquel Picazo, 1964. Espanya. VE.
• DIJOUS, 13.
17.00: La tía Tula. Miquel Picazo, 1964. Espanya. VE.
19.30: Cada vez que.... Carlos
Durán, 1967. Catalunya. VE.
22.00: Pepermint frappé. Carlos Saura, 1967. Espanya. VE
• DIVENDRES, 14.
17,00: Biotaxia. José Maria Nunes, 1967. Catalunya. VE.
19.30: Así es mi tierra. Arcady
Boytier, 1937. Mèxic.
22.00: Cada vez que... Carlos
Durán, 1967. Catalunya VE.
• DISSABTE, 15.
17.00: Ahí està el detalle. Juan
Bustillo Oro. 1940. Mèxic.
19.30: Sube y baja. Miguel Delgado, 1958. Mèxic.
22.00: Así es mi tierra. Arcady
Boytier, 1937. Mèxic.
• DIUMENGE, 16.
12.00: Un invent diabòlic. Karel Zeman, 1959. Txecoslovàquia. VC.
17.00: Sube y baja Miguel Delgado, 1958. Mèxic.
19.30: Ahí està el detalle. Juan
Bustillo Oro, 1940. Mèxic.
22.00: Biotaxia José Maria Nunes, 1967. Catalunya. VE.
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N O U DIARI •

•

TEATRES

•BELLE ÉROQUE

TEATRE MUSICAL (Muntaner, 246.
Tels. 209 77 11 i 209 73 85). DOLLY
VAN DOLL presenta: SUEÑOS, un espectacle de music-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 i 209 73 85.

•BORRÀS

(PI. Urquinaona, 9. Tel. 412 15 82).
La Companyia Pavana Espectacles
presenta LA DONA DE NEGRE, de la
companyia Pavana Espectacles. I la
Nova Lírica SL. representa EL DUO DE
LA SUDAFRICANA, un muntatge basat
en diversons duos còmics del gènere
de la 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 46 26).

•CONDAL

Tel. 442 31 32 i 442 85 84. Av. Paral·lel,
91). NO ET VESTEIXIS PER SOPAR. Vodevil amb CARLES CANUT 1 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.2194626).

• GOYA

Tel. 318 19 84. Joaquim Costa, 68 (pi.
Universitat). Metro i autobusos: plaça
de la Universitat. Dijous, 13, presentació de MARIA ROSA Y SU BALLET ESPAÑOL Col·laboració especial del cantaor CHAQUETON. 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. Deu únics dies, el 13 al 23 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 Nations. 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 / 412 1903.
Venda el dia de la funció: de dilluns a
dissabte de 8 h. fins a l'inici de la funció; festius d'l 1 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.
2682078).
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.
Fins el dia 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. Esceno-

grafia i vestuari Csába Antal. 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
Vüarasau. 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 (PI. Espanya). Bus: PI. 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 JURlDIC-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'll 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.

• EL MOLINO
Vila Vilà, 99. Tel reserves: 329 88 54 i
441 63 83. Paral·lel. Direcció: Ricardo
Ardévol. Presenta les últimes setmanes
de HISTORIAS DE EL MOLINO. Debut
de la supervedette DISIMAR, l'huracà
brasiler, i l'humor de PIRONDELLO.
De dimarts a diumenge. Revista 6 tarda i 11 nit. Dissabtes nit, dos passis de
revista 10, 30 nit i 1 matinada. Dilluns,
descans de la companyia.

• 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 Galceràn,
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: I. Bosch, M.
Barceló, J.M. Domènech, P. Jové, P.
Pla. A. Estrada, S. Ricard, C. Martínez,
LI. Soler, X. Ruano, P. Farré, A. Trias, P.
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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.

• 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. CARTES D'AMOR d'A.R. Gurney. Amb Silvia Munt i Pep Munné. Direcció: Josep Costa. TUB. Prorrogada.
SALA 2. Últimes representacions de
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 22Í31195 51.

• TANTARANTAN A

(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.

• TEIXIDÓ RS-TEATRENEU

C/Terol, 26 (Gràcia). Tel. 213 55 99.
Metro: Fontana (L3), Joanic (L4).
L'AMANT BILINGÜE, de Juan Marsé.
Adaptació i traducció de Josep P. Peyró. Amb: Francesc Albiol, Ma Àngels
Cebollero, Maria Elias, Xus Estruch,
Genis Hernández i Josep Salvatella.
Horaris: de dimarts a dissabtes a les 22
hores. Diumenges i festius a les 19 hores. Preus: dimarts 1.100, dimec. i dij.
1.300, div. diss. dium. festius i vigílies
1.700. Sessions golfes. PER HUMOR A
LA COPLA, un muntatge de Pep Cruz
protagonitzat per Eugeni Soler. Venda
anticipada de localitats a Caixa de Catalunya i a la taquilla del teatre de dim.
a diss. de 19.30 a 21.30 hores. Reserves
i preus especials per grups al 213 55 99.

• VICTÒRIA

Av. Paral·lel, 67. Tel. (93) 441 39 79.
EL TRICICLE presenta TERRRIFIC!
Horaris: dimecres, dijous i divendres,
10.30 h nit; dissabte, 7 tarda i 10.30 nit;
diumenge, 8 tarda.Preus: 2.500 / 2.300
/ 1.500. Dimecres: 2.000 / 1.800 /1.200.
Taquilla del teatre oberta de dimecres
a diumenge des de les 5 de la tarda.
Dissabtes també de 10 a 2 del migdia.
Venda anticipada: a les oficines de la
Caixa de Catalunya. A la taquilla, de dimecres a divendres de 5 a 9 de la nit.
Dissabte de 10 a 2 i de 7 a 9 de la nit.
Diumenge de 5 a 7. Per telèfon, amb
targeta de crèdit, tel. (93) 44139 79.
CICLE ÒPERA JOVE. EL BARBER DE
SEVILLA, de Rossini, adaptada i dirigida per El Tricicle, adreçada a escolars i
públic en general. Horaris: de dimarts
a divendres a les 5 de la tarda. Preus:
de 1.000 a 1.500 ptes. Venda de localitats a 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.
EXPOSICIONS

•CENTRE
MÒNICA

D'ART

SANTA

(Rambla de Santa Mònica, 7. T. 412 49

Un aspecte de l'exposició de l'artista Mario Merz, que es pot veure a
la Fundació Tàpies
A N T O N I O NODAR

28). HANNA COLLINS. Del 13 de maig
al 13 de juny. I dins el cicle TRAVESSIES: HOTEL NADA. Pintures de l'artista Yamandú Canosa. Horaris: laborables d'll a 14 i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d'll 115 h.

• FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

(Aragó, 255. T. 487 03 15). Instal·lació
de l'artista MARIO MERZ. Horari: De
dimarts a diumenge, de les 11 a les 20
hores. Dilluns tancat. Fins al dia 6 de
juny.

• FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA

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

• FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

(Parc de Montjuïc. T. 329 19 08). IOAN
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 1 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 ' l l a 20 hores, diumenges i festius d'll 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 1
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. 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.
EXPOSICIÓ. Instal·lació d'art conceptual. De dimarts a dissabte, d ' l l a 20
hores; diumenges i festius, d'11 a l 5
hores. Entrada gratuïta.

RECOMANEM

PINTURA
'ESPAIS EXISTENCIALS
LA MIRADA
APASSIONADA DE
DANIEL CORDIER'
EI Centre Cultural de
la Fundació La Caixa
acull l'expoosició Espais existencials.
La
mirada
apassionada
de Daniel Cordier. La
mostra presenta, per
primera vegada a Barcelona, una selecció
de 70 obres de la
col·lecció Daniel Cordier, donades per
aquest mecenes francès al Museu Nacional
d'Art Modern Centre
Georges Pompidou.
Els onze artistes que
integren l'exposició
van treballar a França
entre els anys 1940 i
1960, i van estar lligats
a Tinformaíisme i a les
tendències relacionades amb aquest corrent, com l'art bmt i el
surrealisme.
L'exposició mostra
la personalitat col·leccionista de Cordier,
pintor, marxant, i mecenes del món cultural, i ofereix una singular visió dels principis que van inspirar
l'art francès de postguerra. La mirada apssionada de Daniel Cordier està formada per
obres de Hans Belimer, Gastón Chaissac,
Dado, Jean Dubuffet,
Oyvind Falstrom, Eugène Gabritschevsky,
Henry Michaux, Manolo Millares, Bemard
Réquichot i Bernard
Schulze.
L'exposició constitueix una valuosa
oportunitat de penetrar en un període crucial per l'evolució de
l'art contemporani i
de poder aprofundir
en uns autors que
il·lustren la voluntat
de Cordier de plante-jar-se els interrogants
més candents d'una
època.
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La 2 estrena avui
la primera sèrie
de televisió feta
perStephenKing
BARCELONA
N O U DIARI

La 2 emetrà'avui, a les 22.00
hores, el primer episodi
d 'Años dorados, una sèrie de
televisió sorgida de la ploma
de Stephen King, creador de
Carrie. La producció consta
de vuit episodis, d'una hora
de durada cada un, i és el
primer treball de King per la
petita pantalla. Años dorados combina aventura, acció, suspens i ciència-ficció.
La trama relata la peripècia
vital de Harían Williams, de
setanta anys, el conserge
d'uns laboratoris secrets del
Govern. Un dia, es produeix
una explosió al laboratori
del doctor Richard Todhunter, on s'investiga una tecnologia per restaurar els teixits deteriorats dels animals.
Harían Williams es veu exposat a les emanacions dels
productes químics que es
desprenen durant l'incendi i
comença a rejovenir-se. Algunes de les novel·les de
King, com El resplandor, de
Kubrick, o La zona muerta,
de David Cronenberg, s'han
convertit en memorables
films.

Antena 3 TV
desenvoluparà
projectes comuns
amb la Complutense
MADRID
EUROPA PRESS

El conseller delegat d'Antena
3 TV, Javier Gimeno de Priede, i el rector de la Universitat Complutense, Gustavo
Villapalos, van firmar ahir un
conveni de col·laboració la finalitat del qual és desenvolupar projectes conjunts entre
Antena 3 TV i la universitat
en l'àmbit de la formació i la
investigació.
Gràcies al conveni, que
inicialment tindrà una vigència de tres anys, els estudiants de quart i cinquè de
Ciències de la Informació
podran realitzar pràctiques
en els diferents departaments de la televisió. El conveni preveu també el desenvolupament d'estudis i la realització d'investigacions sobre temes d'interès, tant per
la facultat com per la televisió privada. Entre els objectius hi ha estudis relacionats
amb els gustos dels consumidors de televisió, els pannells
d'audiència europeus, els
sistemes de mesurament
d'audiències i el desenvolupament infrastructural de
genères de televisió determinat en el nostre país, com la
sit-com i el telefilm.
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TVC instarà els seus
espectadors infantils a
convertir-se en guionistes
La cadena estudia fer u n a crida als socis del Super3
BARCELONA
ESTHER CASES

Els dos-cents trenta mil socis del
Club Super3 es poden convertir
en potencials guionistes d'historietes de televisió -bé en vídeo,
bé en dibuix animat- si Televisió
de Catalunya (TVC) tira endavant el projecte d'integrar-se a
l'Oscar júnior, una proposta en
la qual ja hi participen televisions de 10 països europeus.
El motor del projecte, impulsat per Tele-Montecarlo, és
aconseguir una relació més activa dels nens amb la petita pantalla. Per aquesta raó se'ls insta a
crear la seva pròpia història de
ficció, en grup o individualment,
i enviar-la al concurs. D'entre totes les històries rebudes, se'n fa
una tria, i cada televisió produeix l'episodi guardonat amb
L'Oscar júnior (ja sigui film o dibuix animat) del noi que hagi
guanyat en el seu país.
Segons Gabriel Jaraba, cap de
programació adjunt de TVC,
"probablement entrarem en el
projecte perquè aquest fet garanteix la presència dels nens
catalans a Europa, i això és molt
interessant per nosaltres". De
moment, Televisió de Catalunya
participarà, el 30 d'aquest mes,
al certamen que se celebrarà a
Budapest i en el qual es decidiran els Oscar júnior d'aquest
any, que es començaran a enregistrar a partir de l'estiu. Si TVC
entra en el projecte, s'hi incorporarà a partir de l'any 1994.
Dins del Club
Segons Jaraba, la proposta segueix perfectament les premisses del Club Super3 i la fa molt
atractiva pels seus socis de totes
les edats. Els nens poden tenir
contacte, mitjançant l'intercanvi
de les produccions, amb els gustos i la manera de pensar d'altres infants de cultures diferents.
Segons Jaraba, l'Oscar júnior és
una iniciativa que va partir del
Ministeri d'Educació italià i del
Ministeri de Turisme i Espectacles del país transalpí. La proposta està adreçada a nens d'entre 8 i 15 anys i pretén que
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Els nens podran participar directament escrivint les seves aventures televisives preferides
tfSy.S!ft?¡
aquests desxifrin des de molt petits els mecanismes dels relats de
ficció i siguin capaços de crearne de propis. D'altra banda, la
iniciativa també presenta avantatges per l'incentiu de l'intercanvi entre televisions, ja que els
canals que integren el projecte
reben els deu espais de televisió
de les altres cadenes, i només
n'han hagut de produir un. La
durada de cada episodi oscil·la al
voltant dels quinze minuts.
Antecedents
Televisió de Catalunya ja havia iniciat en solitari alguna experiència que implicava la participació activa dels nens en alguns programes infantils del canal. Ara fa uns anys, la sèrie
Oliana Molls, dirigida i realitza-

Les televisions participants
intercanvien les idees dels nois
L'experiència afavoreix la presència
dels xicots catalans a Europa

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 11/5/1993. Page 60

i i £ t-v^""*
a Af-

* h*™ IL

da per Joan Guitart, va recórrer
les escoles de tot Catalunya demanant guions per poder fer les
aventures del personatge. Els resultats dels treballs eren després
enregistrats per TVC amb Pep
Parés, Núria Hosta i els nois, que
participaven en la producció.
També es va seguir un mètode
semblant durant el temps en
què el programa Fes Video Flash
va estar en antena. L'espai, que
va dirigir Xavier Berraondo, es
dedicava igualment a recollir
guions televisius entre els joves,
que eren seleccionats posteriorment i en feien el passi a vídeo.
Entre els projectes que arribaven
a TVC, hi havia de tot; des de peripècies esbojarrades i inconnexes fins a històries ben desenvolupades amb un argument perfilat.
Ja dins del Club Super3, la
col·laboració infantil s'ha fet
efectiva a través d'una de les seccions que ha tingut més èxit entre la canalla, la que protagonitza el Tomàtic, contestador del
programa on els nois truquen
per sol·licitar les imatges més
impensables que els agradaria
veure.

La CE està decidint
si tira endavant la
producció d'aparells
d'alta definició
BRUSSEL·LES
EFE

El Consell de Ministres de la
CE va tractar ahir de desbloquejar el punt mort en què es
troba el pla d'acció per potenciar la televisió d'alta definició. El Consell de Ministres
va debatre una proposta de
la presidència danesa per
provar de convèncer la Gran
Bretanya, l'únic país dels
Dotze que s'oposa al fet que
la CE destini quantitats importants pel desenvolupament del mercat de televisió
de nova generació.
Dinamarca proposa una
quantitat intermitja entre el
que desitgen els britànics i la
resta de socis comunitaris.
L'objectiu és facilitar la compra d'equips i la producció
de progames d'alta definició;
dues activitats que en
aquests moments estan
pràcticament aturades per la
falta de subvencions comunitàries als projectes. Segons
el projecte danès, els fons es
dedicarien a qualsevol mena
de norma tècnica (encara
que sempre en format 16:9), i
no només D2-MAC (no digital), per no haver-se de lligar
a aquest sistema durant cinc
anys, ja que el desenvolupament tecnològic el pot superar ràpidament. La falta de
decisió comunitària pel pla
quinquennal 1993-1997 va
fer que Philips i Thompson,
els principals fabricants europeus, abandonessin temporalment la producció
d'aparells de televisió d'alta
definició, perquè no tenien la
seguretat que el mercat es
desenvoluparia.
Investigació
Els ministres, a l'hora de
tancar aquesta edició, estaven examinant algunes mesures per millorar la competència de les indústries comunitàries d'equips de telecomunicacions. Entre les
més destacades hi ha la creació d'un mercat interior de
subministres o el suport a la
investigació i el desenvolupament de la tecnologia. També estaven estudiant el calendari pel futur desenvolupament d'un mercat únic de
serveis postals dins del procés liberalitzador que s'està
realitzant en el sector de les
comunicacions. El consell
havia d'examinar també la
proposta de la comissió de liberalitzar els serveis comunitaris de telecomunicacions
pel 1998. La proposta, consensuada amb les companyies telefòniques i de telecomunicacions dels Dotze,
pretén, en acabar amb els
monopolis nacionals, augmentar la competència, millorar els serveis i afavorir la
baixada de les tarifes.
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LES PEL·LÍCULES
•

El silencio de los
corderos (1990)
lO.OOh

EL 'OSCAR' D'AVUI

4El

secreto de la pirámide'
i el jove Sherlock Holmes

CANAL+

Interessant film de suspens
guardonat amb quatre Oscars.
Va ser dirigit per Jonathan Demme, un director format a \a. factoria de Roger Corman, i el van interpretar Jodie Foster i Anthony
Hopkins. El silencio de los corderos combina moments intensos
amb una certa tendència a
l'efectisme i la gratuïtat. Aquest
fet crea certs desequilibirs en
una història que, gairebé tota
l'estona, aconsegueix que l'espectador estigui amb l'ai al cor.
El problema és que Demme no
sempre explota bé la relació entre la fascinació i l'horror que
sent el personatge interpretat
per Jodie Foster. De totes maneres, la intensa seqüència final fa
oblidar la trampa del muntatge
paral·lel que l'antencedeix. El resultat és un producte digne, però
sobrevalorat, que ha convertit
Hopkins en l'actor de moda i
Harris, l'autor de la novella, en
un dels escriptors assidus als primers llocs de les llistes de bestsellers. El film va rebre quatre Oscars, un a la millor pel·lícula.
BONA

01.15 h

N O QUAUFICABLE

01.50 h

FLUIXA

CANAL+

100'

La quinta víctima
(1983)
ANTENA 3

Thriller sense interès dirigit per
Ivan Najy i interpretat per Karen
Valentine. L'actriu fa el paper
d'una dona que viu amb una
amenaça contínua: tot fa pensar
que ella serà la cinquena víctíma
d'un perillós assassí que té terroritzada tota la comunitat a causa
de la seva salvatge manera
d'acabar amb la vida de les seves
víctimes.

La muerte golpea dos
veces(1989)

L

02.36 h

Sueños, d'Aldra Kurosawa, o
El secreto de la
pirámide
(1985), dirigida pel veterà
Barry Levinson. No obstant,
el treball del realitzador de
Rain Man és més impersonal que el del director nipó.
Levinson assumeix que
ha de fer un film a l'estil de
Spielberg i posa el seu ofici
al servei d'una història compacta. El resultat és molt
atractiu: la idea d'especular
sobre els anys de joventut
de Sherlock Holmes serveix
per recuperar el millor cine
d'acció, barrejar-lo amb uns
quants efectes especials (innevitables en tota producció actual que vulgui atraure
el públic) i mantenir-se fidel
a l'esperit del personatge
creat per Arthur Conan
Doyle.
La combinació s'allunya
de l'efectisme típic del cine
comercial i prefereix centrar-se en la relació entre els
personatges i en la trama

detectivesca al voltant d'una
periEosa secta.
Les animacions generades per ordinador (magnífica l'escena del cavaller
d'una vitrina que, sobtadament, surt del seu lloc per
atacar un capellà) van suposar una important novetat
dins de la indústria dels
efectes especials. De totes
maneres, els moments més
fantàstics i enlluernadors no
resulten gratuïts i s'integren
bé en la trama. Formen una
part d'aquesta, però mai es
converteixen en els seus
protagonistes absoluts.
Nicholas Rowe, Alan Cox,
Sophie Ward i Anthony Higgins interpreten aquest film
amb un final decisiu que
tan de bó no es mengin els
irrespetuosos programadors
de Tele 5.
BONA

BONA

CANAL+

Newjack City
(1991)

22.00 h

23.49 h

CAÑAU

04.09 h

103'
RAFAEL BESOLI

23.00 h

LA2

Film dirigit pel prestigiós Volker
Schlondorff, realitzador d'interessants títols, com El tambor de
hojalata o Un amor de Swann.
Aquesta vegada es basa en un
conte de Margaret Atwood
adaptap per Harold Pinter; es
tracta d'una paràbola antifeixista que especula sobre l'Amèrica
del futur, governada per un règim que anul.la els que s'hi oposen. Amb Robert Duvall.

íntens thriller realitzat i interpretat per Mario van Peebles. El director demostra que el cine negre també pot acostar-se a qualsevol tema sense perdre la seva
identitat. Amb un ritme vertiginós, però mai efectista, la història de la lluita contra uns grans
traficants de crack ofereix una
crua reflexió sobre els problemes
del gueto. Hi treballen també
Wesley Snipes i Ice-T.

Indescriptible seqüela d'un film
de sèrie B que tenia certa gràcia.
Ara, en canvi, la mania de planificar les coses com si fos un videoclip omple la pantalla de boires
i ambients artificials i ridículs
heretats directament del Thriller
de Michael Jackson. Don Coscarelli torna a situar-se darrera la
càmera, però les aventures de
l'home alt ja no inquieten ningú.
Avorridíssima.

BONA

BONA

MOLT BONA

FLUIXA
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109'

98'

90'

La condena
(1991)

Un advocat ple de problemes té
una amant que un dia apareix
morta de manera misteriosa. El
protagonista es convertirà en el
principal sospitós; tots els draps
bruts del seu passat sortiran a la
llum i dificultaran la tasca de demostrar la seva innocència.
Thriller correcte però massa funcional que va dirigir Alan J. Pakula i que va interpretar Harrison Ford.
122'

CANAL+

Film de terror que agafa el mític
personatge creat per Leroux i el
transforma en un
psicho-killer
modern. El canvi, no cal dir-ho,
resulta del tot nefast: l'estil visual
és efectista i el romanticisme original se substitueix per la sang i
fetge. El responsable d'aquest
sacrilegi intepretat per Robert
Englund (el famós Freddy
Kruegger) és Dwignt H. Little.

Phantasm: el regreso
(1988)
CANAL+

93'

El fantasma de la Ópera
(1989)

FLUIXA

El cuento de la doncella
(1989)

CÀNAL+

El títol pot espantar l'espectador
fart de lluitadors a l'estil Steven
Seagal, però en realitat amaga
un interessant thriller dirigit per
John Dahl i interpretat per Val
Kilmer (el Jim Morrison de The
Doors) i Michael Madsen. El protagonista és un detectiu privat,
frustrat i alcòholic des que va
morir la seva dona, que es veurà
embolicat en un perillós pla per
una atractiva i misteriosa jove.

FLUIXA

15.52 h

89'

Barry Levinson va dirigir 'El secreto de la pirámide', una curiosa i entretinguda aventura
juvenil de Sherlock Holmes produïda per Steven Spielberg
obra de Steven Spiel>erg no es redueix únicament als films que ha realitzat, ja que la seva tasca com
a productor executiu marca
de manera inconfusible les
pel·lícules en les quals
col·labora. Es pot valorar
aquest fet de manera positiva o negativa, però ningú
pot negar que, des dels anys
vuitanta, el cine comercial
es mou dintre dels paràmetres delimitats pel realitzador d'E T.
Sortosament, la major
part dels seus directors protegits han sabut desenvolupar, sense allunyar-se del
touch Spielberg, la seva pròpia personalitat. Aquest és
el cas del vocacional director de sèrie B Joe Dante o el
trepidant Robert Zemeckis.
Però Spielberg també ha
treballat amb cineastes amb
una llarga filmografia anterior: cal recordar, per exemple, el seu recolzament a

Telefilm de suspens dirigit per
Michael Ray Rhodes i interpretat
per Stephanie Zimbalist, Tony
Bill i Daniel Roebuck. La pel·lícula se centra en la figura d'una
dona del FBI (recorden El silencio de los corderos?) que utilitza
els seus coneixements de psicologia per descobrir l'assassí
d'una ballarina. Un producte tòpic ple de situacions conegudes i
previsibles.

Presunto inocente
(1990)

TELE 5

EÍ títol ja ho diu tot: estem devant d'un dels molts pamflets
militaristes rodats durant els
anys del mandat de Reagan. El
protagonista és un militar nordamericà que prepara un grup
d'homes per lluitar contra els
àrabs, que amb les seves accions
terroristes posen en perill el sacrosant ordre capitalista. Dirigida per Terry J. Leonard.

ARXIU

REGULAR

80'

Muerte antes que
deshonor (1986)

115'

11.55 h

LA2

Tres adolescents de barri que tenen menys de divuit anys viuen
de feines diverses. Un treballa
com a grum d'un gran hotel.
L'altre es dedica a vendre diaris i
el tercer és mecànic. Tots tres es
veuen obligats a afrontar la vida
que tenen davant i per la qual no
hi ha excuses que valguin. El film
és del director Marco Ferreri i
s'inclou dins el cicle que La 2 dedica al cine italià.

• TELE 5 . 2 2 . 0 0 h •

Mente asesina
(1990)

15.30 h

Los Chicos
(1960)

95'

05.38 h

CANAL+

Polèmic film dirigit per Marco
Belloccio, un home acostumat a
l'escàndol {El diablo en el cuerpo
i la famosa fel.lació). Aquesta vegada proposa una molt discutible reflexió sobre el tema de la
violació; segons el director, tota
dona amaga un desig de ser violada. Un film tan irritant com
fascinant interpretat per Claire
Nebout, Vittorio Mezzogiorno i
Andzrej Seweryn.
BONA

87'
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Fantàstic
Un dia a la setmana els estudis de
TVE a Sant Cugat s'omplen de
lluentor. Cinc o sis cotxes esportius
travessen les barreres de seguretat i
aparquen just al davant de la porta,
en un lloc reservat. De dins en surt
el bo i millor del nostre país: els jugadors del Barça. Entren amb pressa perquè els espera una llarga estona de feina. Són a punt de gravar
Fantàstic, el primer programa sobre
el FC Barcelona que és interactiu,
tant que són ells mateixos els que el
fan.
El programa és divertidíssim per
la seva originalitat. Posem-ne un
exemple: ¿s'imagina el Guardiola
amb un barret fort? ¿No? Doncs

miri, ara surt així per la tele. ¿O li
agradaria més escoltar una conversa espontània dels xicots del Barça
en un decorat del vestuari? ¿Sí? Solucionat, doncs.
Però no s'acaben aquí les gràcies
del programa. Els nois blau-grana a
àmbit interpretatiu estan perfectament a l'altura de la mateixa Carmen Sevilla, cosa que, ben mirada,
no deixa d'assegurar un cert èxit en
l'audiència. A més, com que n'hi ha
molt pocs que parlin català, el programa és perfectament exportable a
Sud-amèrica i la Guinea Equatorial.
Quina gran idea, aquest programa! Espero, des d'aquí, que fructifiqui i a partir d'ara les cròniques

dels partits també les facin aquests
senyors. I que a tots els informatius
hi hagi un jugador del Barça a punt
per donar el pas al futbol. Ningú
com ells per fer de la pluriocupació
un art.
A Sant Cugat sembla que l'entorn
no els deprimeix, ni el regidor del
plató els perjudica amb les seves
decisions, ni les seves declaracions
són mal interpretades.
Quan el programa s'acaba torna
la desfilada de cotxes. Un per un
van travessant la barrera, tot passant davant de les pancartes que
han penjat uns treballadors acomiadats. Quanta feina, però que
mal repartida.

N O S ' H O PERDI

TVE Catalunya recupera el record del maig del 68
• La 2 . 2 0 . 3 0 h •

A

vui al vespre a les
20.30 h TVE a Catalunya emet per La 2 un
programa especial titulat Lïlla submergida per
rememorar els esdeveniments del maig del 68.
El programa, que ha
esta dirigit i realitzat per
Mercè Vilaret, fa un
repàs del que van significar els fets d'aquell
maig ara fa 25 anys.
L'illa
submergida
compta amb un guió, a
càrrec de Lluís Crous í
Mercè Vilaret, que planteja la visió del que va
significar la revolta del
maig del 68 des d'una
perspectiva catalana i
de la seva gent. Per donar-ne aquesta visió, el

Els carrers de París van viure enfrontaments entre
els estudiants i la policia
NOU DIARI

programa compta amb
la presència de diferents
persones que, d'una
manera o una altra, van
estar implicades en

aquesta dècada i en els
seus esdeveniments.
Al programa es podran escoltar les opinions del pintor Antoni

Tàpies, de la fotògrafa
Pilar Aymerich, de l'actor Mario Gas, del caputxí Joan Llimona, del
metge Albert Grañena,
del cantant Joan Manuel Serrat, de l'actor
Joan Font, de l'actriu
Teresa Gimpera, del cineasta Pere Portabella,
del periodista Andreu
Claret i del filòsof Xavier
Rubert de Ventós.
L'illa
submergida
ofereix un recull de les
imatges més significatives que han configurat
la història de la dècada
dels seixanta. Aquestes
imatges han estat seleccionades del fons documental de Televisió Espanyola.

'Hotel Fawlty'toma a TV3
• TV3. 1 3 . 0 0 h •
i'avui i durant
iotze dies, els incondicionals de la sèrie
Hotel Fawlty podran
veure Basil, Cybil i Manuel als migdies de TV3.
Televisió de Catalunya
recupera amb aquesta
reposició una de les sèries més emblemàtíques
que s'han emès a la televisió autonòmica.
John Cleese, que juntament amb la seva esposa va escriure el guió

de la sèrie, considera
Hotel Fawlty com un
producte d'humor fàcil
d'acció ràpida. Es diu
que la sèrie és fruit de la
descendència de Monty
Phyton, ja que Cleese va
concebre el seu heroi a
partir d'un personatge
que va conèixer en un
rodatge del famós equip
de còmics.
L'acció se situa a Toquai, un lloc d'estiueig
més aviat selecte on la

M

t«ÉQ

ZAP

família Fawlty regenta
un hotelet. El propietari
és un incompetent maleducat i té fama de ficar
la pota constantment.
Per sort, la seva dona és
eficient i tira el negoci
endavant al mateix
temps que evita que el
seu marit converteixi en
caòtica qualsevol situació quotidiana La plantilla la completa Manuel, un cambrer mexicà.

Basil Fawlty

TVI·I

la 2

07.00 Carta de ajuste.
07.29 Apertura y presentación.
07.30 Pinnic.
07.30 Los Fruittis. La montaña
del terror.
08.05 Mofly, el último koala. El
heroísmo de Estela
08.40 El retorno de D'Artacan.
En la cueva del mago.
09.15 Ultraman. SIA llamando
al espacio.
09.45 Noticias.
09.50 La primera respuesta."
Salud. Programa presentat per
Adelina Castillejo.
10.40 Tu mundo y el mío.
Cap. 162. Només quan Elba li
diu que se'n va a Rosario, Taño
s'adona que n'està enamorat.
11.30 Noticias.
11.35 Cristal.
Cap. 228. Zoraida visita el pare
Ángel de Jesús perquè desitja
demanar-li consell. Int.: Jeannette Rodríguez, Carlos Mata i
Lupita Ferrer.
12.30 EI show de la primera. "
Show en directe que inclou la
sèrie d'aventures:
13.00 El Zorro. El brujo.
13.30 El menú de cada dia. "

05.45 Carta d'ajust.
05.59 Apertura y presentación.
06.00 El informativo de la mañana.
09.35 La aventura del saber.
-Un rato de inglés. Cap. 1.
-Equinoccio: Las tribus de la
ciudad (I).
-Caleidoscopio: mundo de la
educación: Padres y madres en
los colegios.
-Consumo: El ocio, nuevos estilos.
12.00 Fantàstic.
12.30 Tendido cero.
13.00 Euronews.
13.05 L'art de viure.
Magazine que inclou:
-Estilisme.
-Medicina alternativa, amb
Anna M. Vidal.
-Psicologia infantil, amb el Dr.
Paulino Castells.
13.30 L'apuntador.
13.33 Bellesa i poder.
Capítol 994.
14.00 Nido vacío.
Madre por un día. Bárbara arriba a la conclusió que mai servirà per ser mare, perquè ha
comprès que no pot suportar
els nens.
14.30 Teledues.
Pragrama monogràfic i de trucades dedicat a la demència
senil.
15.00 Cifras y letras.
Concurs presentat per Elisenda
Roca.
15.30 Ciclismo. Vuelta ciclista a
España 1993. Santander-Alto
Campoo (Alto del Escudo).
18.00 Para nosotros.
18.00 Los osos Gummi.
18.30 Harryy los Henderson.
19.00 El valle secreto.
19.30 El profesor Poopsnagle.
20.00 L'informatiu vespre.
20.30 L'illa submergida.
El programa fa un repàs del
que van significar els fets del
maig del 68.
21.30 Menos lobos.
Todas estamos locas. Nacho
s'estrena com a escenògraf i
home sense prejudicis. Treballa en un muntatge teatral en
què volia ser Don Joan i acaba
sent Juana la Loca.
22.00 Años dorados.
Ep 1. Harían Williams és un
conserge que treballa en Falco
Plains, un laboratori secret del
Govern. La por de Harían de
perdre la feina és eclipsada
sobtadament per una explosió
que es produeix en un laboratori. Int: Keith Szarabajka i Felicity Huffman.
23.00 Alucine.
Phantasm: El regreso. EUA.
1988 (95'). Dir.: Don Coscarelli.
InL: James le Gros, Reggie Bannister i Angus Scrimm.
00.45 Tendido cero.
01.00 Euronews.
01.15 Cine Club. Grandes hombres del cine italiano. D. Damiani. Los chicos. Itàlia (80').
Dir.: Marco Ferreri. Int.: Joaquín Zarzo, Alberto Jiménez,
José L García, Ana María Vidal
i María Luisa Puente.Carlos
Andrés, el Chispa i el Negro
són un grup de nois. No tenen
més de divuit anys. Fan diferents oficis.
02.35 Fi d'emissió.

Per Karlos Arguiñano.
13.55 Noticias.
14.00 L'informatiu migdia.
14.30 No te rías que es peor.
Concurs d'humor.
15.00 Telediario-1.
15.57 El Tiempo.
15.30Abigail."
Int.: Catherine Fulop i Femando Carrillo.
16.25 Pasa la v i d a "
Presenta M. Teresa Campos.
17.45 Noticias.
17.50 Sin vergüenza.
Concurs amb participació de la
gent del carrer.
18.25 Pobre diabla.
Cap. 15. Int: Jeanette Rodríguez, Oswaldo Laport i Eva
Moreno.
19.20 Noticias.
19.25 McGyver.
El muro. A instàncies del seu
amic Otto, McGyver es desplaça al Berlín oriental per buscar la seva néta, capturada per
agents de la Stasi.
20.25 Vuelta Ciclista a España.
Resum de l'etapa del dia.
21.00 Telediario-2.
21.27 El Tiempo."
21.30 ¿Qué apostamos?
Concurs en què els participants hauran de passar proves
d'habilitat o força en un temps
determinat. El guanyador serà
aquell que, per votació telefònica, sigui elegit pel públic espectador.
00.00 En primera.
00.30 Telediario 3.
00.50 El viejo policía.
La semilla del diablo.
El doctor Lederer és ferit en un
petit aeroport quan arriba d'un
viatge, i li desapareix el maletí
que portava a la mà que contenia uns documents altament
secrets relacionats amb l'empresa química de la qual és director.
01.55 Testimonio.
Meditació sobre un tema religiós (catòlic).
02.00 Winspector.
02.20 El show de Steve Alien.
02.45 Fi d'emissió.

Deu autors contemporanis

d'André Gide
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07.15 Carta d'ajust*
Timewaves, Robert Schroeder
Trebor.
07.30 Avanç informatiu matí.
07.35 Tom i Jerry. •
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.
Tertúlia amb Josep Maria Bailarín, Jaume Boix i Teresa Sandoval.
Entrevistes a l'actriu Núria
Hosta, la Dra. Christiane Meulemans i el Dr. Joseph Elias.
El col·laborador d'avui és el Dr.
Joan Corbella.
TV3, avui: Francesc Pla, presentador del programa L'auto.
09.00Avanç informatiu matí.
09.05 Bon dia, Catalunya.
10.25 Anar i venir. •
Capítol 80.
10.45100x100 futbol.
12.15 L'espantaocells i la senyora King.
13.00 Hotel Fawlty. Capítol 1
13.35 Veïns. •
Capítol 853. Kerry ajuda Des a
apendre japonès. Sharon i
Nick preparen una barbacoa
per diumenge al vespre. Se'ls
presenta Mike i els diu que espera que el tractaran a l'escola
amb el mateix respecte que els
altres mestres.
14.00 Avanç informatiu migdia.
14.05 Telenotícies comarques.
14.25 El medi ambient
Reportatge: El submarinisme,
aula de natura.
Consells: LafotosintesL
14.30 Telenotícies migdia.
15.10 EI temps.
15.20 Bona cuina.
15.25 Califòrnia.*
16.15 Gent del barri. •
Cap. 702. Rachel permet que
Clyde es quedi a casa seva,
però en el moment que tingui
Kofi haurà de marxar.
16.50 A dreta llei.»

07.25 Carta d'ajust*
07.30 Club Super3.
07.30 Bola de Drac.
07.55 Fly.
08.30 Èl 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 Graduï's, ara pot
Curs de ciències socials.
17.15 Universitat oberta. •
Curs. Materials en acció. Cap.
2. Materials: pràctica i principis. Els canvis de fase.
17.40 Víctor.
17.55 France magazine.
18.00 Més enllà del 2000.
18.50 Mil paraules.
Especial poesia.
19.00 Planeta Terra.
L'aventura de la vida. Cap. 1:
L'aigua viva
19.50 Els Cliptoman.*
20.00 Tot l'esport
20.30 Futbol 94.
21.00 Segle XX.
L'Orient Mitjà, cap. 2.
22.00 Les notícies del 33.
22.10 El temps.
22.15 Scanner.
Presentació: Ramon Pellicer.
23.10 La dècada que va trasbalsar el món. Cap. 2.
00.00 Jazz &Co.*
Pat Metheny. Monogràfic escecial amb l'emissió en exclusiva
d'un concert que pertany al Secret Story Tour.
00.50 Hidrogen Clip.*
00.55 Fi d'emissió.

Capítol 20.
17.45 Club Super3.
17.45 Els Ewoks. •
18.10 El capità Planeta •
18.40 Fly.
19.05 Videoxoc.
19.20 De què vas!»
19.50 Borinots.
Capítol 12.
20.15 Bona cuina.
20.30 Telenotícies vespre.
Subtitulat per mitjà del teletext
21.00 Va passar...
21.02 EI temps.
21.0710 del 3.
Concurs presentat per Nina.
22.10 Elis, elis.
Presenta: Emilià Carilla.
23.00 Hotel Bangkok. •
Cap. 6 i últim.
23.55 Telenotícies nit.
00.20 L'espavilat»
Cap. 10. Els darrers
sagraments per en Lucy. L'acabament del cas Steelgrave provoca sentiments de culpa a
Vinnie, que per combatre la
seva imatge de delinqüent entre els veïns ajuda un vell amic
del barri.
01.10 Fora d'hores.
01.25 Fi d'emissió.

07.45 Carta d'ajust
07.55 Avanç programació.
08.00 Dietari.
08.03 A la babalà.*
09.30 Canal educatiu. •
10.00 Entre setmana.
10.35 El Rogle.
11.25 Cine de matí.*
20.000dólares por un cadáver.
Espanya, 1970. Dir: José Maria
Zabalza.
12.58 Dietari.
13.00 A la babalà.»
13.58 Dietari.
14.00 Notícies 9.
15.30 Tardes de cine.
La gran estafa del oro. Austràlia, 1983 (96'). Dir John Power.
17.15 Belleza y poder.
18.00 A la babalà.»
19.15 Primeros besos. •
Cap. 27. Un puñetazo en la
cara

06.30 Rodillo de programación.
07.00 La guardería.
Programa infantil presentat
per Teresa Rabal. Inclou les sèries de dibuixos animats:
-Transformers.
-Hernán.
-Denver.
-Delfy.
-Cops.
09.00 Viva la vida.
Programa dedicat a la salut
presentat pel doctor Bartolomé
Beltrán.
09.30 La dama de rosa.
Cap. 55. Mentre Tito i Joaquín
comenten la fugida de Gabriela, apareix Eleonora
acompanyada pel comissari
Fermín.
,
10.15 Cara sucia.
Capítol 148. Miguel Ángel sap
que no està rendint massa a la
feina ja que no ha donat el millor de si mateix en el projecte i
els seus companys de treball
ho han notat.
11.00 Santa Bárbara.
Capítol 1.030. Heather i Scott
arriben exhausts. Heather té
ganes de fer vacances però
Scott ho troba inoportú.
11.45 Secretos.
12.15 Vivir, vivir ¡qué bonito!
Programa presentat per Pepe
Navarro amb actuacions musicals i entrevistes.
14.00 El príncipe de Bell Air.
14.30 Rhytm and Blues.
15.00 Noticias.
15.30 Telecine.
JaneDoe. EUA, 1983. Dir.: Ivan
Negy. Int.: Karen Valentine i
William Devane. Una dona ha
estat a punt d'esdevenir la cinquena víctima d'un estrangulador que fa dies que aterroritza
la ciutat.
17.15 Luz de luna.
18.15 Cosas de casa.
18.40 La merienda.
Programa infantil presentat
per Ana Chávarri i el professor
Lupilla. Inclou la sèrie de dibuixos animats Chicho terremoto.
19.25 Nuevos policías.
Nicky, una jove negra de 17
anys, diu al seu promès que
està embarassada i que ha
d'avortar.
20.30 Noticias.
21.00 Al ataque.
22.30 Queremos saber.
00.30 Noticias.
01.30 3 de Antena 3.
01.30 Línea América.
02.00 La ley de Hong Kong.
02.50 Fid'emissió.

19.45 El espantapájaros y la sra
King. Cap. 11. Recuerdo de cosas pasadas.
20.28 Dietari.
20.30 Notícies 9.
21.10 L'oratge.
21.15 Amor a primera vista.
22.45 Dimarts cine.
Atracción letal.
00.30 Notícies 9.
00.45 Cine de nit.
Secretos de alcoba. Espanya,
1976 (88'). Dir: Francisco Lara
Polop.
02.15 Dietari.
02.18 Fi d'emissió.
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08.00 ABC World News con Peter
Jennings.
08.25 Videominuto.
09.20 Lo + Plus.
09.52 Redacción. Noticies.
10.00 Cine. A
El silencio de los corderos. EUA,
1990. Dir: Jonathan Demme.
Int: Jodie Foster, Scott Glenn i
Anthony Hopkins.
11.55 Cine. A
Mente asesina. EUA, 1990. Dir:
Michael Ray Rhodes. Int: Stephanie Zimbalist, Tony Bill i
Daniel Roebuck.
13.35 Los 40 principales.
14.00 Redacción. Noticies.
14.05 Dibujos animados.
Tiranusaurios Rex.
14.30 Telecomedia
Primos lejanos.
15.00 Documental naturaleza A
Una vida contracorriente.
15.52 Cine. A
Presunto inocente. EUA, 1990.
Dir: Alan J. Pakula. Int: Harrison Ford, Brain Dennehy i Raúl
Julia.
17.55 Piezas. A
18.10 Avance. Redacció.
18.15 Previo toros.
19.00 Toros. A
Feria de San Isidro.
21.28 Información meteorológica
21.30 Redacción. Noticies.
21.54 Información deportiva
22.00 Estreno Canalt. A
El cuento de la doncella. EUAAlemanya, 1989. Dir: Volker
Schlondorff. Int: Natasha Richardson, Robert Duvall i Faye
Dunaway. L'argument recrea
una Amèrica que viu sotmesa a
un règim totalitarista i que elimina els incrèduls amb el sistema.
23.49 Cine. A
New Jack City. EUA, 1991. Dir
Mario van Peebles. Int: Wesley
Snipes, Ice-T i Alien Payne.
01.26 Música noche. A
Variaciones, Gould.
02.36 Sesión especial VO. A
La muerte golpea dos veces.
EUA, 1989. Dir John Dahl. Int:
Val Kilmer, Joanne WhalleyKilmer i Michael Madsen.
04.09 Cine. A
El fantasma de la ópera. EUA,
1989. Dir: Dwight H. Little. Int:
Robert Englund, lili Schoelen i
AlexHide-White.
05.38 Cine. A
La condena. Itàlia, 1991. Dir:
Marco Bellocchio. Int: Claire
Nebout, Vittorio Mezzogiorno i
Andrzej Seweryn.
07.05 Fid'emissió.

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. Repetició.
-Spanky. Cap. 21.
-La abeja Maya. Cap. 52.
-Heidi. Cap. 52 i últim.
-Los pitufos. Cap. 21.
09.30 La mujer prohibida
Cap. 35. Int: Mayra Alejandra,
Andrés García i Femando Carrillo.
10.15 Topacio.
Cap. 77. Jorge Luis confessa a
Humberto que encara segueix
enamorat de Topacio, però no
creu que tornar amb ella sigui
la decisió més encertada. Int:
Víctor Cámara, Grecia Colmenares i Jeannette Rodríguez.
11.00 Entre platos anda el juego,
loe 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 Olivery Benji. cap. 125.
14.00 La casa de la pradera
Int: Michael Landon, Karen
Grassle i Melissa Sue Anderson.

MTV - 06.00 Awake on the wildside - 09.00 VJ Richie Rich 12.00 VJ Simone -15.00 MTVs
greatest hits - 16.00 The MTV
Coca-Cola report -16.15 MTV
at the movies - 16.30 MTV
news at night - 16.45 3 from 1
- 17.00 The soul of MTV 17.30 MTV prime - 19.00 Dial
MTV -19.30 MTVs most wanted - 21.00 MTVs greatest hits
- 22.00 The MTV Coca-Cola
report - 22.15 MTV at the movies - 22.30 MTV news at night
- 22.45 3 from 1 - 23.00 Hit list
UK - 01.00 VJ Marijne - 02.00
night videos.
CNN - 10.00 World news - 10.30
Headlines -11.00 World news
- 11.30 Business morning 12.30 Business day - 13.00
World news - 13.30 Business
Asia -14.00 Larry King -15.00
World day -16.30 Crier & Co 19.00 World business today 20.00 International hour 22.00 World busines today 22.30 Showbiz today - 23.00
The world today - 00.00 Moneline - 00.30 Crossflre - 02.00
Larry King - 04.30 Showbiz today.
EUROSPORT - 10.00 Tennis 12.00 Eurogoals -13.00 Figure
skating 15.00 Indoor Funboard -16.00 Sailing magazine 17.00 Football - 18.00 Eurofun magazine - 18.30 Eurosport news -19.00 Basketball 21.00 Live boxing - 23.00 Snooker european league - 00.00
Eurosport news - 00.30 Cióse.
CINEMANÍA -10.20 Magazine cinemanía -10.50 Johnny cogió
su fusil - 12.40 La batalla de
los sexos -14.05 Los violentos
de Kelly - 16.25 Mal gusto 17.55 Esta vez hablemos de
los hombres - 19.25 Duelo silencioso (VO) - 21.00 Magazine cinemanía - 21.30 La red 22.50 La mujer con botas rojas - 00.20 Magazine cinemanía - 00.50 Cierre.

14.55 Entre hoy y mañana
la edició. Informatiu presentat
per Luis Mariñas.
15.30 Cine corazón.
Niños de laboratorio. Austràlia,
1985. Dir Brandam Maher. Int:
Belinda Davey, Gary Day i Deborah-Lee Furness.
17.30 BennyHill.
17.55 Superguay.
Espai presentat per Miliki i Rita
Irasema. Inclou:
-Hugolandia. Joc basat en el
popular personatge Hugo. Presenten: Beatriz Rico i Luis Alberto.
-La bola de Dan. Cap. 51.
19.00 Hablando se entiende la
basca Jesús Vázquez condueix
en clau d'humor un debat amè
en què els protagonistes són
els nens i els joves.
19.30 La ruleta de la fortuna
20.00 Primer amor.
Cap. 68. Int: Grècia 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.
21.10 Su media naranja
Presentat per Jesús Puente.
22.00 Cine 5 estrellas.
El secreto de la pirámide.
00.05 La quinta del hierro.
Cap. 11. Fiesta americana.
01.20Entrehoyymañana
Informatiu.
01.50 Una noche de película
Muerte antes que deshonor.
03.45 Tancament de programació i espais promocionals.

EL DIAL"
Onda Cero Radio
8280M
Cadena Nova
100FM
Catalunya Informació
103.5 FM
Cadena 100
102FM
Antena 3
104.2FM
Catalunya Música
101.5FM
Catalunya Ràdio 102.8FM Barna
102.2FM Girona
100.7FM Lleida
100.3FM Tarragona
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
Ràdio Girona
1.0080M
Ràdio Lleida
12870M
Ràdio Miramar Cope
9630M
RNE Radio 1
88.3 FM
7380M
RNE-Radio 2
93FM
RNE-Ràdio 3
98.7FM
RNE-Ràdio 4
100.8FM
RNE-Radio 5
576 OM Barcelona
1413 OM Girona
1152 OM Lleida
1503 OM Tarragona
Ràdio Penedès
15800M

*
**
•
A

Programes estèreo
Programes interactius
Programes duals
Programes codificats
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LA CRÒNICA

ASTRID M A G R A N S

Després de tres mesos d'absència, el vell cadillac dalinià torna a estar instal·lat al Museu. Les
seves entranyes metàl·liques, erosionades per la pluja artificial, s'han hagut de substituir per
poliester. Després d'aquesta operació quirúrgica, mai més no es farà malbé.

S

i les hòsties encara fossin

de pa jo encara aniria a
missa. Realment el pa és més
propi d'un temple que no pas
d'una fleca, on aquest vehicle
de místics èxtasis és vulgarment baratat. I ara que torna
el pa de molla rotunda i crosta
temptadora, tot i que és una
qüestió de paciència la recerca
de la fleca de la nostra vida
(que jo ja he trobat i que no
diré quina és, perquè és un
projecte de realització personal); ara, deia, quan vaig a
comprar pa, tinc la sensació
que accedeixo amb rara naturalitat a un dels pocs plaers
d'aquesta videta tant boniqueta que encara no ens ha estat
brutalment vedat. Poso cara
d'indiferència perquè no se'm
noti el deliri que se m'anticipa,
clandestina d'un vici no categoritzat. El pa, ell tot sol, sense
parafernàlies, provoca comunions. I això que ara ja no entra banya de sègol a la farina.
És només últimament que
ens hem cansat del pa blanquíssim. Van ser massa anys
de pa negre que no se sabia de
què era. Però en aquells
temps, quan corrien els anys
trenta-sis i següents, Alexis
Carrel publicava La incògnita
de l'home i hi denunciava el
tamissat excessiu de la farina.
Dubto si això, aquest doctor,
Nobel en medicina l'any 1912,
ho deia com a fisiòleg o com a
místic convertit a Lourdes que
era. Però aquest és un d'aquells dubtes prou bonics per
conservar-los.
Després dels meus arguments suposo que quan algú
us torni a dir que esteu més bo
o bona que el pa del seu poble
veureu darrera d'aquella peixatera o d'aquell paleta de dalt
de la bastida un visionari fastuós. Això m'agradaria.
Acabo amb una mica de
sensatesa. Confesso: potser
aquest escrit és fruit dels règims olímpics a què em sotmeto. D'ençà que no menjo
em marejo baixant escales però veig Déu a cada cantonada.

Tempesta a dins del cadillac
€
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A dins del Cadillac del Museu
Dalí, hi plou cada dia. I si hi
acostes el nas, hi descobriràs uns
guants d'anaconda -que van ser
d'Alice Cooper-, reptant entre
els seients. Les nits de cel entramuntanat diuen que els fars se li
encenen i l'ectoplasma de Jim
Morrison es posa al volant per
cantar Riders on the storm.
La setmana passada, després
de tres mesos d'absència, el Cadillac va tornar al seu pàrquing,
al mig del Teatre Museu. "La
carrosseria, des del parabrisa
cap a enrera, s'havia rovellat per
culpa del sortidor que simulava
la pluja", explica Francesc Cruanyes, director de l'empresa figuerenca que ha dirigit la restauració.
"Substituir-li la xapa de la carrosseria, la capota i les portes
per poliester", afegeix Cruanyes,
"ens ha portat més feina de la
que ens pensàvem. Hi hem treballat tres persones. Havíem demanat uns seixanta-cinc dies laborals a la fundació, i ens hem
retardat uns set o vuit dies. Encara ens falten uns quants detalls del darrera per polir".
Durant la restauració, s'han
retocat els tres maniquins que
viatgen a dins del cotxe. "Continuen sent els mateixos, la calç
de l'aigua els havia fet malbé".
A partir de la intervenció de
Poliester Cruanyes, el cotxe ja no
es tornarà a rovellar mai més.
"Hi ha un dipòsit especial, i l'aigua que cau queda recollida en
un recipient".
Un turista de Perpinyà, posa
una moneda i, al cotxe, hi comença a diluviar torrencialment.
Sobre la cúpula geodèsica, el sol
es mira l'auto amb escèpticisme.

El 'Cadillac plujós' tornarà a diluviar interiorment des del seu pàrquing privilegiat al bell centre del Teatre-Museu figuerenc.

NURI MORENO
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