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Alt Empordà • Baix Empordà • Cerdanya • Garrotxa • Gironès • Ripollès • Selva
Pilar Pujol torna a casa seva

La noia de Sant Joan,
del tot innocent
Las reserves apuntades ahir per PUNT DIARI entorn del cas
de Pilar Pujol, la noia desapara»guda dies enrera de Sant Joan de
les Abadesseà^i trobada per la QuJlrdiaClvilà Bunyol (Pals Valencià), se han confirmat netament: la noia no va cometre cap
atracament, ni hi va col·laborar o consentir, sinó que era segrestrada pel jove Pedró Mfirquez, vel de Ripoll que té, pel que sembla, pertorbades les facultats mentals.

Carrieslolte»^
amb la
panxa plena
El Carnestoltes s'ha tancat amb l'animació de la
gent reunida a l'entorn de
perolades de sopa i cassolades d'arròs a dos pobles del
Baix Empordà: Verges i Albons.
Tant la sopa de Vergés
com l'arrossada d'Albons s'han fet amb eís ingredients
que ha donat la gent, i ben
segur que no n'han pas faltat. L'arròs, els fideus, les cebes, les gallines, les -tomates... tot ha corregut per quilos: dbs-cents d'una cosa,
cinquanta l'altra, vuitanta de
la de més enllà...
Les dues viles s'han obert
en aquesta diada a tota la
gent que ha vingut de fgra
per participar a la festa. Els
gegants tradicionals i la mú;
sica i el ball han acompanyat
la gresca d'abans i de després del menjar.
(Informació plana 7)

Circular per
Ripoll/
un drama
Ripoll, a l'hivern, s'assembla a Barcelona en el cap de
setmana. La. carretera passa
pel centre del poble i els embotellaments són considerabies.
(Inf. plana 8)

-

A Madrid

Un gos troba
onze quilos
de cocaïna

Sant Joan de les Abadesses ha
viscut.un altre dia de nerviositat i,
tensió a causa de les notícies contradictòries que han anat arribant
del cas de la Pilar Puiel, la noia
desapareguda el passat dia 6,
ocasionades en gran part per les
informacions que han donat diaris

on es destacava més la imaginació que la matèria informativa. Això ha provocat una forta indignació entre la població, i ha donat
peu perquè es formés una improvisada comissió per tal dèsclarir el
cas i deixar la reputació de la noia
en el seu lloc. Com a resultat de

les gestions s'ha tret una petita
nota que anava signada per la
parròquia i que transcrivim més
avall.
El poble, que tant ha fet des de
el primer moment, convençut de
l'honradesa de la Pilar, ha viscut
uns mome^nts de confusió en rebre les primeres notícies, però ha
rectificat la seva confiança en llegir la nota que per telèfon s'ha demanat a la Guàrdia Civil de Bunyol i que diu:
(Continua a la pàgina 24)

Avui, dia de reflexió

Demà, mitja
festa
i eleccions
Les veus han callat, des de la
mitja nit, per donar pas ai temps
de reflexió de vot. Tot és a punt,
com afirmava ahir el governador
de Girona, per a la diada de les
eleccions. Les parets reberen anit
els últims cartells en,una típica
batalla per veure quin és el partit
que haurà estat capaç de deixar
major constància de la seva presència.
La Delegació de Treball ha donat les normes laborals per^tal
que els treballadors puguin votar i
el sota-president de la CEOE, David Marca, ha expressat a PUNT
DIARI la més enèrgica repulsa
d'aquesta patronal tant jDel moment en què aquelles han estat
jdictades —a última hora— com
Ipel fet en ell mateix.

MADRID, — Un gòs dels
' serveis de la Guàrdia Civil de
l'aeroport de Barajas va trobar onze quilos de cocaina.
La droga era repartida entre
dues maletes, els propietaris
de les quals, juntament amb
un tercer individu, venien de
Buenos Aires.
Aquesta quantitat ós la
més important que s'ha capturat, d'un sol cop, en intentar entrar-ía a Espanya. La
cocaina, que era amagada én
dos falsos fòlros de les maletes, està valorada en uns
cent seixanta milions de pessetes.
(Informació a la pàg .12)
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Mentrestant, també s'ha fet
oficial que demà les escoles seran
tancades i els escolars tindran un
dia de festa, que es repetirà en la
jornada de les eleccions municipals.
Pel que fa a les nostres comarques fóra una mica aventurat
anticipar-se als possibles resultats d'aquestes eleccions que no
han aconseguit, per cert, mobilitzar les masses com succeí en les
primeres eleccions democràtiques. No coneixem cap estudi se'riós fet en les nostres contrades
que assenyali per on es decanta
l'electorat, en aquests moments.
Per això ens cal esperar el resultat, que tenim ja a prop.
(Informació a la pàgina 8)

{Coincidint Carnestoitaa I vigília d'alaccions, moltas •acol··a'han oonvartit an
col·lagia... alactorals. lal·nans·'hohan paasat bé Jugant a dina laa cablnca...

Vietnam
contraataca
Segons l'agència xinesa
de notícies, les forces vietnamites estan desenvolupant
un atac dins del territori xinès, fruit de les darreres operacions de coritraatàc. Un
batalló de l'exèríyt d'Hanoi
va penetrar a diverses comunes de la província de NingMing, on disparà més de
dos-cents obusos i cremà
dos poblats.
Aquesta operació confirma les notícies arribades darrerament sobre un contraatac massiu de les tropes de
Hanoi després de deturar l'avanç de les forces xineses.

Serveis

2 8 d e febrer
del 1 9 7 9

IZAVMD^

PENSIONS

Eltèmps sec I estable fou la
nota dominant a totes les comarques amb fortes glaçades a les
més interiors, un augment dels
núvols a iés pirinenques, i algunes,
boires matinals a la costa. Els
vents del nord van minvar. Hi va
haver n:iar de fons de component
nord.

S A N T S : Romà. ab, dfr. i Rufí,
mr.
El sol surt a les 6.28 h. i es
pon a les 17,40 h.
La lluna surt a les 19.32 h. I es
pon 3; les 8,03 h.

mercats

Avui
Continuarà el temps fred i sec.
Augmentaran un xic les boires a
les comarques litorals, amb ambient assolellat en les hores Centrals del dia. Alguns núvols sobre'
el Pirineu I les serres de l'interior.
Vents fluixos de component nord.
L'estat de ia mar minvarà a marejol:

Aeroport

A Besalú (Garrotxa), a Caldes de M a l a v e l l a M S e l v a ) , a
Castelló d'Empúries (Alt Empordà), a Hostalric (Selyg), a'
Lloret de^Mar (Selva) i aíVergès (Alt:Empordà),
;i

GIRO N A - M A D R I D
Dimarts, dijous i dissabte a les
8,50 h.

Previsió

MADRID-GIRONA
Dilluns, dimecres i divendres
a les: 19 h.

conferències

EL TEMPS

• • • • • • • • •

"la Caixa"

AGrENBA
Dimecres
de Cendra
2 8 de
febrer
de 1979

PUNT

— A la Casà de Cultura de
Girona, a les vuit del vespre
dintre del cicle de cinema, es
projecterà el film d'Elia Kazan
A Amer (Selva), a Banyoles
«Un tamvía llamado deseo»,
(Gironès), a Cassà de la Selva
pel·lícula que obtingué 5 «Os(Gironès) i a Llançà, (Alt Emcars» i un premi especial a la
pordà).
Mostra de Venècia. La cinta va
ser produïda l'any 1951 i el
seu argument es basa en una
obra de Tennese Williams.,Cal
recordar al públic que aquestes sessions són reservades a'
majors de 16 anys i que, degut
a la reduïda capacitat de la ;
sala l'assitència queda limitada al noTiflbré de s'eTrvtsTlíspònibles. En cas d'observar-se un
complet total es faria una segona sessió el dijous dia primer de març.

fires

Hi haurà HJna tendència progressiva a la inestabilitat que començarà a les comarques més
septentrionals, on, ocasionalment
podèii produir-se alguns ruixets,
que seran de neu a la Cerdanya i
al Ripollès. A les altes comarques
hi haurà Un augment delnúvols,
amb algun ruixat aïllat. Ambient
fred. Marejol.
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Dia favorable per relacionar-se amb
persones importants pel que fa als
seus negocis. La tònica vital es mantindrà estable, sempre que no perdi la
calma en els moments més trascendentals.
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(M) Circiilo per la limo de M o t o r o '

Tren cremallera
de Núria
RIBES DE FRESER:NURIA

ï¥_

TAURE
iD6l 21 d'Abril
al 20 de Maig)

En un dia com avui li serà relativament fàcil alternar amb les Seves
amistats. Sigui optimista en els projectes què vostè tenia en la ment.

4à

[Del 21 de Maig
al 20 de Juny)

CÀNCER
(Del 21 de Juny
al 21 de JUIIDI)

. NURIA-RIBES DE FRESER

Festius: 13'30 hores

Dia favorable per iniciar relacions
amb persones que vostè ja havia oblidat. DÍa sense mal de caps. podrà
dedicar-se als seus treballs millors.
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BANYOLES-GIRONA
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Diaris: 8.30, 10.30. 14.45, 16.00,
17.30, 18.30 I 19.45 hores.
Festius: 21.00 hores.

^

(Del 21 de Juliol
al 21 d'AgosI)

No tindrà, en general, cap entrebanc.
Els qui es vulguin casar seran afavorits.

GIRONA-BANYOLES
Feiners: 7.20,8.30, 11.15. 13.15 i
20.35 hores.
Diaris: 10.15, 12.00; 15.30, 16.45,
18.30 i 19.45 hores.
Festius: 21.45 HORES.
Les siartides de les 19.45 i 21.45
surten de l'estació RENFE.'Totes les
altres surten de la Pça. Sant Agustí.

iU

SI ha de tenir conferències amb els
seus superiors, ha d'ésser de bon
matí, així li resultaran favorables. Dia
favorable en general.

M

lOel 23 d'Octubre
al 22 de navemíre)

JESSONS

Els petits problemes faitiiliars que se
li presentaran durant el dia, seran solucionats amb relativa facilitat. Totes
les perspectives arnoroses per aquest
dia són favorables, aprofiti-les.

Feiners: 9 i 11 hores

Feiners; 16 i 18 hores

BALANÇA
(DBI 23 de Saplaaibre
al 22 d'Octubre)
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S'SO

CIASSE

Sant Feliu de Guíxols, temp. màxima
1 1 ; mínima 1 . Vent
N.E. fluix. Cel 6
vuitens semicobert. Boira i mar de
fons del Nord.
La Molina temp.
màxima 2; mínima
—S. Cal cobert.

Ribes de Freser,
temp. màxima 9;
mínima — 6 . Vent
N.E. fluix. Cel cobert, amb precipitacions de neu.
Núria, tenïp. màxima — 4 ; mfnima
—8, Cal cobert.
Alt Freser (Queralbs),
temp. màxima 9 ;
mihima — 5 . Vent
fluix. Cel cobert.
Montseny, t e m p .
màxima 0; mínima
—6.

A partir del l e r . de març, el dillun» també c^ert

El 9SU restaurant

TRANSPORTS

.••^«•^^•'••••e.

Estatit, temperatura
màxima 10; mfnlma 1 . (Cel net i una
mica de mar de
fons dol Nord.

Tancat per vacanois del 21 al 28 de fetnrer

ÀRIES

Dijous,
1 de
març
de 1979

Figueres 8 =
La Biabai =
Sta. Coloma =
Girona 8 =
Olot 7
La Molina 1
Ripoll 7
Cerdanya 1 7
Mar C C *
Girona, temperatura màxima 1 0 ; minima — 2 . Vent del
Nord. Fluix. Boires.

Gupó pro cecs

S A N T S : Rossend, b. Fèlix l l i ,
p. Santes Eudòcia i,Antonina,
mrs.
El sol surt a les 6,26 h. i es
pon a les 17,42.
La lluna surt a les 8.09 h. i es
pon a les ,21,12 h.

Temperatures

Els seus superioí-s l'escoltaran, i acceptaran les seves suggerències. Obtindrà ailò que desitja, car no hi ha
problemes immediats.

SAGITARI
(Del 23 de Novembre
ai 20 de Decembre)
Els assumptes familiars no tindran dificultats. No hi haurà problemes importants per resoldre. Acabi els treballs pendents.

CAPRICORN
(Del 21 de Desembre
al 19 de Gener)
^
La seva activitat començarà molt
aviat. Les seves idees tindran, en el
treball, gran acceptació per part dels
seus companys i superiors. Dia favorable per realitzar viatges curts.

M

AQUARI
(Del 20 de Bener
al 18 de Febrer)

El dia serà agradable. Rebrà gratificacions pel seu excel·lent treball, i podrà: assolir allò que desitja.

VERGE

PEIXOS

(Del 22 d'I^osi >l
22 de Seplembre)

(Del 19 de Febrer
al 20 de Març)

No tindrà problemes per realitzar eis
seus projectes. Els seus amics l'ajudaran, Potser el seu idil·li progressarà.

Bon dia per fer projectes per al futur,
mantingui les seves idees, i intenti de
fer-les realitat' Els resultats l'afavoriran. Dia bo.

Punt i Apart

PUNT
JSARI

2 8 de febrer
del 1 9 7 9

Ayui, silenci dels partits

Dia de reflexió per al vot
L'aldarull del dimarta de Carneatoltea ha Doble motiu per pensar. C a d a partit s'ha esdonat pas a la reflexió. Les últimes enganxades ganyltat per fer-nos entendre que és el millor.
de cartells tingueren líòc anit, i ayui és el dia de T e n i m a davant nostre un ventall d'opcions.
la reflexió del v o t . Cal pensar a qui v o t a r e m .
Curiosament, aquest dia coincideix a m b ei d i - Tenim vint-i-quatre hores, doncs, per decldlrmecres de cendra, primsr dia de la Q u a r e s m a . , nos. Q u a t r e anys d e p e n e n del nostre vot.
Prop de .14 milions de paperetes esperen ésser, demà, introduïdes a les respectives urnes,.a la
circumscripció electoral de Girona. Aquesta és la xifra d'impressos electorals qije el Govern Civil
de Girona ha editat, dels qual's
tretze 'milions dos-cents mil pertanyen al Congrés, i la resta al Senat.
En una conferència de premsa
celebrada ahir a aquell organisme, 1 a la qual assistiren el governador civil,-Josep Donadeu 1 Cadafalch, 1 el secretari general, A l berto Perales, s'informà que el
cens de la circumscripció gironina
és de 3 3 6 . 1 8 0 electors. Per tant
s'ha editat un nombre de paperetes corresponent al doble del cens
més el 3 0 %. Es va dir, també, que
es presenten a (Girona 15 candidatures al Congrés, ja que s'han
retirat Falange Espaftola i L C. R.,
i 25 candidats al Senat.
Respecte al mateix tema, s'han
portat de Madrid prop d'un milió

de sobres, tan pel Congrés com
pel Senat. Un 1 5 % del material
va ésser distribuït a tots els partits, mentre la resta era enviada.a
les diferents juntes de zona, que
ho han anat distribuint a les juntes locals, 1 aquestes a les seccions, 1 meses.
_
Segons va dir el secretari
general del Govern Civil, «es varen fer 2 0 còpies del cens per als
partits, però, amb gran sorpresa,
hem vist que només l'han vingut a ,
recollir set, 1 encara un el dijous».
La circumscripció electoral de
Girona té 2 0 9 municipis. Quant a
meses, en compta amb 5 7 0 .
Pel que fa a la informació durant tot el dia «D», a les nou del
matí es farà un informe sobre la
constitució de meses i l'inici de la
votació: apertura del col·legi electoral, possibles incidents, etc.
Posteriorment, 1 cada tres hores,
el Govern Civil Informarà sobre
l'afluència de votants. Aquestes

dades parcials es confeccionaran
sobre un grup de 37 meses d'arreu de la circumscripció, considerades com a representatives
pel que fa al seu cens.
A partir de les vuit de la tarda,
hora en que es tanquen les meses, s'enviarà la informació, per
meses, al Govern Civil. Aquesta
informació serà donada pels «Informadors» locals, que ja tenen
les degudes Instruccions. El
temps què ha de durar la comunicació de dades s'ha comprovat
que s'allarga entre els 10 i els 15
minuts.
A mida que arribin les Informacions passaran al centre de classificació de les dades, on, posteriorment, facilitaran els resultats per
municipis. Els resultats parcials es
podran saber a partir de dos
quarts de deu de la nit i, successivament,, a partir de cada 1 0 %
dels vots escrutats, és a dir, cada
57 meses. Per tal de facilitar la
comprensió a tots els que es trobin allí presents, el Govern Civil
ha instal·lat un circuit tancat de
televisió, amb una pantalla sjegant de 2 ' 6 0 x 2 metres.

La valia Quarasma ha suatituit àl bacallà pal vot

Nota de la Delegació de Treball de Girona

Quatre hores per votar

Donadau: tot praparat par dama a laa nou

Festa escolar l'I M i 3 A
A m b motiu de la celebració de
les jornades electorals, els propers dies 1 de març 1 3 d'abril no
hi haurà classe en cap dels centres docents, estatals o no, que
depenen del ME, segons diu una
ordre del Ministeri d'Educació del
dia sis de febrer, que es publicà
en el BOE el dia setze del mateix
mes.
El motiu de l'ordre esmentada

és la interferir l'actuació de les
seccions electorals que s'establiran en nombrosos centres docents amb motiu de les eleccions
municipals 1 legislatives.
Aquesta decisió no té res a
veure, però, amb el fet que alguns
centres docents decideixin fer
«pont» aquest proper cap de setmana.

>1
I
I
i
EI vostre suport bé val un descompte.
I
US ESTALVIEU 700 ptes. si ens feu arribar aquest butlletí de
suscripció abans del 20 de Març.
:
. I
I
En.
I
C/..
I
de
Tel.
I
vol rebre cada dia PUNT.
DIARI a l'adreça anterior
I
al preu especial de 5.800
I
ptes. (en lloc do 6.500)
que pagarà:
I
I
I
I
I
itr/^'i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

•

' Podeu enviar els rebuts contra el meu
compte/llib: .
n.",..

Caixa

t r i m e s t r a l m e n t . . . . 1.475
semestralment... 2.950
anualment..,
5.800

sucursal d e . . .

a nom de
firma.
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del Banc/

La D e l e g a c i ó P r o v i n c i a l d e T r e -

d e l s e g ü e n t a les e l e c c i o n s . Per

t a m b é , q u e les e m p r e s e s seran

ball ens ha lliurat una nota que recull les instruccions per a la votació dels treballadors en les eleccions generals de l'I de març a
Girona.

últim,-la nota diu qúe es faculta a
les empreses a organitzar torns
de votació de llur personal, així
como a la distribució dels treballadors en els torns esmentats. I,

lliures d'exigir als treballadors la
presentació del certificat lliurat
per la mesa electoral, como a
acreditatiu que s'ha realitzat la
votació.

Segons la nota esmentada, el
temps dels permisos remunerats,
que les empreses hauran de concedir per a que els treballadors
vagin a votar, fluctuarà segons els
b c a r l s de les diferents jornades
laborals. Així, els treballadors que
compleixin una jornada laboral íntegrament inclosa dins l'horari
electoral tindran dret a un permís
retribuït de la meitat de la jornada
laboral esmentada, sense poder
sobrepassar el límit màxim de
quatre hores. Els treballadors que
realitzin una jornada laboral que
només coincideixi
parcialment
amb l'horari electoral gaudiran de
menys hores de permís, fixades
segons la quantitat d'hores de
coincidència. Si la coincidència és
de dues hores no se'ls, concedirà
cap mena de permís. SI la coincidència és de dues a quatre hores,
el permís serà del cinquanta per
cent, descomptades les hores inicials. SI la coincidència és superior a les quatre hores, se seguirà
el mateix criteri que per als treballadors durant tota la jornada
electoral: I, però últim, els treballadors que tinguin una jornada laboral, l'horari de la qual no coincideixi gens amb l'horari electoral,
no tindran dret a cap permís retribuït.
La nota es refereix també als
components de les mesas, designats per les Juntes Municipals del
Cens com a presidents, adjunts o
interventors, i diu que disposaran
d'un permís retribuït de tota la
jornada laboral, i d'una reducció
de cinc hores de la jornada laboral

L'últim dia dal Carnestoitas ha coincidit amb la praparacl4 par laa alacclont.
Las cabines aa troban Ja a punt a las ascolaa I no as astrany qua als nans juguin
a votar. (Foto Comalat)

Punt de Vista

28 de febrer
del 1979

Digueu-lii la vostra
En relació a la ressenya publicada al PUNT.DIARI sobre la meva
xerrada, «Joventut i política», voldria fer el següent comentari:
En línies generals la ressenya reflecteix directament el contingut de
les meves paraules. Quant, però, a un dels titulars, em veig en la necessitat d'aclarir que allò que vaig dir o vaig voler dir és que estudis més rigurosos han posat en relleu que l'ús habitual del tabac i de t'alcohol és
prou més perjudicial que el consum esporàdic de determinats productes qualificats com a drogues, i que és en base a aquesta constatació
que cal, en el futur, dictar la corresponent política sanitària, perquè no
és adequat prohibir i reprimir indiscriminadament el consum de totes
les drogues, sense Ter distincions. En qualsevol cas, però, la meva política en relació a aquests temes es fonamentarà sempre en l'estudi científic dels tècnics que han analitzat, sense tabús ni mitificacions, la greu
problemàtica sorgida de í'ús abusiu de determinats estimulants.

Jaume Sobrequés i Cailicó

L'^urbanlsme» de Palafrugell
En els darrers temps s'ha vingut parlant molt de tota mena de problemes urbanístics com ara el Pla de La Bisbal, o La Platera a Torroella,
i segurament d'altres que no recordo i també tenen la seva importància. Importància que cal assenyalar especialment en el cas d'Aigua Xelida.
Aquesta cala, la que potser havia estat la millor de tota la costa, la
més bonica, va ser farisaicament destrossada en benefici de l'especulació i sense garantir cap mena de serveis per a les urbanitzacions que
poguessin construir-se. Malgrat això, tot és legal i l'única cosa que s'hi
pot fer es tapar forats amb la millor voluntat. Ara és massa tard per
arreglar-ho.
Fer això. el tema no és pròpiament la història i el caràcter de les
destrosses, sinó la crònica judicadora del que pot ser l'organització municipal a la Costa Brava, en aquest cas Palafrugell, on es poden parir
plans parcials a dojo i gust de cada consistori sense existir, ni ara ni
abans, cap pla general. 0 com es poden vendre terrenys dels comuns a
particulars especuladors...
Com podeu veure, seria un bon tema a tractar pel diari. No sé si és
correcte o no, o si pot ser interessant. Però en tot cas, els ciutadans
hem de descarregar-nos de tant en tant l'angúnia de veure coses que
toquen tant la moral a la parròquia. I penso que un diari com el vostre,
que segons diuen ha de ser el nostre, pot donar-li a l'assumpte una òptica més directa, més de casa.
Salvi Oriol

Cartes a PUNT.DIARI
PUNT DIARI, en la seva tasca de portaveu de les comarques
gironines, necessita expressar totes aquelles opinions que puguin manifestar-se entorn dels temes d'actualitat. I per això ens
calen les comunicacions del nostres lectors,,per als qui des d'ara
obrim de bat a bat la nostra pàgina d'opinió. Feu-nos arribar les
cartes al diari, tant a títol personal com, si és el cas, en representació d'entitats i d'associacions, i procureu de ser breus per tal de
permetre'ns la publicació més puntual possible d'aquesta correspondència.

PUNT
WARI

El vostre suport bé val un descompte.
US ESTALVIEU 700 ptes. si ens feu arribar aquest butlletí de
suscripció abans del 20 de Març.
En

I
I

n.°

C/
de

vol rebre cada dia P U N T .
D Í A R I a l'adreça anterior
al preu especial de 5.800
ptes. (en lloc do 6.500)
que pagarà:

trimestralment....

1.475

semestralment,... 2.950
anualment
5.800 '

.

.... Tel

;....

Podeu enviar els rebuts contra el meu
compte/llib.
n,"

sucursal de
a nom de
firma,
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Ara l a q u í

La Girona d'ahir i d'avui

Tabac, alcohol, drogues

I

i^f

del Banc/

Girona, la ciutat difícil, la tres vegades immortal, la del bell monestir de Sant Pere de Galligants, la ciutat que diuen que fou fundada per
Carlemany l'any 722, és una ciutat que ha sofert
com totes les grans aglomeracions urbanes, el
pas del temps i la degradació urbana provocada
deliberadament per la terrible sotraguejada de la
història.
A 25 quilòmetres de la mar Mediterrània, en el
lloc on es troben amigablement els rius Ter i
Onyar, Girona té ara més de 60.000 habitants
comptant amb les annexions més recents de Celrà, Salt, Santa Eugènia de Ter, Sant Daniel, Sant
Gregori i Palau Sacosta.
El creixement d'una ciutat comporta uns processos d'expansió que no són pas reductibles
únicament a consideraciohs de tipus físic. No són
pocs els mecanismes que intervenen definitòriament perquè la ciutat quedi configurada d'una
determinada manera i no d'una altra. 1 això, malgrat que la història pugui haver estat determinant
en alguns aspectes, nosaltres ho aprofitem per
insinuar, ja des d'ara, que la història o la interpretació històrica no ho diu pas tot.
Per exemple, ,ihi ha algú que s'hagi atrevit a
interrogar-se sobre les raons d'un assentament
perifèric determinat? Vull dir, concretament, si hi
ha algú que s'hagi preguntat per què Sant Narcís
(el nou Sant Narcís) i Santa Eugènia de Ter acullen massivament un tipus de personatge treballador, immigrat, amb una considerable proliferació demogràfica i amb una rellevant sensibilitat
política.
D'altra banda, també ens preguntem si hi ha algú
que, en canvi, s'hagi interrogat sobre el perquè
d'un assentament de classe social més aviat alta
cap a la banda de Fornells de la Selva.
I encara, íhi ha algú que s'hagi interrogat sobre perquè el casc antic de Girona —la part valle,
com diem els Gironins—va deixant espais oberts
a la gestió administrativa i s'oblida progressivament el seu caràcter residencial?
En aquestes breus ratlles voldríem únicament
insistir en el fet que que això no és pas una casualitat; que no és pas únicament la història que
pot donar una explicació adient a una problemàtica del creixement urbà i, per tant, a un creixement urbà completament configurat segons la
distribució social en classes i, per tant, com a
conseqüència de la divisió del treball dintre el cos
social.
La ciutat, i Girona no n'és pas una excepció, és
un producte social, i consegüentment és fruit del
mode de producció dominant en la societat d'una

època determinada. La lògica d'aquest mode de
producció forneix i condiciona les pautes, els mòduls, l'organització i la realització de les transformacions urbanes. La situació present, dominada
pel sistema de producció capitalista, ha generat
unes formes concretes d'ordenació urbana que
són fruit del joc d'interessos del capital.
L'expansió de la ciutat comporta un procés de
distribució de persones i grups en funció de les
seves característiques culturals, econòmiques,
ideològiques, etc. Hi ha una mena de segregació
de grups que es realitza en funció únicament de
la distribució de l'espai.
Es a dir, per a l'assentament dels treballadors
immigrants de Sant Narcís i Santa Eugènia, hi
han jugat tant els preus del sòl, i la tipologia de
l'habitatge social que allà s'hi feia, com les seves
possibilitats concretes d'adquisició d'un habitacle
que, tant per les seves disponibilitats econòmiques i culturals, es feia accesible als seus escassos recursos.
La bella ciutat gironina està contemplant com
la societat de la producció i del consum va transformant progressivament la seva fesomia; el pas
alçat del ferrocarril, els col·lapses generat's pels
qui han de travessar la ciutat en direcció a la Costa Brava, l'atropell ecològic de l'especulació del
sòl que va generant la fabricació de nous habitacles on l'alçada va donant una sortida a l'aprofitament de les plus-vàlues i de les rendes...
I, sota l'ecologia, sota les transformacions de
l'espai físic, hi ha encara la vida dels homes. La
societat de producció i de consum fa que els avis
i els jubilats no trobin el seu veritable lloc; a
l'hospital psiquiàtric dè Salt hi ha moltes persones que és troben recloses, no precisament per
dements, sinó perquè són persones grans que no
acaben de trobar el seu lloc en un context en què
tot és dirigit per la productivitat de la qual ells no
són pas aptes per a fer-hi la seva aportació, v
Podríem allargar àmpliament el nostre al·legat.
No és pas l'hora de posar el crit al cel davant ja
degradació general de la qualitat de vida a la nostra Girona històrica: és només l'hora del realisme,
del no deixar fer, d'agrupar-se sota el signe de la
defensa i de la protecció del ciutadà, de cercar els
representants que puguin donar ún nou sentit a
la vida i a les coses per tal d'assolir que la sanitat
pública sigui substancialment millorada, que l'ensenyament sigui gratuït, públic i de qualitat. Es,
en definitiva, l'hora del poble i no cal oblidar que
el poble comença per nosaltres nnateixos.

Raimon Bona I, sociòleg

FijNr

r

Gironès-Selva

2 8 de febrer
del 1 9 7 9

Farmàcies
de torn

Anomenada de «La vergonya»

La carretera d'Anglès, un perill
U n a d e ! • • carreteres m é s transltadea de les comarques
de Qirona, la q u e passa per Bescanó, Anglès, A m e r . . . ofereix
als vianants, un aspecte f r a n c a m e n t deplorable, fruit d e ia
manca d'atenció oficlai rebuda aquests darrers t e m p s . S e gons sembla, però, l'Administració, finalment, s'ha decidit a
donar malgrat sigui una petita almoina per t a l d e posar al vergonyós estat de la carretera N a e l o n a i - 1 4 1 .
El cert és, però, que, avui per
avui, els viatgers que utilitzen la
N - 1 4 1 , ensopeguen amb una
quantitat de problemes enorme.
Cal assenyalar, de vell antuvi,
la rhanca d'una senyalització
OQfrecta, tant a les voreres de la
carretera com a la calçada, car
les ratlles grogues que delimiten
els dos carrils de circulació, només arriben fins a Anglès. Així
doncç es margina olímpicament
a tots els habitants de les contrades apropades a viles com
Amer, Osor, etc.
D'altra banda, cal fer també
especial esment a la gran sinuositat del seu traçat, ple de revolts, molts d'ells força sobtats i
per tant d'un especial perill pels
automobilistes.
Cal fer palesa també la poca
amplada de la calçada utilitzable

per a la circulació. Això implica
que en cas de trobar-se un parell de vehicles' grossos, les dificultats per poder passar són
grans. D'altra banda cal dir,
també, que cada dia queda més
minvada la superfície utilitzable
per a la circulació, puix que els
grans camions destrueixen les
voreres de la carretera, a part de
crear nous sots, cada vegada
més profunds, i, per tant, més
, difícils de tapír.
Finalment, i pel que fa a les
dificultats més grans, de la N141, cal fer especial esment del
seu pas pel vell mig de la vila de
Salt, actualment barri gironí. Cal
dir que els veins de Salt s'han
queixat en repetides ocasions a
l'Administració del greu perill
que la carretera comporta per
als habitants del barri, car ja

s'han donat força accidents L'actitud de l'Administració s'ha
greus per aquesta causa.
limitat a tapar, més o menys bé,
La carretera Nacional 141 és, els forats més profunds per tal
per altra banda, una de les cad'anar tirant. Això ha comportat
rreteres més utilitzades de les
que, amb la més lleugera pluja,
comarques de Girona, sobretot
la capa d'asfalt de la deteriorada
després de la supressió del cacarretera, es desfaci com el surrilet d'Olot. El fet d'unir ciutats
cre, sense oferir cap ena de resistència.
tan importants com poden ser
Anglès, Ossor, e t c , amb la ciuActualment el problema és
tat de Girona és un element de
més greu que mai, ja que les
suficient importància com per
pluges torrencials d'aquests dadonar a entendre la gran utilitzarrers dies han ensorrat, pràcticació d'aquesta via.
ment del tot, els pocs llocs que
Cal assenyalar que la N-141
encara es mantenien bé de la Nés l'única carretera que uneix
141. La situació empitjora, d'alGirona amb les viles de l'intetra banda, amb l'incessant pas
rior, í, per això, la immensa made camions que, de mica en mijoria del tràfec, tant pesat com
ca, enfonsen les zones laterals
lleuger, ha de passar per aquesde la carretera, i donen inici al
ta via, anomenada ja carretera
que.'després seran grans forats.
de la vergonya.
Desitgem i esperem que la
Fins aquest moment, i malsolució proposada per l'Admigrat les protestes que reiteradanistració darrerament, arribi ben
ment i repetidament,,els veins i
aviat, i que la Nacional 141 deihabitants d'aquesta zona de la
xi de ser la carretera de la
Selva han fet arribar a l'autoritat
vergonya, car el cert es que més
escaient, fins ara no s'ha aconaviat hauria d'anomenar-se la
seguit cap mena de resposta
carretera de la necessitat.
que permeti de pensar en una
solució imminent del problema.
Ramon Rovira

ATS de Girona pugen de categoria
El govern ha aprovat la transformació de l'Escola d'ATS de la
Diputació de Girona en Escola
Universitària d'Infermeria, que
dependrà, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La conversió de les Escoles
d'ATS en Escoles Universitàries
d'Infermeria va tenir lloc fa un parell d'anys, el 1 9 7 7 , a nivell nacional, l'Escola de la Diputació de
Girona la va demanar el curs passat, però els tràmits burocràtics
són llarguíssims i fins ara no ha
estat aprovada la petició pel Consell de Ministres.

La transformació en Escola
Universitària dels estudis d'Infermeria és un pas en el porcés d'evolució que aquests estudis s'han
proposat. Volen convertir-se, a la
llarga, en uns estudis amb entitat
pròpia, de nivell universitari superior:
Actualment existeix"^ una altra
Escola d'ATS a la Residència de
la Seguretat Social que està en
període d'extingir-se en un terme
de dos anys, que són els que
manquen perquè surtin les dues
promocions que encara,estudien.

Els testimonis .de Jehovà
reunits a Lloret de Mar

8PAI CONSELLERS I M M O B I L I A R i S
PRECISA

LLORET DE MAR. — Els testimonis de Jehovà, varen convocar,
el passat cap de setmana, una assemblea multitudinària als locals
de l'Hotel «Don Quijote» de la
vila de Lloret de Mar.
Cal assenyalar que aquesta
reunió era la primera que els Testimonis de Jehovà celebraven a
tot l'Estat Espanyol, i que va tenir
un gran ressò, pel que fa a l'assistència de públic, i a l'interès dels
temes tractats.
A p r o x i m a d a m e n t es varen
aplegar unes' set mil persones,
membres de la congregació catalana que, sota el tema genèric de
«Mantingueu-vos nets, i a punt
per dur a terme obres excel·lents»

DELEGAT

DIARI

REDACCIÓ

EXIQINT-SE:
—
—
—

Domicili en aquest sector
Experiència en constructores locals
Capacitat organitzativa a nivell administratiu i de vendes

S'OFEREIX:
— Despatx a Palamós
— Integració immediata en el grup
— Possibilitat de promoció a càrrecs superiors
PR0FE88Í0NJU.8 INTERESSATS TELEFONAR A SPAI. T a Z1 91 50
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celebraren aquestes primeres jornades de convivència i recés.
Cal dir també que es preveu
una xifra a p r o x i m a d a a les
setanta-mil persones pel que fa al
total dels actes d'aquesta mena
per desenvolupar en dates properes, 'a la resta d'Espanya.
Va cloure l'assemblea el senyor Andrés Botella, representant
dels Testimonis de Jehovà, el
qual va dissertar sobre el tema
«Una tierra limpia, ^vivirà Ud.
para verla?».
En definitiva fou una magna
concentració la que es va celebrar
aquest cap de setmana a Lloret
amb els Testimonis de Jehovà
com a grans protagonistes.

PUIMT

Administratiu, amb «xperièncla «n • ! ram d * la Construcció
Per rasponsablUtzar-se de tota la gaatió comercial an la
zona de PALAFRUGELL - 8T. FELIU DE Q U I X 0 L 8

Joaquim Vayreda, 63 ent.
Tel. 21 35 08 i 21 35 12
Bainnes, 35
Tel. 50 14 95

GIRONA

FIGUERES

•

PI. del Carme, 2
Tel. 26 0 4 62

Q I R O N E S SELVA~
GIRONA Feia. Roca - Feia. Surribas
i Feia. Badia, de 9 h. a 22,30 h.
Feia. Roca da 22,30 h. a 9 h.
BANYOLES Feia. Pere Boadella.
CASSÀ DE LA SELVA Es pot anar a
qualsevol farmàcia sempre acompanyant de la policia.
STA. COLOMA DE FARNERS Feia.
Callis.
BLANES Feia. Casamor Sureda.
LLORET DE MAR Feia. Jordi Perpinà.
ANGLES Feia. Joan Bonrriatí.
SANT HILARI Feia. Broto.

Avui oferim:

Viüendes
Q 6Irona
EDIFICI
CANIQÓ
HABITATGES, TIPUS MIG, TOTALMENT
EXTERIORS EN ÒPTIMA SITUACIÓ
DEL PASSEIG D'OLOT

DES DE NOMÉS
1.850.000 Ptes.
CARACTERISTiaUES:

Assemblea de set nnil persones

P U N T . D l A R I vo! arribar a tots els racons. — Qualsevol
lloc i qualsevol m o m e n t és b o par llegir-lo.
(Foto Comalat)
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OLOT

— HABITACIONS
— ARMARIS DE PARET
— AMPLIA CUINA AMB
• ARMARIS DE FOIJMICA
• ENRAJOLATS FINS AL
SOSTRE
• PAVIMENT DE CERÀMICA
• SAFAREIG INCORPORAT
• INSTAL.LACIO RENTADORA
.-^

B A N Y COMPLET AMB:

•

PAVIMENT DE CERÀMICA
• ENRAJOLATS FINS AL
SOSTRE
• SANITARIS
MARCA
ROCA
— TERRASSA AL MENJADOR
— FUSTERIA
INTERIOR
D'EMBER
— PREPARAT PER LA INSTAL.LACIO DE «CALOR
NEGRE»
— GAS CIUTAT
— ANTENA COL·LECTIVA TV i
FM
— PORTER ELECTRONIC
— ASCENSOR
ORIENTATS AL SOL

(3

PAI

CONSELLERS IMMOBILIARIS

PÇA. MARQUES DE CAMPS, 16
AVDA.JAÜMEI, 60 (GALERIES)
TELS.203966 i 203004-GIRONA

Alt Empordà

2 8 de febrer
del 1 9 7 9

m^

carnet
ALT E M P O R D À
. Redacció, Publicitat
I Suscripcions:
C/ Balmès, 35, Figueres
Te.: 50 14 95
Delegat d'Edicions
Comarcals, S. A.:
Manel Pont
Coordinadors
informatius:
Narcís Genis
Josep IVI' Marti

FIGUERES
Policia 50 OS 29
Guàrdia Civil 50.13 55
Bombers 50 00 80
Casa de Socors 50 14 00
Seguretat Social 50 03 65
Hospital 50 14 0 0
Clínica Catalunya 50 1 5 39
Clínica Figueres 50 31 00
Clínica Creu 50 39 31
Clínica Creu Dr. Vila 50 36 50

L'ascola da la Marca da l'Ham, en construcció

«Marca de l'Hain»

Una escola només amb parets
FIGUERES (Del nostre corresponsal N. Genis). — L'Associació
de pares del col·legi «Anicet Pagès» de la Marca de l'Ham, reunits en Assemblea General, analitzaren la problemàtica de l'escola, que es troba mancada de col.laboració i ajut per part del Ministeri d'Educació i Ciència en quant
encara no hi ha els equipaments
mínims que requereix una escota
hi falten pisarres, material de laboratori, d'educació física, de biblioteques, etc. En la mateixa reunió es varen aprovar els estatuts
de l'associació, que ara s'han
d'enviar a la Inspecció Tècnica
d'Educació per a la seva legalització.

ROSES
Policia Municipal 25 66 32
Guàrdia Civil 25 62 72
Bombers 25 61 44
Casa de Socors 25 68 28
Creu Roja 25 68 28
Clínica de Roses 25 60 50

EXPOSICIONS
FIGUERES - A la sala d'exposicions
de la Caixa, exposició de pintures de
Josep M.' Comte, fins al 16 de
març.

Farmàcies
de torn
ALT EMPORDÀ
FIGUERES Feia. Dr.Xiraü.

La problemàtica de l'escola en
aquest barri ja ve des de l'estiu
passat en què es retrassaven les
obres, i el curs va començar amb
retard; concretament a finals
(j'octubre, les mares cansades de
d'haver d'esperar la inauguració
de 'escola la varen ocupar amb la
mainada, per tal de pressionar al
Ministeri, Les obres s'havien iniciat el febrer del 1977, ara fa dos
anys, i des d'aleshores el seu ritme havia anat decreixent fins al
punt que en el mes d'agost la
Junta directiva de l'Associació de
Veins alarmats, varen entrevistarse amb el aleshores batlle de Fiqueres Sr, G i r ó , per t a l de
cominicar-li la seva preocupació.

Vivendes del Parc

Hi viurien més bó les granotes
FIGUERES, — (Del nostre corresponsal, N, Genis). — En un
comunicat facilitat als mitjans informatius, la Federació local de la
CNT de Figueres, fa una anàlisi de

la situació dels barris de la ciutat
i, en concret, de les Vivendes del
Parc, i acusa de les irregularitats a
l'ajuntament i al Ministeri de l'Habitatge.
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A les galeries l'aigua no s'escorre

PUNT*DIARI A BARCELONA
El trobareu a:
« M I G U E L ÀNGEL»,
Portal de l'Angei. 2 8
Q U I O S C FABREGAT
Plaça Universitat, cantonada a m b el c. Aribau
Q U I O S C JOSEP B O S C H
Plaça de Catalunya, cantonada a m b la Ronda de Sant
Pere
« D I A R I O DE B A R C E L O N A »
M a g a t z e m , Passatge de la M e r c è cantonada amb el c.
Consell de Cent
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«CNT no treu ni posa res, diu
el que ha vist i sentit, i diem també que en el pis o estatge pagat
amb billets legals, origen de suors
i penes, ha d'estar en condicions
habitables, i els que hem vist no
ho són pas, perquè traspuen aigua de la pluja pels sostres i parets, vivendes que creiem pròpies
per granotes, i nò per a sers humans». Segons aquesta organització el problema no ve d'ara sinó
que ja a l'any 1970 els veins varen haver de recórrer legalment
perquè es pretenia d'ocupar sól
lliure i comunal; els problemes
d'Inicien en trobar la gent pels carrers tela asfàltica que serveix
com a única cuberta a les taulades dels edificis «així va culminar
l'any 73 amb la destrucció total
de la terrassa del bloc «A», però
la cosa segueix amb les humitats
a tots els edificis fins a l'extrem
que es inhumà en les condicions
que han de viure les famílies directament afectades, algunes s'han posat malaltes amb bronquitis i reumatisme. Alguns habitatges, especialment les porteries,
han estat desalotjades per consell
Mèdic».
Entre totes les dades recollides
per la CNT, es denuncia que «l'ajuntament de Figueres igualment
que el Ministeri de l'Habitatge, tenen part i art en aquest fraude
aparent, el primer respecta al Pla
Parcial, llei del sól Art. 33 de les
ordenances Municipals... i el segon respecte a les construccions,
cèl·lules de calificacló, i en el referent a l'article 7 del reglament de
2 4 de juny de 1 9 6 8 » ,
El tema és llarg, i la CNT creu
que ha de seguir Informant sobre
aquest «considetat per principi
atropellament, fet a les famílies
dels treballadors de Vivendes del
Parc»,

La resposta del Ministeri, per
boca de l'alcaldia, va ser la promesa d'inauguració per a principis
d'octubre. El dia 11 d'octubre la
premsa local anunciava la inauguració per al dissabte 14, El dilluns
els nens varen assistir a classe
sense taules ni cadires, amb els
fusters, pintors i paletes. Avui els
nens ja poden sentar-se i escriure.

però les noves escoles de La Marca de l'Ham encara no estan
acondicionades del tot, i l'Ajuntament de Figueres, la setmana pasada, en un ple extraordinari va
aprovar la construcció d'un nou
Grup Escolar d'EG B (1.»fase) a la
zona de la Marca de l'Ham de Vilatenim, -

Consell Superior d'Esports

Confirmat el president
del Club Aeromodelisme
FIGUERES. — El Consell Superior d'Esports (assesoria jurídica) ha desestimat la impugnació
que Amadeo Heras, antic president del Club d'Aeromodelisme
Girona havia fet contra l'acta de
la FENDA del 2 6 - 1 - 7 9 , on es demanava una nova junta directiva
que ara passa a ser la definitiva, i
queda així: President, Rogelio Lacafi Diez; Vicepresident, Josep

Prats Roura, secretari, Joan Fuentes Isern; tresorer, Carles Vila,
Les instal·lacions esportives
provincials són situades en ei km,
6,200 de la Ctra, de Figueres a
Banyoles, i l'adreça del Club és de
moment, l'apartat de Correus 49
de Figueres, Acaba, doncs, una
polèmica que durava des d'el mes
de juliolde l'any passat, amb una
fi que convenia molt a entitats i
associacions.

puntets
• E X P O S I C I Ó . — Al Ca
sal de la Joventut de Figueres hi ha una exposició de dibuixos i pintures sobre l'anagrama del PSUC, en la qual
hi participen reconeguts pintors, principiants i afeccionats. Entre ells, els noms, ja
coneguts de Vallés, Niebla,
Primfollat i Bromsons.

• C A U S S A . — El PSUC
ha començat a recollir firmes
entre els ciutadans de Figueres, per tal de donar el nom
de Carles Caussa a un dels
nous carrers que s'obrin a Figueres. Aquesta petita
campanya
s'incrementarà
passades les atrafegades jornades electorales.

Es cerquen persones
que vulguin salvar una vida
acaiivideres.
I per tal d'aconseguir-ho, li
demanem que doni uria mica de la
seva sang a un Centre de Donació
o-al Servei de Transfusió d'un
Hospital.
Per a vostè només li
representarà una molt petita
mòlòstia. Moltes vegades encara és
beneficiós pel seu propi organisme.
I només li treurén sang si la seva.
salut és bona.
A canvi, una persona podrà
seguir vivint, una llar no
quedarà desfeta per sempre.
Segur que vostè vol fer

quelcom important en aquesta
vida.
Nosaltres li proposem la cosa
més gran, salvar realment una vida.

+

Es un consell de la Creu Roja,
El nostre Centre de Donació
Desinteressada està a P,K Pujades,
9 y 13, Tel. 30027 11, obert tots els
dies feiners de 10,15 a 1,30 i de
5,15 a 8,30.1 els festius, de 11 a 14.

Baix Empordà

m^

28 do febrer
del 1979
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La sopa de Verges

carnet

Tothom s'ha llepat els dits
VERQES (Del nostre enviat Robert Roque). — Ja s'Ka acabat la festa de Carnestoltes a Vergss, com a tot arreu, amb un
dinar i(speclal: la sopa, la gran sopa, feta amb les aportacions
de tot el poble. I servida al so d'una orquestra que venia acompanyada de comparses vestits de tots colors. Després, un a un I
en fila índia, tothom lia parat el plat. Hi ha hagut sopa per a
tots; tamli^ per la gent de fora que ha vingut a passar ei dia,
aquí. I tqthom ha estat contant.
A les set, al costat de la riera,
al poble de Verges, comença el
tragí, gent de la vila s'anava acostant; bullici, animació, gatzara,
començà a preparar-se la sopa, la
sopà'del dimars de carnestoltes,
vella tradició, de. la vila empordanessa, amb una història que es
perd en el cul's del temps. En
Joan Garriga té records de fa més
de quaranta anys: ell en tenia 16,
i ja va participar a la festa.
Cada any, així, la sopa és feta a
l'una del migdia, i tothom hi es
convidat a menjar-la.
Enguany, ens explica en Narcís
Mir, cuiner major, la sopa ha estat
confeccionada amb 19 peroles, i
els ingredients que s'han utilitzat
són 40 quilos d'arròs, 30 de fideus, 200 de patates, 20 de cigrons, 20 de mongetes, 40 de gallines, 12 de cansalada, 20 de
porc, 20 quilos de cebes, i tot un
pernil.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Guàrdia Civil 75 83 33
Bombers 75 71 12
Casa de Socors 75 83 73
Hospital Municipal 75 83 73

Des de primeres hores del matí
fumejaven le peroles, sàviament
vigilades per més de 20 experts
cuiners de Verges, sota la direcció
d'en Ciso.
A l'una la sopa era feta. Des de
la riera, i encapçalada la marxa
per uns simpàtics gegants, s'ha
format la comitiva, l'orquestra, diferents comparses molt modats, i
la processó de peroles s'ha encaminat cap a la plaça, que era una
bullit de gent de totes les edats. I
l'arribada de la minestra ha estat
acollida amb aplaudiments, mentre gegants i comparses dansaven
adelitosament. Tot seguit hom
duia el plat, i feia fila, i poc a poc
s'omplia del deliciós menjar, renoi
quina sopa, i_el més important era
que estava confeccionada amb
espècies de la vila, el diumenge
passat es recaptà per la població
tot el que calia, qui donava mon-

BAIX EMPORDÀ
PALAFRUGELL
Policia Municipal 30 20 42
Guàrdia Civil 30 06 31
Bombers 30 02 42
Casa" de Socors 30 02 30
Creu-Roja 3QJ9 09
Hospital Municipal 30 02 30
Parada taxis 30 07 61

Farmàcies
de torn
LA BISBAL Feia. Puigvert.
SANT FELIU DE GUÍXOLS Feia. De
la Pefia.
TORROELLA MONTGRÍ Feia. Pou.
PALAFRUGELL Feia. J. SuPier.
PALAMÓS Feia. Massaneda.

getes, qui un tros de porc, qui les
patates, o quelcom d'argent, tot
això avui ha bullit i ha estat menjat per indígenes i foranis amablement convidats.
A la plaça, ultra la suculenta
sopa s'han distribuit 100 quilos
de pa, i més de 100 litres de vi.
La sopa del dimarts de carnestoltes a Verges, en un dia deliciós,
ha estat un any més tradició nostrada.

L'arrossada d'Albons

Dos-cents quilos d'arròs
i molts més de xerlnola
ALBONS. {De nostre enviat
Robert Roque). — Som a una vila
de l'Empordà, més que sobre una
plana riallera en una montafíeta
que somriu, somriu dolça i acariciadora, acull a tot aquell que a la
vila s'apropa i més si aquesta diada, és el dimarts de carnestoltes.
L'any 1909 Albons iniciava una
tradició. Feien f«sta i convidaven
a tothom a menjat truita, amb els
temps, en comptes de truites es
començà a fer arròs, i ara ós ja
tradicional l'arroçada d'Albons.
Enguany al camp de futbol, a
les deu del matí, s'encengueren
els focs, les 22 peroles comensaven a fumejar, i el sofregit suaument es coguia.
El dia abans, el jovent del poble havia recorregut cases i masies, qui més qui menys aportava
la seva col.laboració, tots. eren
partícips de la festa, i de l'arroçada. En Francesc Font, responsable,
principal, ens comentava els ingredients que formarien el menjar; 215 quilos d'arròs, 50 de sèpia, 48 conills, 34 pollastres, 36
quilos de eostelló, 26 quilos d e '
salsitxes, 55 quilos de cebes, 40
de tomates, i 10 quilos de sal.
Al migdia hi havia tabola, la
gent en mica en mica col·locava ,
llurs taules en el camp, grup de
joves,-brillantment habillats, feia
l'entrada al só de la cobla, i entre
el bullici de la concurrència es
dansà un airós ball.
Al redós de les dues hom s'assegué, i el repartiment de la manduca començà, s'omplenaven els
plats, i tots degustaven l'arròs.
Cal destacar la graciosa parella de
gegants, símbols del cuiners que
presidien la festa, comparses que
foren estrenats fa uns dos anys,
segons ens explicà en Josep Colomer, en ballana, que ensems

ens informà que l'any passat calculaven que més de 2.000 persones assistiren a l'acte, i aquest
any creiem que ultrapassaven
aquesta xifra, hom constatà la
presència de gent de Torroella, de

L'Escala, de Figueres, de Girona i
àdhuc d'Olot.
I... l'arròs, era bó de veritat, i...
l'ambient, joiós de veritat, i... la
cordialitat, excel·lent, i... Albons,
mirall de tradició.

••• T R A N S P O R T S •••
CALDAS DE MALAVELLA - GERONA por PALAFRUGELL

KEhNCTH
perruqueria per a homes
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Perquè ens agrada estar
presents en els grans esdeveniments gíroníns,vos saludem
des de aquestes
primeres planes

Garrotxa- Ripollès-Cerdanya

2 8 de febrer
del 197S

carnet
GARROTXA
OLOT
Guàrdia Civil 26 01 20
Bombers 26 00 00
Casa de Socors 26 00 12
Seguretat Social 26 05 63
Hospital Municipal 26 00 12
Creu Roja 26 23 18

Carrer d'Olot

A Puigcerdà

Només hi posen pedaços

Carnestoltes per
ia mainada
PUIGCERDÀ. (Del nostre corresponsal Alfons Brosel).— El
diumenge de carnaval a Puigcerdà, aquest any ha tingut un lloc
de concentració multitudinari: el
Club Poliesportiu.
Al voltant de la piscina varen
arribar ajuntar-se, entre participants i espectadors, potser unes
1.000 persones, el que va fer que
hi hagués una animació con mai
s'havia vist, i la veritat és que arribar amb el cotxe i poder aparcar
era un verdader problema.
La vetllada de Carnestoltes estaba organitzada exclusivament
per la mainada, i en el programa
ja es pregava als participants que
portessin el banyador posat, pel
que pogués passar.
A les 5 de la tarda va tenir lloc
la presentació i puntuació de les
disfresses, de les quals tenien
premis les 5 millors. A continuació es va anar seguint el programa que consistia en tirades de
cordes, mímica-humorística, lluita
de barques, regates, travesseres
de pal, e t c : jocs que com és pot
imaginar acabaven tots amb els
participants dins de la piscina,
que per sort és climatitzada.

CERDANYA
PUIGCERDÀ
Policia 88 01 29
Guàrdia Civil 88 01 46
Bombers 88 03 18
Casa de Socors 88 01 50
Parada Taxis 88 00 11
Clínica Quirúrgica 88 01 50
Creu Roja, 88 05 47 ,
Hospital Particular 88 01 50

Farmàcies
de torn
OLOT Feia. Pilar Bonmatí.
RIPOLL Feia. Sargatal.
CAMPRODON Feia. Joaquim Soler
- Servei permanent.
SANT JOAN ABADESES Feia. Sunyer - Servei permanent.
PUIGCERDÀ Feia. Ciurana.

El carrer Par* Roca, axampla da daixadaaa

OLOT. — Es difícil contemplar
aquesta fotografia i no pensar en
el qualificatiu de vergonyós.
Aquest carrer és el pare Roca
d'Olot, tan so|s un exemple de la
deixadesa que sufreixen alguns
dels carrers més cèntrics de la
nostra ciutat.

Avui oferim:

Cbsía

Enam

IWT

Hem escollit precisament
aquest carrer perquè fa molt i
molt de temps que està en condicions semblants a les actuals (de
fet i sortosament, no sempre ha
estat tan malament com ara) i l'Ajuntament s'ha limitat a anar posant pedaços, tapant els forats
d'una manera descurada, de forma que mai s'ha acabat de solucionar: quelcom semblant al que
fins fa poc era (i en alguns trossos

encara és) la C-150. I igual que
en el cas d'aquesta ja famosa
—tristamerit famosa— carretera
que uneix la nostra comarca amb
la capital de la «província», els
pedaços s'han anat convertint en
els «accidents geogràfics» de
tota aquesta sèrie de carrers, de
manera que tan molestos són els
forats com els «arreglos».
Tan difícil seria asfaltar conscienciosament aquesta part tan
circulada de la nostra ciutat?
Ja hem dit que aquesta foto
assenyala només un exemple, si
bé la zona en què es troba enclavat és la més problemàtica (Avda.
Sant Joan, tram de davant les Escoles Pies...)

Si tota aquesta sèrie de carrers
estessin així des de fa poc temps,
entendríem fins a cert punt que
l'actual consistori els anés apedaçant a l'espera de l'arribada dels
ajuntaments democràtics. Però és
que fa molt temps — e n el cas del
Pare Roca fa anys— que molta
gent, diàriament, i per força, ha de
circular pel cim d'aquesta vergonya.
Prou desgràcia hem tingut els
olotins essent coneguts en molts
llocs per les dificultats de comunicació degut a l'estat de les carreteres que ens uneixen amb la resta del país.
Només ens mancaria que les
comunicacions infraurbanes s'assemblessin a la C-150!

Hem dit que es va anar seguint
el programa, però es va fer d'una
manera espontànea i fins a cert
punt desordenada, ja que la aglomeració de gentprivaba de fer-ho
d'una manera metòdica i ordenada.
Mentre, en el bar restaurant
del Poliesportiu, s'anaven servint
xocolata amb xurros, a un preu
bastant asequible perquè hi pogués arribar tothom, i al mateix
temps això servia como una ajuda
econòmica més perquè el club esportiu pugui anar tirant endavant.
En resurnen va ésser una vetllada simpàtica. Esquitxada d'aquesta espontaneïtat, gràcia i
bona fe que sempre posen els infants en aquesta mena de jocs. I
perquè no dir-ho, els més grans
vàrem disfrutar tant o més que els
petits.

APARTAMENTS
P L A T J A DE P A L S
PER NOMÉS
9 2 5 . 0 0 0 PTES.
FACILITATS
DE PAGAMENT
CARACTERISTiaU E8:
— MENJADOR
AMB
TERRASSA
— BANY COMPLET
— CUINA AMB
MOBLES
DE F O R M I C A
— A N T E N A COL·LECTIV A T.V.
— AMPLIA ZONA
AJARDINADA I
P R I V A D A , A M B PISCINA i
JOCS INFANTILS

VISITI
L'APARTAMENT
DE MOSTRA,
TOTALMENT MOBLAT

^@PAI
CONSELLERS IMMOBILIARIS

PLAÇA MAJOR, 5 * OLOT
TELÈFON 263966

Els caps de setmana, a Ripoll

Caos circulatori
Ripoll. (Del nostre corresponsal
Xavier Bonfili). — Quan arriba l'hivern amb un augment considerable de cotxes i d'esquiadors, el
problema del tràfic s'aguditza
molt i molt al centre de Ripoll. Si
|a cada dia a les hores punta,
quan la gent surt de treballar, ia
bruilla que fan a la plaça General
IMola, la carretera Nacional 152
amb el carrer Macià Bona Plata,
ja es converteix en un tap considerable, els diumenges aquesta
situació es fa molt més greu i insostenible.
Els cotxes que baixen de La
Molina ja solen circular en caravana degut a les dificultats pròpies de la Collada de Tosses. Tres
quarts del mateix passa amb els
qui provenen de l'estació d'esquí
de Vallter, prop de Camprodon. I
per si no en tinguéssim prou amb
havei- d'esperar-se una cua mentre l'altra passa, que sovint s'han
d'esperar totes dues, donat que a
100 metres de la plaça General
Mola hi ha un pas a nivell, únic
pas en tota Catalunya en què les
barreres del tren tallen una carretera nacional, sense oblidar en
cap moment que Ripoll té dos
passos a nivell més. Doncs bé.
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cinc minuts abans de l'hora prevista perquè passi el tren ja baixen les barreres.
El desajustament que llavors
es forma és molt considerable. A
ia cruïlla quan no saben la causa
d'estar aturats, hom es baralla
contínuament i cap al darrera les
cues s'estenen més i mes, sobretot la de la Nacional 152 que en
un no-res arriba fins a Campdevànol (quatre quilòmetres). La impaciència i el nerviosisme dels esquiadors en passar per Ripoll els
diumenges a ia tarda és una fita
insalvable del seu cap de setmana,
Fa cosa d'un any el llavors batlle Sr. Vich deia que el tan sospirat desviament de la carretera Nacional 152 seria realitat de seguit,
donat que era aprovat feia temps i
que s'havien desplaçat a Ripoll
tècnics del Ministeri d'Obres Públiques per donar-hi el vist i plau
definitiu.
. No se n'ha sentit a parlar mai
més i sens dubte que aconseguir
de treure la carretera nacional del
mig de Ripoll serà una tasca per
al proper Ajuntament per poc que
vulgui resoldre els problemes més
urgents que té plantejats la vila.

Daaprés da la aaaald d'aaqui ala cotxaa fan cua

SPAI CONSEkLERS IMMOBILIARIS
PRECISA

DELEGAT
Psr r··pon·abilitiar-·e d * tota la gastló comarclal
• n la zona d'O LOT
S'EXIQEIX:
— Domicili en aquest sector
— Experiència en constructores locals
— Capacitat organitzativa a nivel administratiu i de vendes
S'OFEREIX:
— Despatx a Olot
— Integració immediata en el grup
— Possibilitat de promoció a càrrecs superiors
PROFESSIONALS INTERESSATS TELEFONAR A SPAI. TEL. 21 91 50

PUNT

Economia i Treball

DIARI

Quasi tots els països productors d'acord

El petroli pujarà aviat
Segons tots els rumors que
arribaven durant el dia d'ahir, el
petroli sofrirà un augment en el
mercat internaciohai que pot
xifrar-se en un deu per cent, des. pres dels mesos de nul.ta producció que va tenir un dels màxims
exportadors l'Iràn.
A pesar que moltes de les notícies servides ahir per les agències
resultaven contradictòries, sembla que aquest augment vindrà
marcat pel fet que la venda del
petroli que, en endavant, produeixi l'Iran es farà al millor postor, i
no com es feia fins ara, en unes
favorables condicions per a un
cpnsorci encapçalat per la British
Petroleum, la Shell, la French Petroleum,... Segons es desprèn de
les declaracions fetes ahir pel cap
de la indústria petrolera iranf, el
petroli d'aquell pafs es vendrà entre els 18 i els 20 dòlars per bidó,
quantít£it molt superior a la fixada
per rOPEP.
Ahir mateix el ministre del petroli de Kuwait confirmava que el
seu govern augmentarà el preu
del seu petroli en un nou per cent.
La culpa d'aquest augment la va
atribuir a les companyies internacionals, que van especular amb
l'escassesa que provocà la crisi
iranf.
També Venezuela, un dels màxims exportadors del món, havia
anunciat ja un increment d'un

quinze per cent en el preu dels
seus productes. Les mateixes mesures les prendran Libia, Qatar i
Abu Dhabi.
Totes aquestes noticies, malgrat tot, venien suavitzades per
les declaracions que van fer, ahir
mateix, les autoritats de l'Aràbia
Saudf, en comunicarà l'opinió pública mundial que aquest pafs
mantindria els seus actuals preus
fins que el mes que ve es celebri a
Ginebra la reunió de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP). En aquesta mateixa
declaració, les autoritats saudfs
feien una crida perquè les grans
companyies augmentessin enormement els seus beneficis a costa
dels països consumidors.
Totes aquestes declaracions
confirmen les declaracions fetes
abans d'ahir pel comissari de l'energia espanyol, en Lluís Megana,
en el sentit que l'OPEP no mantindria els seus preus, i es produiria un augment en el mes d'octubre, però amb caràcter retoratiu.
Recordem que l'última conferència de ministres de l'OPEP es
celebrà el desembre passat i s'acordà un augment dels preus del
petroli de forma esglaonada fins a
un 14,5 per cent durant aquest
any. Poc temps després, però, alguns països han començat a carregar premis especials de qualitat, o per les quantitats extres.

Signat el conveni de ia
Cera mica de ia comarca
Abans d'ahir, al vespre, es va
arribar a un acord entre els representants dels empresaris i els dels
treballadors per signar el conveni de la ceràmica de la comarca
de La Bisbal.
Segons informen representants de CC.OO. s'ha aconseguit
un augment d'un setze per cent
de les taules salarials, i l'adhesió
al conveni estatal de la ceràmica.

Aquesta signatura només.suposa,
en principi, una revisió de taules
per passar al'conveni estatal.

El conveni del comerç aturat

Signat un acord base

COPIME S'entén
amb CC.OO.
I UGT
MADRID. — Ahir al matt es va
firmar un acord base entre les
centrals sindicals CC.OO. i UGT, i
la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa (Copime), en el que
s'assenten las bases de la futura
negociació col.lectíva en els sec-,
tors del comerç, indústria i serveis.
Els acords recullen el reconeixement de la patronal d'una sèrie
de drets sindicals, mentre que les
ceritraís sindicals van acordar flexibilitzar les seves peticions econòmiques segons les peculiars
circumstàncies de cada empresa.

ES DEIVIANA AUXILIAR
ADIVIÏNISTRATIVA
PER A TREBALLAR
A GIROIMA CAPITAL.

PROCRUP
GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda, Stn Frincesc 1 I 2
Talt. 20 89 62-21 151220 85 62
GIRONA

INTERESSADES, TRUCAR AL 21 9150

CENTRAL MECANOGRAFICA

VENDA L
IMMOBLE «AGUDES»

iVIàquínes í ÍVIobles
d'Oficina
C / . Sèquia, 21 - G I R O N A
Tel. 20.36.15

ESPIROiVIATIC
(Campanas astractoras)
precisa:
Distribuïdor o representantes para toda la provincià de Gerona
introducidos en ei campo comercial y en construcción (rama adjunta). Perfectamente compatible con otras representaciones.
Ofartis I : N A M A R , ipirt. n.' 166 FIGUERAS (Qerom)

necessita REPRESENTANTS A COMISSIÓ a tota la província de Girona
.Introduïts en el camp de la construcció: fusters, serrallers, arquitectes, aparelladors, decoradors, etc...
LA NOSTRA G A M A OFEREIX:
portes basculants en fusta i metàl·liques, automatitzades, cerralleria artística prefabricada: enrotllables. corroderes, ballestes, e t c ; portes interiors de vivendes,
blindades, portes d'alumini per a xalets, etc.

•
"k
'k
•k
•k
k

118 m»
4 dormitoris
manjador-aala d'astar
cuina-offica
2 banya
caiafacció Individual
gaa ciutat
k situat davant zona varda
* Praus: da 2,300.000 a
2.8B0.000
•k facllltatspagamant a 11 anys

LLOGUER

ICPROCWUP^

* Pis dos dormitoris
C / E m i l i Graliit
1 4 . 0 0 0 ptss. Sense mobles
* Pis 4 dormitoris, c / . Ciurana
1 9 . 0 0 0 ptes amb mobles
* pis dos dormitoris. C / C r e u
2 0 . 0 0 0 ptes. amb mobles.
* Despatx 6 0 m^
C.&sa. Eugènia IS.OOOptes.

OCASIÓ

>R0^1UP)

Pis 5 dormitoris
a m b parquet. C /
Creu. 4 . 6 0 0 . 0 0 0
Pis 4 dormitotis, CÇ
amb parquet, C / .
Oèu,'4.600ÍÓÓ0
Pis 4 dormitoris, C / .
AAigdia. 3 . 1 5 0 . 0 0 0
Pis 4 dormitoris. C / .
Barcelona
1.800.000.
Pis 4 dormitoris, C / ) .
Creu. 4 . 2 0 0 . 0 0 0
Pis 4 dormitoris
A g d a . S t . Narcís.
2.700.000.

(Es contestaran totes les ofertes amb la màxima discreció)

Per la part dels treballadors intervingueren en el conveni deu
treballadors assessorats per dos
representants de CC.OO. i un de
UGT, i per la patronal, vuit representants de la majoria de les empreses de La Bisbal.

Encara no hi ha acord amb els representants

Gl·RONA.r- La passada setmana van començar els primers
contactes per a negociar el conveni provincial del comerç. Como
que a primera reunió no hi hagué
acord ni pel que fa a la representació de ies centrals sindicals per
a la negociació, es solicità l'arbi-

Anuncis classificats

COMERCIAL NAMAR

La Bisbal

28 de febrer
del 1979

tratge de la Delegació de Treball.
Però la Delegació afirmà que no
té facultats per certificar la representativitat de cap de les parts,
pel que la situació de les negociacions està ara congelada.
Dels quaranta-un delegats que
eren inclosos en el cens provincials, en tenia tretze cada una de
les centrals CCOO i UGT. L'USO
disposava de cinc, i CSUT solament d'un. En aquest cens falten
les representacions del comerç,
del metall, de la construcció, i de
l'alimentació. En aquestes branques, les centrals majoritàries són
les CC.OO., i la UGT.
CC.OO. realitzarà una reunió
informativa diumenge proper.
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La vida pujà
0f9 per cent
MADRID. — Fonts del Mir
nisteri d'Economia van manifestar ahir a l'agència Efe què
preveu que l'índex del cost de
la vida del passat mes de gener es situarà en un 0,9 punts
sobre l'índex del desembre.
Aquesta xifra és, pràcticament la meitat que la de l'any
anterior

Escriviu a iUAIMAR: Apart. 166. Figuaras (Girona)

IMPREMTA DE GIRONA
nficsossita

GRUP PROFESSI0N.U
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francesc 1 I 2
Telf. 20 89 62-21 151220 85 62
GIRONA

PROVRUP

MUNTADORS DE MAQUETES
Els interessats adreceu>vos ai
C / . Joaquim Vayreda, 6 3 , baixos
Tel. 2 0 50 76

FINQUES
EULATE
AGENCIA DE
LA PROPIETAT
IMMOBILIÀRIA
Compra-venda de finques rústiques i urbanes
Administració i lloguers
Préstecs i hipoteques
Inversió de capital
Gestionament de crèdits agrícoles
Assessoria jurídica

Sta. Eugènia, 18, 3er., 4a.
Teiàfon ZO 71 33
GIRONA

PISOS A M B
APARCAMENT
LLIURAMENT IMMEDIAT

VENEM
C. del Güell, façana a la plaça. 3
dormitoris, cambra de bany, sala
de bany, calefacció, allcatats
fins al sostre; a la cuina, a la
cambra de bany i a la sala de
bany.
Preu mòdic, facilitats fins 11
anys,
FINQUES RIBAS I MOTJE
TEL. 2 0 8 2 58
Eiximenis, 12,
GIRONA

PUNT
DIARI
ADMINISTRACIÓ i PUBLICITAT

Joaquim Vayréda, 65 baixos
Tels, 21 70 57 i. 20 50 16
GIRONA
Balmes, 35
Tel. 50 14-95
FIGUERES
PI. del Carme. 2

Tel. 26 04 62
OLOT

FiíüeyTa
dolçament amarga

FINLEY TARONJA..
Dolçament amarga.
FINLEY TARONJA Un nou
refresc, amb sabor difereni::
dolçament amarg. Perquè el sabor
lleugerament amarg de les taronges
treu millor la set i refresca més.
FINLEY TARONJA plena
. d'imaginació t'embogirà

il- --H
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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
GERONA

Relacrén de municipios, distritos, secciones,
locales electorales y su emplazamiento
LOCALIDAD

DISTRITO SECCION

EMPLAZAMIENTO

ZONA DE FIGUERAS
ÜNICO
AGULLANA . . . . . . .
ALBANA . . . . . . . . .
u
ALFAR
...
u
U
AVINONET DE PUIGVENTÓSi
" - U
BORRASSÀ. .-. ; . - . ; . .':
BAJOL, LA
u
BOADELLA. . . . . . . . . .
CABANAS. . . . . . . . . . .
CABANELLAS........
CADAQUÉS
..
CANTALLOPS
CAMPANY
CASTELLÓ DE AMPURIAS
*t

U

tt

»»
>» »»
CISTELLA
.
CIURANA. . . . . . . . . . .
COLERA
CRESPLV
^. . . . . .
DARNIUS.
ESPOLLA
FIGUERAS

•u •

V

••
•

V

• U

u
•V,

ü

ÚNICA
U
U
_U

u
u
• '

U

u
• u
u
u
u
La

u
u
u
u
u
u
u
. u1

2.a
3.a
U

1

2.a

1
- 1

3.a
4.a.

uu
u
u
u
l.a

2.0

l.a

2.O.

2.a.

2.O.
3.O.

3.a.
I.a

3.O.
3.O.

2.a
3.a.

3.O.

4.a.

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

l.a
2.a
3.a
4.a
5.a

5.0

U

Escuelas Nacionales, Sección Niiias.
Escuela Nacional.
Escuela Nacional. Mixta.
Escuelas Nacionales.
Escúélàs Nacionales.
Lécal de la Juventud, Antíguo Grupo
Escolar.
Escuelas Nacionales.
Gnípo Escolar.
Escuela Nacional Mixta.
Colegio Albaceazgo del General Escofet.
Escuelas Nacionales.
Bajos del Ayuntamiento.
Antiguo Palacio de los Condes
de Ampurias.
Bajos del Ayuntamiento.
Cooperativa Agrícola.
Escuela Mixta.
Escuela Nacional Mixta.
Escuelas Nacionales, Sala Central.
Escuelas Nacionales.
Sociedad la Concòrdia, C/ Mayor, 4.
Escuela Nacional E.G.B.
Instituto Nacional de Previsión,
C/ Tramontana, 2.
Edificio Albert
Rda. Jacinto Verdaguer, 20.
Edifïcio de la A.I.S. - Poeta Marquina, 1.
Guarderia del Buen Pastor,
Drt. Barraquer, 2.
Biblioteca Pública de la Diputación Moreria, 2.
Casino Menestral Figuerense Màrtires de Teruel.
Colegio Paula Montal, Madres Escolapias.
Salón Actos de la Caja de Pensiones para
la Vejez y Ahonos - Víctor Pradera, 1.
Asilo Vilallonga - c/ Vilallonga, 1.
Escuelas Artés y Oficiós Avda. José Antonio, 53.
Almacenes Pedró Miguel, VEGE,
Delegación.
Sala Edison, - San Pablo, 8.
Sociedad Coral Erato - San Lazaro, ^.
Instituto Ramon Muntaner - C/ S. Pablo.
Correos y Telégrafos - Plaza del Sol, 1.
Grupo Escolar Joaquín Cusi -•
C/ Carlos G. Fages de Climent s/n.
Museo del Ampurdan -Rbla Sara Jordà, 2

Conforme al articulo 5, apartado tercero, que prevee secciones y mesas especiales de residentes ausentes en el extranjero, la mesa de dicha'sección correspondiente a ta ciudad de Figueras, se encontrara ubicada en el propio Museo del Ampurdàn, donde se encuentra la correspondiente al quinto distrito sección y mesa única;
En este acto, y prèvia deliberación de la Junta, se acuerda, que dado el exiguo número de
residentes ausentes en el extranjero, cuyo número no sobrepasa ni alcanza mas de qiiince y ello
solo en Castelló de Ampurias y Capmany, se acuerda, que la mesa y sección especial para todos
los municipios ya designades quedarà ubicada jünto a la mesa única en los que tienen sección y
mesa únicas y en el supuesto de Castelló de Ampurias, en la mesa de la Sección Tercera, síta en
el local de la Cooperativa Agrícola. En la ciudad de Figueras, dicha sección se acumularà a la '
única del quinto distrito, y enlos demàs Municipios prèvia deliberación se resolverà al final.
FORTIÀ
GARRIGÀS

UNICO
U

ÚNICA
U

GARRIGUELLA
LA JUNQUERA
LLADÓ
LLANSA

U
U
U.
U
U

U
U
U
l.a
2.a

LLERS.

U

U

MASSARACHS

U

U

MASSANETDECABRENVTS

U

U

MOLLET DE PERELADA. . .
NAVATA
ORDIS
PALAU SANTA EULÀLIA . .
PALAU SABARDERA
PAU
PEDRET y MARSÀ
PERELADA

U
U
U
U
U
U
U
ü
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
l.a
2.a
U
U
l.a
U

PONT DE MOLINS. . . . . . .
PONTÓS
PORT-BOU
PORT DE LA SELVA
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Escuelas Nacionales.
Centro Cultural Escritor Josep Francesc,
Antiguas Escuelas Municipales.
Escuelas Nacionales.
Cine Sociedad Unión Junquerense.
Sindicato de Plaza de Espaüa.
Escuelas Nacionales.
Casa del Mar, Barrio del Puerto C/Castellà, 17.
Bajos de la Casa Consistorial Plaza Mayor, 5
Escuelas Nacionales.
Sociedad la Massanetense.
Antigua Escuela Municipal.
Grupo Escolar.
Tele Qub Sta. Catalina - Trilla, 6.
Local Ayuntamiento.
Escuelas Nacionales.
Escuelas Nacionales.
Antigua Escuela Nacional.
Escuelas Nacionales - Conde Estabella, 1
Antigua Escuela Nacional de Niüos
Caserío Vilanova de la Muga.
Escuelas Nacionales.
Escuelas Nacionales.
Bajos de la Casa Consistorial.
Escuela Nacional.

DISTRITO SECCION

LOCALIDAD
RABÓS
RIUMORS
ROSAS

U
U
l.o
1.0

l.a
2.a

r»

2.0
2.0

l.a
2.a

"

2.0

3.a

U
U
U
U
U
U

U

»

.. ...

u
u

'

.

-

.

*'

,

V

.

.

•

•

•

•

'

.

•

.

"

.

SAN CLEMENTE SASEBAS .
SAN LORENZO DE LA MUGA
SAN MIGUEL DE FLUVIÀ. .
SAN PEDRÓ PESCADOR. . .
STA. LEOCADIA DE ALGAMA
SELVADEMAR. . . . . . . .
TORROELLA DE FLUVIÀ. .
VILABERTRAN
VILAFANT
.
VILAJUÏGA
.
VILAMACOLUM
VILAMALLA
VILAMANISCLE
VILANANT
VILASACRA .
VIURE

.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

EMPLAZAMIENTO

Tele-Oub R. Franco, 2
Fscuelas Nacionales.
Biblioteca Municipal - Pl.C3udillo,19
Sección,.Soçiedad Unión Fraternal Riera Gingolers, 9
Oficinas Recaudación - C/ Aragón, 13.
Cofradía dè Pescadores - ;
Riera Gingolers, 8.
Grupo Esccdai Narciso Monturiol Avda. Republicà Argentina.
Escuelas.
Antigua Escuela Nacional.
Casa Consistorial.
Hogar Juvenil - C/Doctor J.Vidal, 4
Escuela Mixta.
Escuelas Nacionales.
La unión Terradense - C/ Mayor, 11 bis.
Antiguo Grupo Escolar.
Escuelas Nacionales.
Bajos del Ayuntamiento.
Antigua Escuela Niüos S. Sebastiàn, 39 bajos.
Escuela Nacional.
Escuela Mixta.
Càmara Agrària - Queipo'de Llano s/n.
Escuela Nacional Ninas.
Escuela Nacional E.G.B.
Sociedad la Fratemidad.

Se acuerda por la Junta prèvia deliberación, que la mesa y sección dex^dentes ausentes
en et extranjero para todos los municipios a partir de Figueras, dado el escaso número de ios
mismos, con excepción de La Junquera, donde alcanza 44, Massanet de Cabrenys con 16, PortBou con 12, y Rosas con 35, quede ubicado en ta misma sección y mesa única de todos los municipios en que existen residentes en el extranjero con excepción de Llansà, donde se instalarà
diclia mesa en la sección 2.a mesa y Distrito únicos en el Barrio del Puerto Casa del Mar. La Junquera, en la mesa segunda del Distrito y Sección único, en Port-Bou, en la mesa primera del Distrito y Sección l.a, y en Rosas, en el Distrito 2.o, Sección tercera, mesa única, situada en el
Grupo Escolar República Argentina, 10, puesto que en ningún caso el número de tales residentes alcanza los 60.
Se acordo que en los restantes municipios los electores ausentes residentes en el extranjero quedaran incorporadòs a ta sección l.a, y dentro de ella, a la primera mesa cuando hubieran
varias, entendiéndose que cuando hay varios Distritos Electorales, se incorporan al primero de
•ellos.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GERONA
AIGUAVIVA
ALBONS
AMER .

UNICO
U
l.o

ÚNICA
ü
l.a

"

l.o

2.a

"

2.0

l.a
U

ARMENTERA

U

BANOLAS

l.o
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

"

BÀSCARA
BELLCAIRE
BESCANÓ

..

«t . . .
BORDILS
,
CAMÓS
CAMPLLONCH
CANET DE ADRI
CASSÀ DE LA SELVA . . . .
....
. . . .
. . . .
. . . .

CELRÀ
CERVIÀ DE TER
COLOMES
CORNELLÀ DE TERRI. . .
LA ESCALA
ESPONELLÀ
FLASSA
FONTCUBERTA
FORNELLS DE LA SELVA.
GARRIGOLAS

U
U
U
U
U
U
U
U
U
l.o
l.o
2.0
2.0
2.0

U

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
U

l.a
2.a
3.a
La
2.a
3.a
l.a
2.a
U
U
l.a
2.a
3.a
U
U
U
U
l.a
2.a
l.a
2.a
3.a
U
U

u
l.a
2.a
l.a
2.a
3.a
U
U

u
u

u

Casa Consistorial - Plaza.
Bajos Ayuntamiento - Plaza
AULA n.l del Grupo Escolar Gaspar de
Queralt - C/ San Martín s/n.
AULA n.3 Grupo Escolar Gaspar de
Queralt - C/ San Martín s/n.
Grupo Escolar de E.G.B. de Bonmatí.
Bajos Casa Ayuntamiento C/ Flechas Azules, 54.
Grupo Escolar - C/ Alfonso XII.
Bajos delegación Sindical - P.M. Boix
Llotje del Tint - C/ San Pedró
Bajos Casa Ayuntamiento - Policia.
Bajos Casa Ayuntamiento - Sala Sesiones
Grupo Escolar - C/Alfonso XII
Escuelas Guemol - Parbulario.
Escuelas Guemol- Parbulario.
Escuelas Nacionales - C/ José Antonio.
Escuelas de Pàrbulos, 2
Vestíbulo Cine Unión.
Antigua Escuela de Vilanna - Crta. s/n.
Casa Fusté Vell,- P. Iglesia de EstaüoL
Casal - C/ Calvo Sotelo, 14
Escuela de Ninos.
Sala Antigua Escuela Nacional.
Local Escuelas - Crta. s/n.
Atmacén Brigada de Obras - C/Músico C.
Empresa ICA, S.A. - C/Provincial, 2
Ayuntamiento.
Escuelas Nacionales - Grat. Mola, 26
Empresa Retiable - Crta. Caldas s/n.
Escuelas Viejas - Hnos Sàbat, 8
Escuelas Nacionales - C/Torroella, 23
Casa Consistorial - P. de Espaiia, 3.
Escuelas Comarcales.
Escuelas Comarcales.
Bajos Cine - C/ Caídos, 41
Centro Cultural - C/ Garbí, 6
Escuelas - P. Rey Martín.
Escuela Nacional Niüos.
PI. Estación, bjs. s/n-Edf.Ayuntamiento
Escuelas Nacionales - Plaza s/n.
Antigua Escuela Nacional Niüos Plaza Espaüa, 1
Biblioteca Municipal - Magisterio, 2
Las Olivas.
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Col.legis electorals

28 de febrer
del 1979

LOCALIDAD

DISTRITO
1.0

GERONA

1.0
l.o
l.o
l.o
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

LLAJÍBILLAS

. . : . . . . . .

MADREMANA

PALOL DE REBARDIT . . . . ,
PORQÜERAS

QUART

._.

•

SANGREGORIO

SAN JORDI DESVALLS . . .
SAN JUAN DE MOLLET . . .
SAN JULIAN DE RAMIS . . .
SAN MARTIN DE LLEMANA
SAN MARTIVELL
SAN MORI .
SAUS-CAMALLERA. . . . . .
SERINA
VENTALLÓ.
VERGES
VILABLAREIX
.
VILADESENS
VILADEMAT
VILADEMULS
VILAHUR.
VILOPRIU.

EMPLAZAMIENTO

C/ S. José, 14 - Escuela Fomento de
Cultura.
C/ Isabel La Catòlica, 15 - Instituto 2a.
2.a
Enseiianza.
C/ J. Morató Grau, 6-Patronato Juventud
3.a
C/ J.Morató Grau,8 - Patronato Juventud
4.a
Grupo Escolar VUarroja.
5.a
P.Hospital, 5 Casa Cultura.
La
C/ Obispo Lòrenzana, 30 - Patio Grupo
2.a
Escolar Lòrenzana.
C/. Ob.Lorenzana, 30 - Patio Grupo
3.a
Escolar Lòrenzana.
C/. Ob. Lòrenzana, 30 Entrada Grupo
4.a
Escolar Lòrenzana.
C/. Ob. Lòrenzana, 30 Entrada Grupo
5.a
Escolar Lòrenzana.
C/ Cruz, 1 - Escuela Magisterio Aneja
6.a
Masculina.
C/ Cruz, 3 Escuela Magisterio Aneja
7.a
Femenina.
C/ Cruz, 1 Escuela Magisterio Aneja
8.a
Masculina.
C/ Montilivi, 1 - Colegio P. Pericot.
9.3
10.a Crta. Creu de Palau, 43 E. Nacionales
l l . a Crta. Creu de Palau, 43 E. Nacionales
12.a C/ Cruz, 3 E. Magisterio Aneja Femenina
C/ Eiximenis, 7 Gr. Escolar Eiximenis.
La
2.a JCI Eiximenis, 7 Gr. Escolar Eiximenis.
Avd. Jaime i; 22 -Gr. Escolar J, Bruguera
3.a
P. Dehesa - P. Municipal de Deportes.
4.a
C/ Güell,-Gr. Escolar Sta. Eugènia.
5.a
C/ Escorial, 2- Escuela F. Profesional.
6.a
C/ Sevilla - Gr. Escolar Mare de Deu
7.a
Mon.
C/ Güell - Gr. Escolar Sta. Eugènia.
8.a
C/ Taga, 1 - Escuela Nacional Dalmau
9.a
Carles.
C/ Taga - Escuela Nacional Dalmau
10.a
Carles
C/ Massana 1-3 - Grupo Escolar
ll.a
Sta. Eugènia
l.a

ijo

12a

C/ Sw*! - Onpo Uetàu tbn de Dw

3.0

13.a

3.0

14.a

4.0

l.a

4.0
4.0
4.0
5.0

2.a
3.a

C/ Taga, 1 - Grupo Escolar Dalmau
Carles
C/ Massana 1-3 - Grupo Escolar Sta.
Eugènia
Rambla Generalísimo, 1 r.Sala Exposiciones
C/ Forsa, 13 - Museo Histórico
C/ Forsa, 13 - Museo Histórico
Paseo Arqueológico - Serracinas
C/ Montjuich, 1 - Grupo Escolar
Montjuich
C/ Palamós, 5 - Carpinten'a Municipal

4.a
l.a.

5.0

2.a

5.0

3.a

5.0
6.0

4.a
l.a

6.0

2.a

6.0
6.0

3.a
4.a

7.0

l.a

7.0

2.a

7.0

3.a

7.0

4.a

7.0

5.a

8.0
8.0
8.0
8.0

l.a
2.a
3.a
4.a
U
ü
l.a
2.a
3.a
U
U

U
U

JAFRE
JUYA
LLAGOSTERA.

SECCION

u
u
u
u
u
u
ü

u
u
u
u
u
u
. u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

C/ Rvdo. Pàrroco Rabat 2 4
Escuela Puente Mayor
C/ Las Monjas, 14-Escuelas S. Daniel.
C/ Manuel de Fallas, 33 - Antiguo
Colegio La Salle.
Ç/ Manuel de Falla, 33 - Antiguo
Colegio La Salle.
C/ Pío, 12 ,4 - Centro Extensión Cultural
C/ Manuel de Falla, 33 - Antiguo
Colegio La Salle.
i
C/ San Dionisio Gr. Escolar Menfndez ,
Pidal.
^
C/ San Dionisio - Gr. Escolar Men^dez
Pidal.
C/ San Dionisio - Gr. Escolar Menéndez
Pidal.
Avda. Instituto, 12 - Gr. Escolar
Silvestre Santaló.
C/ San Dionisio - Gr. Escolar Menéndez
Pidal.
Crta. Tayala - Esc. Nacionales Tayalà.
Crta. Tayalà - Esc. Nacionales Tayalà.
C/ Escuelas, 1-Gr. Escolar Paulino Torrras
C/ Mayor de Sarrià, 71 - Biblioteca.
Bjs. Ayuntamiento- Escuela de Nifias.
Escuela Nacional Mixta, - Plaza, 5
Aula n. 2 - C/ Ganix, 2
Aula n. 3 - C/ Ganix, 2
Aula n. 4 - C/ Ganix, 2
Escuelas Nacionales - C/ J. Antonio, 7
Ayuntamiento - Plaza Nacional, 1
Plaza n, 6 - Ayuntamiento.
Escuelas Nadoniles.
Escuelas Nacionales.
Antiguas Escuelas Nacionales - Cartellà
Casa Consistorial - Plaza de J. Antonio, 4
Escuelas Nacionales - P. Luisa Ros, 1
Escuelas, Plaza de la Iglesia
Bajos Ayuntamiento.
Antiguas Escuelas - P. Iglesia, 3
Bajos Ayuntamiento - C/Figueras s/n
Escuelas Nacionales de Camallera.
Escuela Nacional de Niüos-C/ Escuelas,26
Escuela. N. Mixta - C/ J. Antonio, s/n
Bjs. Casa Consitorial-Pl.Ginés Muntaner,!
Plaza Perelló, 33 bajos.
Vestíbulo Casa Consitorial-C/ S.Vicente,6
Bjs^ Ayuntamiento - C/ Escuelas.
Colegio de Ninos • S. Esteban de Guial-

u
u

bes - Colegio de Niflos Gallines.
Centro Social, - Plaza Caudillo.
Entrada Casa Consistorial -C/Mediodia,l

u
u
u

2.a
U
U

RELACION uDE SECCIONES Y MESAS
ESPECIALES PARA RESIDENTES-AUSENTES
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LOCALIDAD

P^r

DISTRITO SECCION

AMER
BÀNOLAS
BESCANÓ
CASSÀ DE LA SELVA
LA ESCALA
GERONA
LLAGOSTERA
PORQÜERAS
SAN GREGORIO
VILADEMULS

l.o
l.o
U
l.a
U
2.0
ü
U
U
U

l.à
l.a
l.a
l.a
l.a
l.a
l.a
U
l.a
U

EMPLAZAMIENTO

Grupo Escolar - C/ S. Martín s/n
Grupo Escolar- C/Alfonso XII.
Vestibulo Cine Unión
Almacen Brigada Obras C/ Musico Coll
<Bajso>Cine-C/Caidos 41
Casa de Cultura-P. Hospital^ 5
Aula no 2- C/ G^nix, 2
Escuelas Nacionales (mesa 1 .a)
Escuelas Nacionales P. Espaiïa, 1
Colegio S. Esteban deGuiables(mesa l.a)

Se acordo que los restantes Municipios los electores ausentes residentes en el extranjero
quedaran incorporados a la Sección primera y dentro de ella, a la primera mesa, cuando hubieran varias,entendiendose que cuando hay varios distritos electores, se incorporaran al primero
de ellos.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA BISBAL
BAGUR
CALONGE
CALONGE

UNICO ÚNICA
U
La
U
2.a

CALONGE

U

3.a

CALONGE

U

4.a

CASTILLO DE ARO

U

l.a

CASTILLO DE ARO

U

2.a

CORSA.
CRUILLES-MONELLS-S SADUR.

U
U
U

U
l.a
2.a

U

3.a

U
U
U
U
U
U

U
U
l.a
2.a
3.a
U

FOIXÀ
JONTANILLAS
FORALLAC

. . / . . .

GUALTA
LA BISBAL
"
"
"

"

.

l.o
l.o
l.o
2.0
2.0
2.0

2.a
LA PERA
LA TALLADA .
MONTRAS . . .
PALAFRUGELL

UNICO
U
U
1.0

l.o
l.o

»>

l.o.
2.0

PALAFRUGELL

»
PALAMÓS. . . .

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
1.0

l.o
» > •

l.o
l.o
2.0
3.0
4.0

PALAU SATOR.
PALS
PARLABA.
REGENCÓS
RUPIÀ
.
STA. CRISTINA ARO . .
S. FELIU DE GUÍXOLS.

UNICO
U

u
u
u
u
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0

SERRA DE DARÓ .

UNICO

l.a
2.a

Casa Consistorial
Escuelas Nacionales, P. Victoria ,1
Escuelas Nacionales S. Antonio Calonge C/ "Arturo Mundet, s/n.
Escuelas Nacionales S.Antonio Calonge
C/ Arturo Mundet, s/n.
Escuelas Nacionales S. Antonio Calonge- P. De la Victoria s/n
Escuelas de Castillo de Aro. P. Del
Recreo.
Escuelas Nacionales de Playa de Aro
Esquina C/ Escuelas y Vicente Bou
Escuelas
Nacionales-C/
Mayor
8
P. de la Iglesia n. 1 de S. Sadurní
Escuelas Nacionales -C/ José Antonio
s/n de Cruïlles
Escuelas Nacionales C/ Iglesia n. 2 de
Monells.
Escuelas Nacionales Barrio de la Vila s/n
P. De San Màrtir 1 Bajos
Escuelas Nacionales Bullpellac
Escuelas Nacionales de Peratallada
Escualas Nacionales de Fonteta
Escuela Nacional Mixta- P. Enseiianza 2

Escuela de Niüos - C/ CoU y Vehí s/n
Antigua Escuela de Niüas - C/ Coll y Vehí s/n.o
Administración Institucional de Servicios
3.a
Socio Profesionales del Paseo Marimon
Aspres s/n
l.a
Castillo - Plaza del Castillo s/n
Hospital Municipal - C/ Zoilo Feliu, 7
2.a
Silo del Servicio Nacional de Productos
3.a
Agrarios Carretera Calonge, s/n
ÚNICA Escuelas Nacionales Plaza Esparía, 1
Bajos del Ayuntamiento - C/ Progreso, 2
U
Escuelas Naciones - C/ Torres Jonama
U
Escuela de Formación Profesional - C/
l.a
Tarongeta, 25
Acadèmia San Jorge - C/ Tarongeta, 57
2.a
Grupo Escolar Torres Jonama - C/ Cale3.a
Ua, 7
4.a
Grupo Escolar Torres Jonama - C/ CaleUa, 7
Casa de Cultura Josep Pla - Avda. Josep
l.a
Pla, 4
Casa Popular de la Calle Caritat, 62
2.a
Instituto Nacional de Enseüanza Media 3.a
C/ Federic Martí Carreras, 4
l.a
Edificio Caja Pensiones - C/ Vilar, 96
Grupo Escolar Barceló Matas - C/ Pals,63
; 2.a
Escuelas Nacionales de liofriu - C/ Pue3.a
blo,21
l.a
Casa del Mar - Haza Catifa, 3
Casa de la Juventud - C/ Jacinto Verda2.a
guer, 14
3.a
Colegio Ruiz Jiménez - C/ Fomento, 20
4.a
Colegio Ntra. Sra. del Carmen - C/ Xaloc,
22
l.a
Colegio Rovira - C/ Santa Marta, 3
ÚNICA Colegio Vilarromà - C/ Riera, 31
Casal de San Juan - C/ Iglesia S. Juan, 16
U
Escuela Ninos - C/ Extremadura, s/n —
U
Escuelas Nacionales - Barrio de la
U
Fabrica, 7
Escuelas Nacionales - C/ Escuela, s/n
U
Escuela Nacional de Ninos - C/ Extramuros, s/n
- Escuela de Nifias de la Plaza del Vall, 1
Escuelas Nacionales - C/ Subida de la
Iglesia, s/n
l.a
Escuela de Formación Profesional S. Antonio Maria Claret, s/n
2.a
Grupo Escolar (Gaciel) - C/ S. Antonio
Maria Qaret, s/n
Colegio San José, C/ Fernando
l.a
Romaguera, 8
Guarderia Infantil - C/ Sto. Domingo, 163
2.a
Finca La Cartuja - Avda. Zaragoza,
3.a
109-111
l.a
Nuevo Casino "La Constància" - Paseo
Generalísimo, 1
2.a
Grupo Escolar Bàldiri Reixach - C/ Bilba,
s/n. Esquina C/ Coruna, s/n.
l.a
Edificio Càmara de Comercio, Ctra.
Palamós, 40-42
2.a
Carretera de Palamós, 54 - Esquina C/
Wilfredo
ÚNICA Escuela Nacional

u
u
u

iwr

Col·legis electorals

LOCALIDAD

DISTRITO

TORROELLA DE MONTGRÍ.
"
.
"
.
"
"
.
"
"
"
.
TORRENT.
ULLA
ULLASTRET
ULTRAMORT
VALL-LLOBREGA-

SECCION

EMPLAZAMIENTO

U
U
U
U
U
U

1 .a
2.a
3.a
4JL
5.a
ÚNICA

Escuelas Nacionales, C/ José Antonio, 3
Escuelas Nacionales, Plaza Espafia, 17
Local Municipal Rocamura 2 del Estartit
C / Ovelleria, 14, bajos - Barrio Ovelleria
Escuelas Nacionales - C/ José Antonio,3
Escuela Nacional Mixta - Plaza Espafía,s/n

UNICO
U
U

ÚNICA
U
U

U

U

Bajos Casa Consistorial - Plaza Espaiia, I
Escuela Nacional
Local de la Juventud, Bajos Casa Consistorial- Plaza Caudillo, 1
Antiguas Escuelas Municipales - Plaza
Mayor

Se acordo que en cada Municipio, los electores ausentes y residentes en el extranjero,
quedarian incorporados a la Sección Primera y dentro de ella, çn la primera mesa, cuando hubieran varias, entendiéndose que cuando hay varies Distritos electorales, se incorporan al primero

de ellós.

LOCALIDAD

28 de febrer
del 1979

DISTRITO

CAMPRODON

y

.'.:

U

DAS

".

u

FONTANALS CERDANYA. .

y

GER..........

U

GOMBRENY . . .
GUILS DE CERDANA
ISOBOL

U
U

LLANAS
-

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE OLOT
ARGELAGUER.
BESALÚ
BEUDA
CASTELLFULLIT m Ç A . . .

UNICO
U
U
JLf

ÚNICA
U

MAYA DE MONTCALM. . . .
MIERAS
MONTAGUT

U
U
U

u
u
u

OLOT
- "
"
. . . . . . . . . . . . . .

l.o
1.0
1.0

l.a
2.a
3.a

2.0
2.0
2.0
2.0

l.a
2.a
3.a
4.a
5.a
l.a
2.a
l.a
2.a
3.a

"
"
„
„

••••

„
.,
,

•••-

2.0
3.0

•

3.0
4.0
4.0

„
„
„
.,

•••••••
•
•
• • •
• •
LASPLANAS.
"
"
LASPRESAS.
RIDAURA. . . . . . . . . . . . .

4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ÜNIGO
U
U
U

u
u

4.a
l.a
2.a ^
3.a
4.a
ÚNICA
2.a
ÚNICA
U

u

SALAS DE LLIERCA . . . . .
S. FELIU PALLAROLS . . . .
"
....
SAN FERREOL
SAN JAIME LLIERCA. . . . .
S. MIGUEL CAMPMAJOR . .

U '
U
U
U
U
U

S. ANIOL FINESTRES . .

U

SANTA PAU

u

u

UNICO

l.a

SAN JOAN LES FONTS. .

»

»»

»» »»
....

"
"
"
" . . . .
,.
"
"
"
....
TORTELLÀ. . . .
...
VALLDEBAS . . . . . . . . .

l.a
2.a
U
U •

u

y

2.a

U
U
u
U

3.a
4.a
l.a
l.a
2.a

"

-

"

• • . . . . ; . .

VALL DE VIANYA
"

U
U

3.a
4.a

^

5.a
l.a

U

2.a

Escuelas Nacionales 'Carretera s/n
Colegio Nacional
Escuelas Municipales
Escuela Nacional de Ninos - José
AntQnio, 1
Local Cultural - S. Vicente, 1
Local de las Escuelas - C/ José Antonio,!
Antigua Escuela Parvulos - Haza S. Sebastian, I
Circulo Olotènse "Casino" - Paseo Blay
Casal Marià - C/ O. Guillamet
Colegio del Indo Corazón de Maria - C/
Esglayers, 1
Edificio "La Caridad" - C/ Lorenzana, 1
Casa de la Cutltuta - C/ Anselmo Clavé, 9
Edificio Calle Maragall, 32, bajos
Garaje.Can Sila de Batet. Casa Vergés
Edifício Sindicados - Avda. Argentina
Sala Bayreda - C/ Antonio Soler
Edificios Euvisa Barrio San Miguel
Colegio Divina Providencia - C/ Fluvià
Local Antiguo Sindicato - C/ Carmen, 8
Edificio Comunidad Bonavent - C/ San
Cristobal
Colegio de la Carretera de las Trias
Garaje Renault - Camino Desamparados
Escuelas Grupo San Pedró Màrtir
Almacenes Plantalech - Avda. Estación, 8
Escuelas XXV aüos de paz - C/ San Feliu
Escuela Nacional Ninos
Escuela Nacional Niiíos
Escuelas Nacionales - C/ S. Sebastian, 41
Escuela Nacional Ninos - C/ Juan Massaguer, 12
Secretaria del Ayuntamiento
Colegio Ninos - C/ Valls
Colegio Niíias - C/ Avda Viola
Escuelas Municipales, Las Carreterias
Ayuntamiento
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos
Ex-Escuela de Nifios - S. Esteban de Demana
Escuelas Juan Maragall - C/ Carreró
Blanco
Antiguas Escuelas Nacionales - C/ S. Antonio
Qub esportiu Santjoanenc (Polideportivo)
Cooperativa - C/ S. Pablo, 8 - La Canya
Antiguas Escuelas Nacionales - Beguda.
Escuela de parvulos - PI. Martires
Colegio de Niiíos - C/ Sta. Ana, 4 - San
Esteban de Bas
Escuela de ninos - Plaza Calvo Sotelo, 5
Hostalets de Bas
Escuela de Ninos, Despoblado S.P. Bas.
Escuela de Ninos - Despoblado - Juanetas
Escuela de Nifios - Plaza Mayor - La Pifia
Escuela Nacional - Barrio Hostalfom Ctra. Camprodon, 2
Escuela Nacional - Barrio de la Canya C/ Esperanza, 3

Las secciones de residentes ausentes en el extranjero, de esta Zona Electoral, se ubican en
las poblaciones donde solo existe una sección, en el local destinado a la misma, y en las que tienen varias secciones, se han ubicado de la siguienté forma:
En Las Planas en las Escuelas Nacional de Níüos.
En San Feliu de Pallarols, en el Colegio de Nifias, sito en Avda. Viola.
En Sant Joan les Fonts, en las Antiguas Escuelas Nacionales de Beguda.
En Vall de Bas, en la Escuela de Ninos de la Plaza Mayor de la Pinya.
En Vall de Vianya, en la Escuela Nacional del Barrio Hostal Nou, carretera Camprodón,2
En Olot, en el Garage, Can Sila de Batet, en Casa Vergés.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PUIGCERDÀ
ALP. . . , .

UNICO ÚNICA Mancomunidad Escolar de Alp - C/ Es-

BOLVIR
U
CAMPDEVANOU ; . ï . . vV

........
CAMPELLAS
CAMPRODON

U

U
l.a

u
u

2.a

U
U

U
l.a
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3.a

cuelas s/n
Antigua Central Telefónica - C/ Plaza S/n
Escuelas Nacionales, planta baja, derecha
C/ Pintor Coll y Bardolet
Escuelas Nacionales, planta baja, izq
C/ Pintor Coll y Bardolet
Escuelas Nacionales, l.a planta - C/ Pintor Coll y Bardolet
Escuelas Nacionales - C/ Mayor, 22
Escuelas Nacionales - C/ Doctor Robert,
planta baja, aula 4 - Plaza Sta. Maria, 8

LLÍVIA
LAS LLOSAS

: •

U

_•.•••

U

MARANGES . . . . . . . . . .

ü

MOLLÓ
OGASSA

U
.

U

PALMEROLA
PARDINAS

U

PLANOLAS

U

PUIGCERDÀ

U
U

'

U
.

U
U
U

, u
RIBAS DE FRESER

U
•

U

•

u
U

RIPOLL

lo
1.0
• • • • • •

1.0

"

2.0
2.0
2.0
3.0

. . . . .

.

3.0
• • • •

3.0
3.0
3.0
4.0
4.0

„

S. JUAN ABADESAS
"

l.o
1.0
. l.o

"

1.0

EMPLAZAMIENTO

Colegio Nacional Doctor Robert, planta
baja, aula 3 - Plaza Sta. Maria, 8
Antigua Escuela Nacional Mixta de Baget
3.a
Plaza Mayor, 1 - Barrio de Baget
UNlCA Escuelas Nacionales de Caralps - Plaza
Caudillo, 2
Antiguas Escuelas Nacionales - C/ RoU
sendo Ar-us, 3
Antigua Aula Escolar, sita en el Vilar de
u
Urtg.
Local Hermandad Sindical de Labradores
u
C/ Esquinas, 4 Aula Izquierda
Escuelas Nacionales - C/ Montgrony, s/n
u
Antigua Aula Escolar de Guils
ÚNICA Planta baja de la Casa Consistorial, sita
en All
u
Local de la Sección recreativa - C/ Vilallonga, 2
u
Antigua Farmàcia- RlàzaAyuntamiento,l
u
Bajos de la Casa Consistorial de las Uosas
u
Local Esculela Mixta Nacional - C/ Central, 8
Escuelas Nacionales - C/ S. Sebastian, 31
u
Sala de Fiestas de la Cooperativa u
C/ Forn del Vidre, s/n
u . Casa de la Buhiga, bajos
Escuelas Nacionales - iPlaza Generalisiu
mo, 3
Escuelas Nacionales - Plaza del Casino
u
s/n
Bajos del Edificio de las Escuelas Nal.a
cionales - Rambla José Maria Marti,
letra A
Bajos de las Escuelas Nacionales l.a
Rambla José Maria Martí, letra B
Planta Primera de las Escuelas Nacionales
2.a
Rambla José Maria Marti, aula A
Primera planta de las Escuelas Naciona2.a
les - Rambla José Maria Marti, aula B
Bajos del Edificio de la Segunda Ense3.a
nanza - Escuelas Pias, 44
Bajos del edificio Segunda Enseüanza 3.a
C/ Escuelas Pias, 44, aula Segunda
4 . a • Antiguas Escuelas Nacionales de Aja
Escuelas Nacionales, aula primera, bajos
l.a
izquierda - Paseo Guimerà, 1
Escuelas Nacionales, aula segunda, bajos
l.a
izquierda - Paseo Guimerà, 1
, ,^
Escuelas Nacionales, Aula Primera, bajos
2.a
derecha - Paseo Guimerà, 1
Escuelas Nacionales, Aula Segunda, bajos
3.a
derecha - Paseo Guimerà, 1
Hogar del Pensionista - C/ Doctor Raguer
l.a
Oficinas Estension Agrària - Plaza Caudi2.a
Uo
Oficinas Centro Iniciativas de Turismo 3.a
Plaza Caudillo
Casa de la Cultura - C/ Vinas, 2
l.a
Colegio Salesianos - C/ Vinas, 1
2.a
Colegio Salesianos - C/ Vinas, 1
2.a
Grupo Escolar L. Maragall - Carretera
l.a
Barcelona
Grupo Escolar J. Maragall - Carretera
l.a
Barcelona
Escuelas Idiomas - C/ Piogieso, 3
2.a
Braguer
3.a Escuelas choferes Alfredo c/ Progreso,21
3.a Escuelas choferes Alfredo c/ S.Bartlome,5
l.a Grp. Escolar J.Maragall erta. Barcelona
2.a Instituo Nacional de Enseüanza Media
^ Crta. Barcelona
l.a Local antiguo Cafè -P. Espaiia, 15 A
l.a Local antiguo Cafè -P.Espaíía 15 B
2.a Colegio Hnas. Carmelitas P. Torres y Ba-;
ges, 2 Aula l.a
2.a Colegio Hnas. Carmelitas P. Tones y Bages, 2 Aula 2.a.
3.a Salon Actos Parroquiales P. Roser.
Escuelas Nacionales c/ Maestro Andreu,2
ü
U Colegio de Nifios c/ Guardia, 13
del Ayuntamiento
u Bjos.
^cuelas Nacionales c/ Mayor, 27
. u Local de las Antiguas escuelas Nacionales
c/ San Clmente, 3 bjs.
u
u Escuelas Nacionales c/ Ayuntamiento s/n
u Colegio Nacional Barrio Creu de L'Arc.
u Bajos del Ayuntamiento.

2.a

... u

CARALPS

SECCION

13

1.0
2.0
SAN PABLO DE SEGURIES . uNICO
SETCASES
- U
TOSAS
U
URÚS
U
VALLFOGONA.
U
VIDRÀ
U
VILALLONGA DE TER. . . . u

Habida cuenta de que los censos de ausentes de està Zona Electoral, son todos ellos inferiores a quinientos electores, por la Junta se acuerda, acumular los Censos Especiales de los Municipios de esta Zona Electoral, a las secciones que se diran:
ALP.
.
BOLVIR
CAMPDEVÀNOL
CAMPELLES
. . .
CAMPRODON
CARALPS
.
DAS .
. .
FONTANALS CERDANYA. .
GER
GOMBRENYS.
GUILS DE CERDANYA. . . .
LLANAS
ISOBOL
LLÍVIA
LAS LLOSAS
•• • •
MERANGES

UNICO
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
\j

ÚNICA
U
l.a
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ÚNICA
U
^
U

%A
*••

Col·legis electorals

28 de febrer
del 1979

LOCALIDAD

DISTRITO SECCION

MOLLÓ.
OGASSA.
PALMEROLA
PARDINES
PLANOLAS
PUIGCERDÀ
RIBAS DE FRESER
RIPOLL
S. PABLO DE SEGURIES. . .
S. JUAN ABADESAS
SETCASAS
TOSSAS
URÚS
.
VALLFOGONA.
VIDRÀ
VILALLONGA DE T E R . . . .

n
u
u
U
ü
u
y
lo
u
jo
ü
U
u
TT
U
u

EMPLAZAMIENTO

V
U
U"
U
U
ï-^
l.a
l.a
ÚNICA
l.a
ÚNICA
U
U
U
u
U

U

La
2.a

»>

u
u

»»

u

4.a

ARBÚCIES
>5

»»
BLANES

»»

1.0
1.0
2.0
1.0

3.à"

l.a

2.a
U
l.a
2.a

l.o

»
»»
>»
»»
»»
ï»

«
«
»»
»»
BREDA

BRUSOLA
.
CALDAS DE MALAVELLA

2.a
'2.0
2;0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
U
U

2.a
3.a
4.a
5.a
l.a
2.a
3.a
4.a
U
l.a

u
u
u

U
l.a
2.a

2.a

DISTRITO SECCION

LOCALIDAD

ESPINELVAS. . . . . . . . .
HOSTALRICH
L L O R E T DE MAR

U

u

1.0

l.a
2.à

1.0
»»

M

3.a
1.0

2.0

l.a
2.a

MASSANAS
MASSANET DE LA SELVA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
SANTA COLOMA DE FARNES
ANGl-ES

rWT

Aula Colegio Nacional Francisco Franco,
Crta. de Can Sena, 2
Aula Colegio Nacional Francisco Franco,
Crta. de Can Serra, 2
Aula Colegio Nacional Francisco Franco,
CRta. de Can Serra, 2
"
Aula Colegio Nacional Francisco Franco,
Crta. de Can Sena, 2
Escuelas Nacionales -P. del Dr. Carulla s/n
Escuelas Nacíonales-P.del Dr.CaI^llla s/n
Escuelas NacionaIes,P. del Sr.Carulla s/n
Calle José Antonio,9 -C. Miralbell
Calle Puerta Nueva, 2 -Biblioteca de la
Caja de Pensiones.
C/ Martires de la Tradición, 2 (OJE)
C/ de la Salud s/n -(C. de Sta. Maria).
C/ Antigua ,30 - El Cortijo.
C/ Sebastian Uorens, 2 -Garage Cazcarro
C/ Jaime Arcelos, 2 Casa de la Cultura
Los Pinós - Pabellon Polideportivo
Los Pinós - Pabellon Polideportivo
Cal Aguidó - Escuelas Obispado.
C/ Jaime Arcelos, 2 - C. de la Cultura
Escuelas S.A.F.A.
Edf. Colegio Nacional Montseny, Aula
6.aB
Edf. Colegio Nacional Montseny, Aula
7.a B
Escuela Unitària de Niüos - P.
Plaza del Caudillo, 2
Plaza del Caudillo, 2 bis.

OSOR
RIELLS Y VIABREA . . . .
RIUDARENAS
RIUDELLOTS SELVA. . . .
SAN ANDRÉS SALOU . . .
S. F E L I U BUIXALLEU . . .
S. HILARI SACALM. . . . .
*'

'?

STA.COLOMA FARNES . .

LA SELLERA D E T E R
55

»>

SILS
SUSQUEDA
TOSSA

yiDRERAS

.

2.0
U

u
u
u
u
u
u
u
l.o
l.o
2.0
l.o

VÍDRAU. . . . . . . . .
VILOVIDEONAR. . .

u
u
u
u
u
u

l.o

l.a
2.a
I.a
l.a
2.a

l.o

3.a

1.0

4.a

U
U

2.a

l.a

u
u
u
u

2.a

u

3.a

u

l.a
2.a
3.a
U
U

ü

5»

U
U

u
u
u

U
U
l.a

EMPLAZAMIENTO

E^cuela Nacional de Nifios c/ General Asensio, 2
Centro de E. G. B.
Planta bajas Escuelas Nacionales Grup, A
C/Oüvo, 4, Aula l.a
Planta bajas Escuelas Nacionales Grp. A
C/ Olivo, 4 , Aula 2.a y 3.a
Planta bajas Escuelas Nacionales Grp. A
C/ Olivo, 4 Aula 4.a.
Planta baja Escuelas Nacionales Grp. A
C/ Olivo, 4 Aula 5.a y 6.a
Planta baja Escuelas Nacionales Grp. A
C/ Olivo, 4 Aula 7.a.
Salón Recreativo.
Escuela Graduada Mixta Sant Jordi
C/ Escaulas, 1
Colegio Nacional-C/ Aubreda s/n
Bajos Ayuntamiento
Escuelas Nacionales - C/ S. Martin, 3
Sala exposiciones, bjs. antiguas escuelas
Planta baja , 6 (Çan Bagot)
Antiguas escuelas -P. de Grions
Escuelas Nacionales
Escuelas Nacionales
Escuelas Nacionales
Colegio de'San Salvador Horta -P.dé San
Salvador c/ San Hilario ,1
Colegio de San Salvador Horta - P.de San
Salvador c/ San Hilario, 1
Colegio de San Salvador Horta -P. de San
Salvador c/ San Hilario, 1
Colegio de San Salvador Horta - P.de San
Salvador c/ San Hilario, 1
Antiguos colegios, calle casas Nuevas, 1
Antiguos Colegios, calle Virgen de
Montserrat, 30
Sala de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal -P. San Cosme y Damian s/n
Antigua Escuela de San Martin Sacalm,
PI. Escuelas
Escuelas Nacionales - l.a Travesia San
José, 14
Colegio Maria Auxiliadora-Avda. El Pelegrí, 8
Grupo Escolar Ignaci Male-Avda. Almirante Carreró Blanco, 15
C/ Calvo Sotelo-bjs. Ayuntamiento.
C/ Gral. Mola (Local Muebles David)
C/Calvo Sotelo-bjs. Ayuntamiento.
Escuelas Nacionales c/ Bancells Morato,3
Bjs. de la Casa Consistorial -P. Gralmo.l

Santa Coloma de Fames, mesa única para residentes ausentes en el extranjero (Mesa Espeical).
peical).

Santa Coloma de Fames, mesa única paia residentes ausentes en el extranjero (Mesa Espècia).
En el Municipio de Santa Coloma de Fames, la Sección de residentes ausentes en el extranjero se ubica en el local bajos del edificio del'Juzgado.
Se acordo que en los restantes municipios los electores ausentes residentes en el extranjero quedaran incorporados a la Sección Primera y dentro de ella, a la primera mesa, cuando
hubieran varias, éntendiendose que cuando hay varios distritos electorales, se incorporan al
primero de ellos.
Gerona a dieciocho de Enero de mil novecientos setenta y nueve
EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL
V.oB.o
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Ja ets lector de PIHIT DIARI.
Ara.sigiH'n PROPIEMilL
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El cinquanta per cent de les accions de PUNT DIARI són d'una Cooperativa a la que hi pot accedir tothom.
Calen 600 ciutadans de La Garrotxa, El Gironàs, LEmpordà, La Selva,
El Ripollès, i La Cerdanya, que vulguin compartir la propietat del diari.
De fet cal que hi siguem tots, perquè
PUNT DIARI sigui un diari ben teu,
Ben nostre.

FULL INFORMACIÓ

g

Nom

f-

Adreça

I.

Població

I

Telèfon

I

,vol saber que cal fer perquè
PU-NT DIARI sigui un diari ben i

Catalunya

FWr
Municipals a Sgnt
Feliu de,Llobregat

Candidats
upassotes»

28 de febrer
del 1979

1C
'*'

Per defensar l'Estatut al Senat

Hi llaurà «Grup Nacionalista»

BARCELONA. — (De la nostra
Redacció). Es molt possible la formació d'una nova «minoria catalana» al Senat després de les
SANT FELIU (Baix Llobreeleccions que se celebraran demà
gat). — Una candidaatura
a tot l'Estat espanyol. Segons les
formada per joves que es reinformacions de què disposa
coneixen com a «passotes»
PÜNT.DIARI, els senador que
es presentarà a les eleccions
surtin
elegits per l'Eptesa, la Nova
.municipals a Sant Feliu de
Entesa i per Convergència i Unió
Llobregat sota el bonic nom
podrien integrar-se en un únic
de «Progressistes i galants».
grup parlamentari.
El programa d'aquesta
Segons han comentat a aquest
candidatura té com a punts
diari candidats al Senat per les
programàtics més imporcoalicions citades, estarien dispotants, el desviament del riu
sats a integrar-se en el mateix
Llobregat fins el bell mig de
grup parlamentari de cara a dela plaça principal del poble i
fensar conjuntament els interesl'ampliació de les llibertats a
sos de Catalunya i concretament
«|?i. madera.,d'AdaiTi< J'Eva».
l'Estatut d'Autonomia.
A Sant Feliu de Llobregat
La proposta d'un «grup nacioes presenten un total de vuit
nalista català» al Senat fou llencandidatures. Cinc partits
çada per Josep Benet, candidat a
(Centristes de Catalunya,
senador per l'Entesa, recolzada
Convergència i Unió, Esqueprincipalment del PSUC a Barcerra Republicana, Partit dels
lona. Els candidats de Nova En-Socialistes de Catalunya i
: Encara <s posslbla una antaaa al Sanat. La unitat catalana a» raconatrulri a poatariori. (Foto Arxiu)
tesa —coalició basada en els
PSUC), dues AA.VV. i la canPSC-PSOE i Esquerra Republididaura dels «passotes»,
cana—, aixt com els de Converpodria funcionar com l'Entesa
El grup parlamentari integrat de les votacions «perquè els Inanomenada «Progressistes i
gència i Unió s'han mostrat fa- pels senadors catalans que sortis- teressos dels treballadors no del Catalans elegida el passat 15
galants».j
vorables a la proposta.
sin elegits per les coalicions cita- es corresponen amb els dels de juny de 1977. Així s'hauria
aconseguit l'acord entre els senades, actuaria conjuntament en les empresaris».
qüestions que es referissin a Ca(Cirici declarà també: «Em dors catalans «a posteriori»^ enAutor de diversos assalts i dues morts
talunya, però en canvi disposaria sembla Interessant un grup cara que l'Entesa de 1977 és
de llibertat de votació respecte als parlamentari dels catalans Irrepetibie, segons el candidat a
Temes d'Interès general.
perquè hi ha prou Interessos senador per Barcelona de Concomuns, com són l'Estatut i vergència I Unió, Josep Maria
totes aquelles qüestions que Ainaud de Lasarte.
Cirici i la minoria
Ainaud declarà a PÜNT.DIARI;
afectin a Catalunya». Tanmacatalana
teix, un altre candidat de Nova «els catalans hem d'anar Junts
En aquest sentit, el candidat a Entesa a Barcelona, Joan Casa- al Senat, però no barrejats.
senador per Nova Entesa a Barce- nelles, es mostrà ahir partidari Podríem formar part del malona, Alexandre Cirici, declarà a d'una «minoria catalana» al Se- teix grup parlamentari i lluitar
BARCELONA. — Josep Ignasi
per i'Estatut d'Autonomia I
PÜNT.DIARI que cada membre nat.
Ordufta Mayo, de vint-i-cincanys,
perquè el Senat es converteixi
de
la
possible
«minoria
catalana»
De
materialitzar-se
la
proposta
que respon a la fisonomia de la
hauria de tenir autonomia a l'hora d'una minoria catalana al Seriat, en una cambra territorial».
«foto robot» de l'assassl de Lesseps, va ser detingut ahir per la
policia municipal quan intentava
abusar d'una nena a la sortida del
col·legi.
Segons informa Efe, ahir al
migdia, un home intentà de violar
una nena de deu anys qui, en
resistir-se i cridar, va fer que els
transeünts se n'adonessin i poguessin avisar la policia. Després
de perseguir-lo, conseguiren de
reduir-lo a cops de «porra».
Una vegada fetes les identifiAquest ratrat-robot d * « l ' a · · a · · f da
Laaaapsi^> podria partànyar a
cacions resultà ser sospitós de
Jo«ap Ignaai OrduAa. (Foto Arxiu)
nombrosos assalts a domicilis, especialment els habitats per se- delictes que se li atribueixen, innyores d'edat, així com de l'homi- clòs l'assassinat de Lesseps. Alòidl del passat mes de gener a la tres delictes que s'atribueixen a
plaça de Lesseps.
Josep Ignasi Ordufla, són: la mort
Com es recordarà, el pres- d'una senyora d'edat a causa de
sumpté assassí entrà en el domi- les greus ferides que li ocasionà el
cili de tres germanes d'avançada passat mes de novembre, diveredat, i després d'intentar abusar sos assalts, inclòs un a la seva
d'ellès les ferí totes tres i mori pròpia mare.
posteriorment una de les germaSembla demostrat, segons tones. Al mateix temps, en abando- tes les fonts, que l'Individu en
nar la casa, ferí un jove d'una ga- qüestió és un maníac sexual, ja
INFORMATIU INDEPENDENT
nivetada.
que a totes les seves accions hi
Segons sembla, el detingut són presents els abausos deshos'ha confessat autor dels diversos nestos.,

Detingut l'assassí
de Lesseps

DIARIO DE • BARCELONA
Tots els divendres, trobareu
dins el nostre diari

un exemplar del Setmanari

Ptoble/É7Andorrà

puntets
• DRETA CATALANA.
• VOTAR A LES ES— Durant les darreres setQUERRES. — Aquesta és
manes, s'estan portant a terla recomanació feta als afime a Barcelona diverses
liats de l'Associació de coconversés per tal de consti, merciahts autònoms i petists
tuir en. un plac breu un grup
i mitjans industrials de Catapolític que s'anomenaria
lunya (ACAPIC), pel presi«Dreta Catalana».,., ^ :
dent d'aquesta organització.
En principi; les arrels d'à«Ei» petits I mitjans
quest nou grup s'haúrien de
empresaris han de votar
cercar a la coalició «Catalul'esquerra — segons el prenya Democràtica» que no va , sident de ACAPIC— perquè
arribar a presentar-se a les
la dreta només ha fet proeleccions cap visible d'aquesmeses 1 no ha solucionat
ta nova operació de la dreta,
cap dels seus probleés Laureà López Rodó.
mes».
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Amb tota la informació
de la problemàtica
de les Valls

Estat cie pistes de neu, canvis internacionals de monedes, comerços
botigues, hotels, cinemes, restaurants, etc.

w

Espanya

2 8 de febrer
del 1 9 7 9

I^f

Noves disposicions legals

Apressats 11 kg. a l'aeroport de Barajas

Dret a la intimitat

Un gos troba cocaïna

MADRID. — Els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia m a t g e , el secret
d e les comunicacions telefòniques i telegràfiques, la lliure circulació pel territori nacional, la lliure
entrada i sortida d'Espanya en els
termes legals, la llibertat de càtedra i la lliGertat sindical han quedat incorporats a l'àmbit de protecció de la llei 6 2 / 1 9 7 8 per mitjà d'un reiar decret del ministeri

MADRID, — La Guàrdia Civil
de l'aeroport de Barajas va descobrir ahir la que es considera major
quantitat de cpcaina que s'ha intentat introduir a Espanya. Els
pressumptes responsables són
tresestrangers: dos argentins i un
bolivià. La droga, en quantitat
d ' l 1 kg. es valora, oficiosament,
en 160 milions de pessetes.
Segons informa
l'agència
«Efe», el descobriment el va fer
un gos detector de droga de l'a-

de Justícia que publicava ahir el
BOE.
Aquests drets i llibertats fonamentals de la persona estan proclamats a la Constitució, pel que
s'ha considerat procedent extendre'ls la protecció provisional de
l'esmentada llei fins que no es
porti a terme l'elaboració de la
definitiva regulació legal del procediment jurisdiccional a l'empar i
tutela dels drets reconeguts per la
Constitució.

diestrament de la Guàrdia Civil, a
la inspecció d'equipatges que es
realitzen diàriament abans de ser
dipositats a les cintes transportadores. En reconèixer els equipatges, l'animal va donar mostres d ' ;
haver detectat droga a dues maletes.
En sortir de la duana, el propietari de la maleta, que havia arribat
en un vol de «Aerolíneas Argentinas», es va reunir amb dos individus més, que també viatjaven en

En color

el mateix avió. En aquell moment
foren requerits per a la seva identificació i reconeixement dels
seus equipatges.
A un d'ells, Helio Daniel, li varen trobar, en uns fons laterals de
la maleta, 5,2 kg. de cocaina i
1.700 dòlars USA. Al segon, Hildo Alberto Assann, se II varen trobar de la mateixa manera 5,7 kg.
de cocaina i 1.200 dòlars. Finalment, a Fernando Marcelo Zambrano, se li va trovar 17.215 dòlars, 1 4 2 l l i u r e s e s t e r l i n e s ,
2 0 . 6 0 0 pessetes, 90 francs suïssos, 10 francs francesos, 1.000 lires italianes, 3 3 0 marcs alemanys
i diversa moneda sudamericaha i
sudafricana.
Al llarg de l'interrogatori varen
declarar que els súbdits argentins
són correus d'una organització de
traficants a Europa, cobrant per
cada treball 5.000 dòlars cadascú. El bolivià era l'encarregat de
controlar els correus i pagar-los
en arribar a Madrid.

Mort an un atracament
José Antonio Serrano Mufíoz,
caixer de l'empresa madrilenya
«Euromoquetas», va resultar
mort ahir al matí en un atracament fet per quatre individus. Els
quatre atracadors s'apoderaren
de la caixa de cabdals, amb unes
quinze mil pessetes.
Els atracadors varen agredir al
caixer, desconeixent-se en quines
circumstàncies. Un cop varen ésser fora, José Antonio Serrano
Mufioz va ser traslladat a l'hospital «Francisco Franco» on va ingressar ja cadàver.
En relació amb els assaltants
se sap que un tenia el cap rapat i
que l'altre portava barba. Sembla
que un cop a dintre de l'empresa
es varen cubrir la cara ja que sembla que varen ésser vistos per un
treballador.

Abusos deshonestos
ams dues nenes
Un home de 4 4 anys va estar a
punt de ser linxat per unes 3 0 0
persones, a un barri de Madrid,
per, segons sembla, cometre abusos deshonestos amb dues nenes
de 10 i 11 anys. Per a impedir
aquesta acció la policia va haver
d'enviar al lloc dels fets quatre
cotxes patrulla.
Els veïns havien forçat la porta
de l'habitatge de Miguel Xerri
Marfil el qual els va fer front amb
un gavinet de cuina. Segons han
manifestat les víctimes, estaven
jugant davant de casa seva quan
un individu fes va amenaçar amb
un gavinet i les va obligar a pujar
fins a la casa.
Posteriorment, i amenaçantles de mort, tant per a elles com
pels seus familiars, va sotmetre a
les nenes a tota mena d'abusos
sexuals.

TOTES LES OFICINES TENEN PREMIS
Números des del dia 26 de febrer al 31 de març.

GRÀFIQUES

ZAïXA D€ P€NSíONS

FORNELIS

"la Caixa"
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Froser, 33 GIRONA
Icícfon
216814-

Espanya

PUNT
MARÍ

' Ara, per Portugal

Dos
vüilcells
agafats
HUELVA. — Dos vaixells
pesquers espanyols varen
ésser agafats ahir en aigües
de Sagres, al sud de Portugal, per utilitzar una xarxa il.legal per a la pesca.
Les
emba r c a c i o n s
«Maef» I «Mapuel Martínez», ambdues amb matrícula d'Ayamonte (Huelva),
foren conduides al port de
Pórtimao, ciutat on els seus
respectius patrons hauran de
comparèixer avui davant dels
tribunals.
En un altre ordre de coses, la premsa portuguesa"
acusa els armadors i sindicats pesquers espanyols, segons informa l'agència
«Efe», de frustrar les converses oficials entre Espanya i
Portugal, suspeses a la ciutat
de Porto. «0 Comercio de
Porto» anunciava ahir la
frustració de les negociacions i es refereix a pressions
dels interessos pesquers espanyols sobre l'administració
del seu país.
En un altre ordre de coses, unes 50 embarcacions
es troben amarrades en el
port de Huelva, en haver decidit l'Associació de Patrons
de Pesca d'aquella ciutat
d'abandonar el treball a causa de les noves captures de
vaixells andalusos pel Marroc. A més a més se n'esperen uns altres 60, amb la
qual cosa en el termini d'uns
dies la flota pesquera de
Huelva quedarà totalment
inactiva.

1 7
"

El Palau de Congressos

Les eleccions a punt
MADRID. — Prop de tret mil periodistes, espanyols I estrangers, han estat Ja acreditats per tal de poder asistir al centre
premsa en el Palau de Congressos I Exposicions de Madrid, des
d'on es podrà seguir el desenvolupament de la Jornada electO'
ral, I tenir accés als avanços provisionals de dades.
Els serveis del centre de premsa han estat oferts a tots els diaris, agències, emissores i cadenes
de ràdio i televisió i revistes d'informació general estatals, a l'agrupació de corresponsals estrangers, consellers d'informació i
agregats de premsa de les representacions diplomàtiques acredi.tades a Madrid i a les ambaixades
d'Espanya a l'estranger. També
s'ha ofert als diferents partits i
coalicions concurents a les eleccions, per als seus òrgans.

Tot el món, pendent
El centre de premsa en qüestió
dotat dels mitjans de transmissió
de notícies i informacions més
moderns que hi ha actualment al
mercat, així com una àmplia xarxa
de serveis, corri ara monitors de
televisió, sales de redacció, serveis de tèlex, serveis telefònics,
etc. per als periodistes que cobriran allà la informació.
Cal destacar, entre els periodistes acreditats, un notable increment de periodistes dels països de L'Est, sobretot iugoslaus i
hongaresos, segons informa Efe.
D'altes països europeus destaquen pel seu nombre: suecs, danesos, alemanys i finlandesos.
Quant a emissores de ràdio, hi
seran presents les més importants de televisió americanes. Hi
ha també periodistes japonesos i
força de paisos africans.

Segons una enquesta realitzada pel diari «El País», UCD podria
obtenir a les eleccions de demà,
el major nombre d'escons, mentre
que el PSOE obtindria el major
nombre de vots. Aquesta enquesta s'ha realitzat entre 16.869 persones.
Els resultats de l'enquesta indiquen que el 11,1% de l'electorat
té intenció de votar, el 10,9 no
saben si votaran i l ' l i , 4 no votaran. Dels que si tenen intenció de
votar encara no tenen decidit per consegüent descens del centre i
qui ho faran.
de la dreta; no obstant, UCD i
Els percentatges de l'enquesta, PSOE continuen essent les grans
denoten pautes i no prediccions, i formacions polítiques del país i
assenyalen que l'UCD podria ob- ambdós es troben molt lluny de la
tenir el 27,7% dels vots-la qual resta de partits i coalicions.
cosa li otorgaria 153 escons,
L'electorat es reparteix el 50%
mentre que el PSOE aconsegue- entre esquerres i dretes. D'altre
ria el 29,5% dels votos i 140 es- banda augmenten els índexs per
cons. Les restants formacions po- als partits nacionalistes. Així,
lítiques es distribuiran de la se- comparant amb els resultats de
güent manera: PCE, 9,3% dels 1977, l'esquerra abertzale podria
vots i 22 escons; CD, 5,3 i 9 es- aconseguir en aquests comicis 7
cons; PNB. 1,4 i 7 escons; CDC i escons, mentre que a les passaUnió, 1,5 i 5 escons; U.N. 0,9 i 2 des eleccions només n'aconseguí
escons; PSA, 0,9 i 1 escó; PTE, un. També tindrien accés al Parla0,9 i 1 escó; BNPG, 0,5 i 1 escó; ment, amb un diputat a cadascuUPC, 0,4 i 1 escó; PAR, 0,2 i 1 na, les següents formacions naescó i d'altres 2,9.
^cionalistes: Bloc Popular Gallec,
Unió del Poble Canari i el Partit
Aragonès Nacionalista.
Espanya més a

\ la esquerra
Analitzan els resultats de la
consulta s'observa un cert augment de l'electorat disposat a votar als partits d'esquerra amb el

«Michelin» ja negocia
després de les reunions celebrades entre ambdues parts a la delegació provincial del Treball.
Existeixen esperances que Luis
Abaitua Palacios sigui posat aviat
en llibertat donada là nova situació plantejada en el marc de les
relacions entre l'empresa i els treballadors.
En relació amb el mateix tema.
Ràdio Popular de San Sebastiàn
va rebre una cinta magnetofònica
que contenia part d'una conversa
mantinguda pel director de la
«Michelin», amb persones desconegudes, possiblement els seus
segrestadors. L'esmentada emissora va difondre part de la gravació, i es va posar en contacte amb
la família de Luis Abaitua.
Un portaveu de l'esmentada
família va manifestar a l'agència
Efe que la veu era del segrestat i
que «tot i que la gravació no s'entenia bé en alguns moments, s'hi
nota que Luis estava serè. Això
ens ha proporcionat una certa
alegria».

Vaga de fam d'etarres
Després de 27 dies de vaga de
fam dels presos de Sòria, vaga
que de moment la mantenen 68.
l'únic cas de relativa gravetat és
el de Juan José Rego Vidal, segons informa Efe, de fonts del Ministeri de Justícia. Juan José Rego, pressumptament relacionat
amb ETA, igual que els altres vaguistes, va ser detingut a Mallor-
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Canvis a Girona
Segons l'enquesta publicada
per «El País»,a Girona guanyaria
el PSC-PSOE, seguit d'UCD. Vo-

tarà el 76,8%, no ho farà el 8,6 i
en cara no ho sap, el 14,6%. Pel
que fa al nombre d'escons, al
Congrés, la primera formació
n'obtindria 2, amb el 15,3% igual
que l'UCD però amb un 13,1%.
L'escó restant el treuria CDC i
Unió amb un 11,3%.
En relació amb altres forces, i
sempre segons l'enquesta, el
PSUC obstindria el 6,5% dels
vots, ERC, el 3,2% i BEAN el
0,7%.
Quant al Senat, «no ho sap-no
contesta» el 18,3%. Ferrer obtindria el 19%; Sobrequés, el 18,6%;
Rahola, el 17,9 i ex-aequo, Oriol i
Duran, 16,8.
Finalment, a Barcelona guanyaria el PSC-PSOE amb un 18,9%
115 escons, 4 més que el 15 J.);
UCD, el 8% amb 8 escons (1 més
que el 15 J); el PSUC el 8,5% i 5
escons (dos menys); CDC i Unió
5,4% amb 4 escons (2 menys) i
CD. el 2,7% amb 1 escó (igual
que el 15 J). '

puntets

Condició perquè el director sigui alliberat

SAN SEBASTIAN.— Ahir a les
onze del matí varen començar a
l'AISS de Vitòria, les negociacions per a l'elaboraciió del conveni de l'empresa «Michelin». L'organització ETA, que té segrestat
el seu director d'ençà el passat
dia 19, va posar com a una de les
condicions per a deixar-lo en llibertat, «la presentació, per part
de rempresa, d'una proposta formal què serveixi de base de negociació entre el comitè dels treballadors i l'empresa».
A la reunió hi prenen part els
membres del comitè d'enipresa i
la direcció de la factoria de la capital alabesa. L'inici d'aquestes
negociacions ha estat possible

28 de febrer
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ca pels homes del comissari Conesa.
El pres es nega sistemàticament a rebre qualsevol tipus d'assistència, malgrat que ha rebut
cartes i comunicacions de familiars, advocats i d'altres persones
del País Basc, on se l'insta que
acabi amb aquesta actitud a causa del perill que corre.
Altres quatre presos també estan malalts a causa de l'esmentada vaga de fam. Els reclusos estan constantment sotmesos a vigilància mèdica. A la presó hi ha
dos metges, un del centre i un altre enviat per la Direcció General
de Presons, i quatre practicants,
que es tornen contínuament.
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• QUERELLA.— «Coalició
Democràtica» tramitarà una
querella criminal contra una
enquesta publicada en el diari
madrileny «Ya», segons ha informat la pròpia coalició. El
motiu de l'acció és que «el
diari diu que l'enquesta l'ha
realitzat una empresa francesa, empresa que no existeix.
CD recorrerà perquè hi ha una
evident acció de perjudici i
s'ha d'acabar amb les enquestes fetes a la carta».
• MUNICIPALiS.— La Junta Electoral de Salamanca ha
refusat la candidatura a l'Ajuntament d'aquella ciutat presentada per Acción Republicana Democràtica Espafíola
(ARDE), que encapçalava Rafael Gonzélez-Cobos Dàvila.
La causa és que la documentació presentada a l'esmentada junta fou lliurada 20 minuts
després que es tanqués el termini d'admissió de candidatures.
• EMIGRANTS.— Felipe
Gonzàlez, primer secretari del
PSOE, ha enviat un telegrama
al president de la Junta Electoral Central per protestar per
la manca de tramesa de documentació electoral als emigrants. El líder socialista diu
que els candidats al seu partit,
en els seus viatges electoral
per tota Europa, han rebut
l'encàrrec dels emigrants de
fer arribar «la seva més enèrgica protesta» per l'absència
de tramesa de documentació
per poder exercitar el seu dret
ai vot per correu.

•
ilMTEL.LECTUALS.—
Oos-cents intel.lectuals, artistes i altres populars han escrit
una carta en la qual demanen,
entre altres coses, que es vagi
a les urnes amb un vot reflexiu. A la carta es diu: «a les
eleccions generales del proper
1 de març el poble espanyol
prendrà una decisió d'enormes
conseqüències. Establerta ja la
democràcia es tracta, ara, no
tant de decidir la majoria parlamentària, ni determinar que
ens ha de governar, sinó, sobretot, d'elegir el model de societat que condicionarà la nostra forma de viure de cada
dia».
• FERIT.— El Guàrdia Civil
Luis Martínez Grijo, que ha resultar ferit a Eibar en dispararse-li una pistola quan la netejava, ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica a l'hospital provincial de Guipúscoa, on
fou traslladat després de ser
atès de primera urgència a la
Casa de Socors d'Eibar. El pronòstic és extremadament
greu. Una ferida li trevessava
la mà dreta, l'altra, presentava
una entrada pel pòmul dret i
una sortida per l'occipital.
• EDUCACIÓ.— El Ministeri
de Sanitat i Seguretat Social
assegura que no s'interrompirà l'acció formativa a través de
les beques tutelades, durant el
proper curs 1979/80, i amb
això surt al -pas d'algunes informacions en el sentit que serien suprimides.
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Mentre Xina proposa un acord

Enduriment

Begin no va
a CaiTip David
TEL AVIV. — El primer
ministre israelià Menahem
Begin, no anirà a Camp David aquest proper fi de setmana per a negociar la pau
segons una invitació de Carter. La decisió va ser presa
pel consell de ministresd'lsrael a causa d'un enduriment
en les exigències egípcies en
les converses mantingudes
La setmana passada.
D'altra banda, tampoc Sadat no ha donat cap explicació pel fet de no acudir a
Camp Oavid i enviar-hi en
lloc seu a Jalil malgrat que
fons pròximes al govern
egipci no descarten que Begin pogués afegir-se a les
converses en una fase final,
sempre i quan Israel hagués
cedit prèviament en les
qüestions de fons
Precisament el que tem
Begin és que els EUA pressionin amb el tema de l'autonomia palestina i en el fet de
treure endavant els acords
d'Orient Mitjà tot basant-se
en la nova situació creada a
la zona després de la revolució xiita a l'Iran. No obstant,
el primer ministre israelià, en
previsió d'una impossibilitat
d'acord amb Egipte, va manifestar que estaria disposat
a entrevistar-se amb Carter
sempre que fos convenient
per a la pau a l'Orient Mitjà.

Vietnam desplega el contraatac
1—^—Z^rj^

Sembla que X i n a està veritablement interessada a arribar a
un acord a m b V i e t n a m per a la p a u , segons la crida publicada
ahir al «Diari dai Poble» en favor d'unes negociacions ràpides
per acabar amÍ2 el c&^fiicts. M e n t r e s t a n t , V i e t n a m porta a terme u n ^ contraofensiva que podria endurir encara més el conflicte.
La proposta xinesa podria ser
motivada per aquest reforçament
vietnamita de la guerra en la que,
un cop utilitzades les tropes regionals i les milícies, hi faria entrar el gruix de l'exèrcit on s'hi
troba la famosa «Divisió Invencible» 308 que ha intervingut a tots
els conflictes coneguts al Vietnam. Això fa pensar en un perllongament de la guerra provocada per Hanoi, suposant que les
circumstàncies li fossin favorables.

Contraofensiva
vietnamita
Segons les paraules del secretari general del partit comunista
vietnamita Le Quan, cada edifici
s'ha de convertir en una fortalesa
i els tres milions de treballadors
en tres milions de combatents.
Coincidint amb aquesta expressió
recollida per Reuter, la mateixa
agència informa que el director
del d e p a r t a m e n t del Sud-est
Asiàtic del ministeri d'assumptes
exterior soviètic, Rogatxev és a
Hanoi per a tractar temes «de
mutu interès», segons va manifestar.
La situació del conflicte, segons

les notícies de Hanoi, fa pensar en
una propera contraofensiva vietnamita per a recuperar el terreny
conquerit per Xina, així com continuar deturant els nous intents
xinesos. Concretament, sembla
que s'ha preparat una forta batalla a Lang Son, important nus ferroviari de 4 4 . 0 0 0 habitants a
144 quilòmetres de Hanoi i a 2 4
de la frontera.
Segons ràdio Hanoi j l'agència
vietnamita de notícies, Xina ha
perdut ja més de vint mil homes i
prop de tres-cents vehicles blindats. Tot això, l'emissÏÏra va reconèixer que Xina havia penetrat
quaranta quilòmetres i afirma que
les forces xineses han augmentat
i que superen les que els EUA hi
detectaren quan la guerra entre
els dos Vietnams.
La situació, segons Pequín, és
que les tropes xineses estan acabant amb el mite de l'invencibilitat de Vietnam, en paraules de
Teng Hsiao Ping. Quant a la fi de
la guerra, el líder xinès va manifestar que no podia decidir-ho només una part, el que confirmà de
nou la idea xinesa d'esperar una
retracció vietnamita per la invasió
de Cambodja i les agressiorfs

Soldat vietnamita mort al front. Morir par raslstlr. (Foto Europa Praaa)
frontereres. D'altra banda, segons
l'agència japonesa Kyodo, els xinesos asseguren que tenen alguns milers de presoners en el
seu territori i han estat destruïdes
set bases de missils. Les pèrdues
vietmanites, son evaluades per
Pequín en prop de disset mil.

Estancament a l'ONU
Ahir a la nit es va reunir de nou
el Consell de Seguretat de l'ONU sense gaires perspectives d'arribar a un acord. Molt probablement la proposta txecoslovacosoviètica seria derrotada en cas
de presentar-se, ja que una decisió que afecti només a Xina no

seria unitàriament a c e p t a d a c o m
tampoc ho seria el cas contrari.
Sense cap possibilitat real, però amb les esperances de la majoria, resta la tercera solució que es
reflecteix en un document que els
països del Sudest asiàtic han elaborat. Contempla una retirada general de tropes en territoris estrangers, sense especificar quines, però fent clara referència a
les xineses i vietnamites. Aquesta
solució és la que, des d'un principi
es veia com a més factible i que
seria abonada, entre d'altres, pels
EUA. D'altra banda, si la resolució
esmentés tant el Vietnam con
Cambodja, Xina podria arribar a
reconsiderar la seva posició.
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AGRUPACIÓ MÚTUA
DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL
Des de 1902 oferim una àmplia gamma de previsions i ajuts.

•
•
•
•
•
e
•

IVIALALTiA
ALTA CIRURGIA
CIRURGIA INFANTIL
INVALIDESA
DEFUNCIÓ
ORFENESA
PREMIS A L'ANTIGUITAT
MUTUALISTA

Recordem als socis
que encara no pertanyen a la totalitat de les Seccions, que
poden sol·licitar d'inscríure's a totes-les que vulguin mentre no hagin arribat a complir 50 anys.

Si vostè encara no és soci,
segurament l'interessarà de conèixer amb detall els beneficis que l'Agrupació presta als seus associats.
Poden mgrèssar com a socis de l'Entitat els homes i les
dones que tenen una edat compresa entre els 16 anys
complerts i els 40 encara no complerts.
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De molt bon grat facilitem informació al nostre edifrci social, o bé per carta si s'estimc
més escriure'ns.
G r a n v i a , 621 T e l è f o n s 318 18 0 0 - 3 1 8 40 50
B a r c e l o n a (10)

A hores d'ara ja tenim més
de 2 0 0 . 0 0 0 associats
Quantitats que hem s atisfet durant
el passat mes de 6 e n e r .
Prestacions
Per
Per
Per
Per
Per
Per

Malalties
Alta Cirurgia
Cirurgia Infantil
Invalidesa
Defuncions
Orfenesa

Pessetes
40,7
20,1
1,7
9,4
8,2
8,3

milions
milions
milions
milions
milions
milions

• SEGRESTAMENT.
—
Un avió soviètic procedent
de Moscou i amb destí a
Oslo va ser segrestat per un
home i una dona armats,
mentre feia escala a Estocolm ahir al matí. Els segrestadors varen retre's després
de parlar quinze minuts amb
un inspector de policia. El'
motiu del segrest era exigir
asil polític a Suècia, segons
va manifestar l'esmentat inspector, i en el fet podien serhi implicats dos passatgers
més, segons sospita la policia sueca. Curiosament, els
equipatges havien passat
pels raigs detectors abans de
pujar a l'avió.
• U G A N D A . — Les pressions sobre Idi Amin aug;
menten dia a dia, quan les
tropes tanzaneses avancen
cap a l'interior i es fa públic
un comunicat de l'oposició
des de l'interior del país. El
M S U , Moviment per a la salvació d'Uganda ha declarat
en un comunicat la intenció
de derrocar Amin mitjançament l'unió i la mobilització
de tots els ugandesos que es
portaria a terme amb l'armament i l'ensinistrament popular de petits grups especialitzats.
TXECOSLOVÀQUIA.
— Diumenge es va complir
el trenta-unè aniversari de la
presa del poder a Txecoslovàquia pel partit comunista
ma I gra t q ué • ho c'òm ptàva
amb una majoria de vots.
Amb 127.000 kilòmetres
quadrats i 1 5 milions d'habitants, Txecoslovàquia és el
país del Pacte de Varsòvia
que basa més la seva economia en la insdústria,

Esports
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La Cava, 4 - Figueres, 1
Malgrat, 3; U.E.OIot, 2

Came^toltes abans d'hora
Poca sort pels de i'Empordà
Molt poca gent esperava que
el Figueres tregués alguna cosa
positiva del complicat terreny de
La Cava, però no ens podíem pas
pensar que li fós inculcada una
derrota tan forta com presenta
aquest clar, contundent, i just resultat de quatre a un.
I tampoc se li pot donar la culpa a l'àrbitre senyor Sans Martín,
car la seva actuació, sense ésser
magnifica, no tingué res a veure
en el resultat final.

La lesió d'en Cros,
un altre contratemps
En aquesta primera part de
partit, l'interior dret de la Unió Esportiva, en Cros, va resultac lesionat. Va ocupar el seu lloc el davanter Bussó.

I a la segona part,
repetició

Gol en fred i, tot
seguit, gol de Bartolo
a la pròpia porteria

No canvià gaire la tònica del
partit durant la segona part; el Figueres jugava sense la força necessària per poder donar un giraIndubtablement, foren aques- volt al marcador, i els de La Cava,
teè dÜéé'cTrcíirnsfàhcíes les'íjliè, èncoratjàtsr buscaven més gols,
al cap i a Ja fi, determinaren el de- cosa que aconseguiren molt aviat,
senvolupament de tot el partit. Ai puix que, al minut dos, els tarraminut deu de joc, Llorca introduïa gonins assolien el tres a zero, que
per primera vegada la pilota dins ja sentenciava el «match».
de les xarxes dels d'en Pepe PinA partir d'ací, tot fou uri autènto, i en arribar al primer quart d'hora de partit, quan el Figueres tic passeig pels de La Cava, que al
estava equilibrant el seu joc, en minut quinze marcaven el quart
Bartolo, en una desgraciada juga- gol, obra d'en Borja. Tot seguit, al
da, marcava a la seva porta'el se- minut 25,, Semis, en un potent i
gon gol per als de casa, encara col·locat xut des de fora de l'àrea,
que també intervingué en la seva marcava el gol de l'honor ii?) per
consecució l'incissiu davanter ca- al Figueres, que, un cop més, ha
defraudat tothcyri.
venc Tarazona.

-Fitxa tècnica
Àrbitre i alineacions:
Va arbitrar el partit el senyor Sans Martín que, en línies generals, va tenir una actuació correcta.
U.E. Figueres: Silva, Marcos, Semis, Juanjo, Bartolomé,
Busquets, Duran, Cros, Pagès, Véleta i Echegoyen.
Bussó va substituir a Cros en el minut 30 del primer temps.
La Cava: Juanito, Acosta, Archirona, S. Coch, José Ramon,
Santaella, Tarazona, Borja, Cohc, Asín i Llorca.

C.D.D. Abadessenc, 4 - O.A.R. Vic, 2

Els locals, abassegadors
Alineacions: O.A.R. Vic: Arjona, Feliu, Carbons,,Gero, Manel,
Martos, Serra, Ausió (Rlcost),
Quique, Vinyets (Juan) i Roca.
C.D. Abadessenc: Carreras,
Murillo, Escamez, Bassaganya,
Orriol, Casas, Dalmau (Carles),
Abascal, Martínez i Romans.
Arbitratge:- A cura del senyor
Domingo Pereira i Vila, que en línies generals va tenir una bona
actuació.
Partit jugat de poder a poder,
amb triòj/nf final de l'equip local.
Va ressaltar l'actuació del davanter centre del C. D. Abadessenc.
Abascal, que va oferir als espiectadors una actuació molt lluida.
Els gols foren assolits, respectivament, per Orriols, Abascal,
Abascal i Abascal de penalty. Això pel que fa a l'equip de casa.
Pel que fa al O.A.R. Vic varen
marcaren Vinyets, i l'Ausió, també de penalty.

L'Escala 1 — Sils 0

Partit amb clar domini local, jugat amb molta força per tots els
futbolistes.

A.R.

L'Olot va perdre en un camp
ple de sorra.
Dos gols en fred enfonsaren els de la Garrotxa
Ja dèiam diumenge que l'Olot era força difícil que puntués al terreny dels de la costa. També vàrem assegurar
—fins I tot ens lio deia l'Isidre Sala— que l'estat del rectangle (més que un rectangle sembla un quadrat, per la seva
poca llargària), de sorra, i d'unes dimensions reduidfsslmes,
jugaria ui| paper de vital importància.
I així fou. Els «Sala-boys»,
tècnics tots ells, es varen veure
impotents davant la poca traça
del rival i els bots irregulars de
la pilota. Realment, l'Olot'en
camps així ben poca cosa pot
arribar a fer: Manolo, un clàssic
home de contraatac, que necessita metres 1 metreis al seu davant, no es va trobar precisament en el seu ambient preferit.
Duran —que seria tret en braços després d'una entrada—
tampoc no podia níanar tant al
mig del camp (de totes meneres
només hi havia defensa i davantera, ja que la mitja era il·localitzable a causa de les dimensions
del terreny). Benet Masferrer, el
motor i cervell olotí, tampoc no
es trobava a gust, i no va funcionar a l'altura acostumada. Ens
atreviríem a dir que l'únic garrotxí que va realitzar un partit
d'acord amb les circumstàncies
fou Pla, un home que sempre
acostuma de fer un joc pràctic,
sense floritures, i que en terrenys com el de diumenge és el
millor.
Podem assenyalar el fet que
els olotlns no s'adaptessin a les
circumstàncies com un dels dos
factors que influïren en la derrota. L'altre factor fóra la realització de dos gols pràcticament seguits (minuts 38 i 40 del primer
temps) per part del Malgrat, que
veia com en dos errors defensius els olotlns els servien la victòria. Fou sens dubte una «gallerada d'aigua freda», .que va
possibilitar, en certa manera, la
tranquil·litat dels locals i la nerviositat dels visitants.
El Malgrat a pesar d'aquesta

Anglès, 2 ; Cassà, 1

Molta emoció i pocs gols
De mòlt profitosa cal qualificar ocasió en què va ometre un clar
la jornada del passat diumenge penalty contra el Cassà, en ésser
per als equips de la vila selvatana desplaçat, dins l'àrea antirreglad'Anglès. El resultats assolits.en mentàriameht el jugador local Lales diverses competicions futbo- mes.
Alineacions:
lístiques on varen participar ens
Cassà: Llòria, Calvet, Reverter,
ho fan palès.
Malgrat tot el Cassà hagués Gómez, Soler, Giménez, Pinsach,
pogut assolir algun punt positiu, Bonmatí, Praté, Pijoan i Madria.
Anglès: Machado H, Rovirola,
si hagués tingut una mica més de
sort, puix què d'ocasions i oportu- Navarro, Machado I, Cerver, Sonitats no n'hi varen pas mancar. ler. Castejó, Màrquez, Vert, LaVa tenir cura de l'arbitratge el mes i Serrano.
Gols: 1-0. L'autor del primer
col·legiat senyor Melcior Ribas, el
qual va tenir una actuació correc- gol local va ser en Lamas, amb un
ta en línies generals, llevat d'una gran remat. Era el minut 25 del
primer temps.
2-0: El segon gol de l'Anglès el
va assolir Castejó, en rematar una
falta llançada per en Màrquez. Era
el minut 27.
2-1: El gol del Cassà que seria
ja el resultat definitiu del partit, el
pas de crear-ne. L'únic gol aconfeu Prate de penalty, en el minut
seguit es materialitzava ei minut
30 de la primera part.
51 quan Celdran rematava de cap
un còrner xutat per en Pedrito.
L'actuació de l'àrbitre podem
D'altres resultats:
qualificar-la d'encertada.
Argelaguer, 0; Blau-granes d'AnEl conjunt escalenc presentava glès, 9
els següents components: ValenBescanó, 2; Anglès, 2
tí, Tomàs, Faig, Oliver, Sànchez,
Gabriel, Ferragut, Moreno, Celdran, (López), Nef i Pedrito.
F. Bonaventura

victòria, no és el mateix equip
que veiérem a principis de temporada a l'Estadi Municipal d'Olot. Com a destacable té en Gasull, un home de molta altura
que sap aprofitar-se d'aquesta
circumstància. Pel que fa als altres, la poca traça i la mahca de
tècnica és el factor dominant.
Poden —i de fet molts de cops
ho aconsegueixen— crear problemes en els camps contraris,
però a casa seva són molt i molt
fluixos. Tenen sort, com ja hem
dit, de les característiques del
terreny, a les que, segurament,
només ells hi estan habituats.
En resum, fou un partit fat, sense gaire història. Alguna jugada
olotina —aconseguida amb
molt d'esforç—, i para de comptar, xuts sense aparent objectiu,
i bots estranys de la pilota.
Un partit per oblidar.

Fitxa
Estadi del Malgrat.
16.30 aproximadament.
Mitjana entrada i majoria de
gent d'Olot, que es varen fer
sentir en produir-se una dura
entrada a Manolo.
Els seguidors garrotxins
una mica més i provoquen
una baralla a les grades.
A part d'aquesta circumstància, ambient molt refredat.

Alineacions
OLOT. — Delfín, Rodri, Molas, Melero, Pla, Gratacòs, Alex,
Duran, Plcart, Manolo i Masferrer.

Àrbitre
Ha estat el sr. Teixidor-Enric,
un d'aquests que s'autoanomenen de «la nueva ola». Actuació
impecable a la que potser se li
podrien discutir els dos penaltys
que va assenyalar. Als 32 m. de
la segona part ensenyà targeta a
Morago, per entrada a Manolo.

Gols
1-0. Minut 15 primera part.
Llança el Malgrat un còrner, i
Santos, sense ningú que el marqués, envia tranquil·lament la
pilota a la xarxa.
2-0. 38 m. primera part. Després d'un centre llarg al cim de
l'àrea olotina, i en error defensiu, Mora, sol davant Delfí,
aconsegueix de .marcar.
3-0. Dos minuts més tard,
xut des de fora de l'àrea que rebota en un defensa, fa descol·locar el porter, i entra dins la porta.
34-1. Minut 41 de la primera
part. Llança una falta Rodri, que
va dirigida matemàticament al
cap de Picart, qui remata a la
porta.
3-2. 42 minuts segona part.
Traveta a Masferrer a la ratlla de
l'àrea. L'àrbitre assenyala el
conseqüent penalty, i el transforma Alex.
Als 40-minuts d'aquesta segona part s'assenyala penalty
contra l'Olot per mans de Gratacòs. Gonzalvo va fallar-lo.

L'esport figuerenc en números
Futbol:
3.° divisió nacional
La Cava 4 - Figueres

3." divisió regional
Sarit Pere 6 - Vilafant 4
L'Armentera 3 - Port-Bou 1
Cabanes 1 - Darnius 1
Lledó 3 - Santa Llogaia 1
Vilabertran 3 - La Jonquera 1
Borrassà 5 - Espolla 9
Maçanet 8 - Navata 2
Esplais 0 - Bàscara 0
Port-Selva 0 - Agullana 1

Juvenils
1 divisió regional
OAR Vic 1 - UE Figueres 1

2." divisió
prov. preff.

Pobre joc, a u Miramar»

La Salle 1 - Bisbalenc 2

Certament el joc que varen
oferir els dos equips que jugaren
al camp de «Miramar» no va donar gaire ocasió als espectadors
—que van ser nombrosos—,
d'escalfar-se les mans aplaudint,
perquè ha estat un dels partits
més ensopits de ía temporada.
Els davanters locals no tenien
\a seva diada, i els visitants s'ocupaven més de destruir joc que no

Bàsquet
Campionat Regional
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Als 20 m. segona part, entra
Forcadell per Duran, qui surt lesionat.
MALGRAT. — Solà, Santos,
Liza, Gómez, Alarcón, Borrego,
Morago, Mora, Gonzalvo i Gassull.
Als 21 de la segona part entra Tosset per Gómez, i als 31
Carretero per Alarcón.

Escoles Pies 84 - CB Adepaf 61

Cainpionat Provincial
Minibàsquet
CN Figueres «A» 29 - CB Caçà
13
CN Figueres «B» 5 CB Riudarenes 17

Cainpionat Provincial
infantil
CN Figueres 30 - CB Sant Feliu
39

Campionat Provincial
Junior-masculi
La Bisbal 51 - CN Figueres 33

Campionat Provincial
Senior-mascuií
La Bisbal 54 - CN Figueres 71

Hand-Boi
Campionat Provincial
Aievins
Lloret 14 - C Natació Figueres 7

Infantils
Lloret 10 - CN Figueres 13

Campionat Regional
(Femení-Junior)

Juvenils

Vic 36 - La Casera-Catalunya 101
La Cellera 12 - La Casera 127
(Campionat provincial)

Sèniors

CN Figueres 12 - UE Sarrià 12

ÇN Figueres 8 - UE Sarrià 11
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS
— — Bàsquet
Regional masculino

f:^
Tercera divlsión
Blanes - Navarsa
Valls - Sarrià
Antortya - Castellet
Salle G. - Vilafranca
Molins R. - Malgrat
CIM - Vendrell
J. Sants - Sant Josep

84— 71
8 2 — 63
77— 70
79— 74
89-.-105
73— 71
6 1 — 66

Claslficación:
Malgrat 18 15
S.
sep
18 13
Salle G. 18 13
Molins
R.
18 12
Blanes 18 10
Antortya
18 10
Navarsa 18 9
Vendrell
18 8
Castellet
18 7
J. Sants18 7
CIM
18
Vilafranca
18 6
Valls 18 6
Sarrià 18 • 2

0
0
0

3 1606 1306 30
Jo5 1289 1185 26
5 1407 1307 26

0
1

6 1593 1529 24
7 1438 1311 21

0
0

8 1285 1356 20
9 1276 1171 18

0 10 1260 1373 16
10 1223 1343 15
11 1411 1356 14
11 1305 1373 14
12 1262 1340 12
12 1432 1316- 12
16 1197 1499 4"

Masnou - Llulsos
Sferic - Caldes
Escoles P. - Adepaf
Banyoles - Bam
Sant Cugat - Dosa
Olot - Martorell
Metropolità - Ares! «B»

Sènior provincial
51—50
77—57
87—61
79—60
74—56
63—72
87—70

Calsificaclón:
Areslux 18
Sféric 18
E. Pies 1 8
Metròpol
18
S.
gat
118
Adepaf 1 8
Lluisos 1 8
Banyoles
18
Caldes 1 8
Martorell
18
Masnou 18
Dosa 1 8
Bam 1
8
Olot
1
8

17
16
14

1. 1539 1068 34
2 1265 1037 32
4 1354 1166 28

12 0

6 1364 1175 24
Cu12 0 6 1196 1150 24
9 2 6 1183 1100 22
8 2 8 1160 1203 18
7 2 9 1164 1249 16
6 111^ 1226 1301 13
5
4
3
3
2

2
1
2
1
1

11
13
13
14
15

1197
1127
1101
1039
969

1309 10
1251 9
1256 8
1261 7
1302 5

Palafrugell - Calonge
Bisbal - Figueres
Anglès - C8.mpevànol

51—85
54—71
82—44

Júnior masculino
S. Josep - Blanes
Olot - Banyoles
Montessori - Palamós
Salt - Lloret
Domeny - Amer
Bisbal - Figueres
Palafrugell - Calonge
Anglès - Campdevànol

Susp.
68—38
82—35
78—34
69—35
51—33
43—22
82—44

Juvenil masculino
Sant Josep
Olot - Banyoles
Montessori - Palamós
Palafrugell- Calonge
Anglès - Campdevànol

32—87
45—35
58—29
82—27
72—33

Fasls de sector
Juvenil

Preferente provincial

Farners - U. L Tarragona 38—40

Montessori - Palamós
Salt - Lloret
Farners - Ripoll
Domeny - Aurea

Júnior:

75—48
71—52.
73-55
64—55

S. Josep - CIM Tarragona 49—91

L'equip sènior del Biequet Club Joventut Anglia. que diumenge passat va
f
guanyar al Campdevànol psr 84 a 44

JAC Sants 61 - C.P. Sant Josep-Montjuic, 66

Guanyà a camp contrari
El. C. P. Sant Josep-Montjuic
va obtenir a la difícil pista dels de
Sants una excel·lent victòria que li
permet de continuar al segon lloc
de la classificació.
El començament del partit fou
d'un clar domini locaí. En el minut
sis el resultat era 11-3. L'equip
parroquial no s'acabava d'adaptar
a la pista de joc, molt relliscadissa
i d'unes dimensions no gaire
usuals. Però en el minut vuit va
començar a revifar-se, cosa que

els permeté d'igualar el marcador
fins que arribaren a un 3 7 - 5 2 en
el minutn ^ónze.'Però ufi seguit
d'errors defensius i de jugades
poc precises permeté a l'equip local d'arribar a tenir un 52-53 al
marcador quan només va tornar a
reaccionar per al final del partit.
Però l'equip gironí va tornar a
reaccionar i, a un minut del final,
guanyava per 57-64. El partit
clou amb el resultat de 6 1 - 6 6
(que podem considerar just).

Farners, 38 - U.L. Tarragona, 40

C. B. Blanes 84, C. B. Navars 71

El Farners no va tenir sort

Victòria merescuda

Éls jugadors del C.O. de bàs:
quet juvenil varen perdre el diumenge passat a mans de la Universitat Laboral de Tarragona un
partit del Campionat d'Espanya
de Bàsquet Juvenil.
Val a dir que el partit va ser
molt entretingut amb grans alternances al marcador, puix que els
de la capital de la Selva, varen
anar per davant del marcador fins
a cinc minuts abans d'acabar-se
el partit.
Poc després d'acabar-se l'encontre, un seguit d'errors locals
va fer que el resultat final es capgirés, i finalment assolia el triomf
l'equip de la Universitat Laboral
de Tarragona.
Cal assenyalar també que, a
priori, i segons ens va manifestar
l'entrenador del C.O. Farners, l'equip tarragoní era superior al seu,

ja- que tenia homes de veritable
«classe», que en qualsevol moment podien capgirar el marcador, tal i com al final va succeir.
Pel que fa al Farners sortiren a
la pista els següents jugadors: (4)
Farré, (5) Forn, (6) Castro, (7)
Ruiz, (8) López, (9) Daniel, (10)
Abad, (11) Neira, (12) Pinto i (13)
Vilar.
Els jugadors del Farners es van
alinear de la següent manera; (4)
Roure, (5) Valls, (6) Fradera, (7)
Salamafia, (8) Jofre, (9) Culubret,
(10) Graupera, (11) Masferrers i
(12) Cornellà.
Tal i com dèiem més amunt, el
C.O. Farners va anar per davant
del marcador fins al minut 38 de
la segona part, moment en què
una revifalla dels de la U.L. de Tarragona va fer que anessin guanyant més i més punts, mentre

que els de Santa Coloma semblaven esglaiats davant del bon joc
dels forasters.
El resultat final de 4 0 pels de
Tarragona contra 38 pels de Santa Coloma feu ben palesa la igualtat de forces.
Pel que fa a l'arbitratge hem de
dir que J . Díez, ho va fer francament bé.
Pel que fa a les faltes personals
cal dir que el Farners en va cometre 10, a més d'una de tècnica.
Tanquem aquesta crònica bo i
assenyalant la poca sort del C.O.
Farners, que malgrat que va jugar
un partit francament excel·lent, al
final, i mercès a l'error propi, i als
nervis dels joves jugadors de l'equip de Santa Coloma, varen perdre una gran oportunitat d'alçarse amb el triomf.

R.R.

Partit molt disputat el d'avui,
"davant d'un equip tan difícil com
és el Navars. Justa victòria blanenca al final del temps reglamentari.
L'equip visitant és el millor
classificat en la defensa del seu
grup. Molta igualtat al marcador
al llarg del partit, comptem que
els blanencs varen anar sempre
per davant al marcador, a excepció dels primers minuts.
Bé, mirem doncs el marcador
cada cinc minuts; minut 5 (7-8),
minut 10 (16-15), minut 1 5 (3025), així es va arribar al descans,
amb un avantatge de només 6
punts (41-35). En el segon temps,
minut 25 (48-43), minut 3 0 (6055), rpinut 35 (67-60), minut 39
(81-71) fins arribar al definitiu resultat de 8 4 - 7 1 .
Bona en conjunt l'actuació dels

jugadors blanencs, que durant les
distintes fases del partit, es varen
deixar manar pel joc de l'equip visitant, i van caure en la trampa
del joc lent cosa que no va a l'equip de Blanes.
Creiem que els millors jugadòi^s def Blanes, foreri en €asàls i
en Pérez. Pels visitants, Gisbert,
Fontanet i Ballonga.
L'actuació arbitral dels Srs. López, Ocafia i Molina aceptable.
C. B. BLANES! 58-Arribas
(12), Figueres (15), Castany (9),
Pérez (19)
Casals (21), com
equip inicial, Romero (4), Puig (4),
Duran (0) i Pena.
C. B. Navas. Gisbert (20), Prat
(0), Masats (2), Trullas (7), Planaguma (8), Fontanet (14), Ballonga
(10) i Vinas (10).

R. Gouzy

C. B. Olot lAMP 62
BC Martorell 70

CRESA
^SEGURADORA ^BERICA
SOCIfPAP ANÒNIMA

SEGUINT EN LA SEVA LINEA HABITUAL

DE MILLORAR EL SEU SERVEI TANT EN LA

XARXA D'AGENTS, COM DELS ASSEGURATS, ES COMPLAU A COMUNICAR LA
CREACIÓ DE LA SEVA DELEGACIÓ A GIRONA, QUE ES A CÀRREC DEL

Sr. RAMON CANO i NAVARRO
LES OFICINES D'AQUESTA DELEGACIÓ ESTAN

INSTAL·LADES A L'AVINGUDA JAUME I. 3 i 5

TELÈFONS 21 71 66 i 21 35 80

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 28/2/1979. Page 20

Els locals
varen decebre
Un Olot desconegut va perdre,
diumenge passat, davant d'un rival
que, al menys en teoria, havia de
ser fàcil.
Realment, i després de dues
victòries consecutives, esperàvem
que els olotins estiguessin ja
completament recuperats. I no ha
estat així, ja que si bé en alguns
moments del partit han dominat
totalment, en d'altres s'ha fet palesa la superioritat dels barcelonins.
Fins i tot el senyor Soler, l'àrbitre, semblava que s'havia proposat d'ensorrar les esperances olotines, i ha perjudicat força a l'equip (i amb això no volem treure
culpa als propis jugadors), de manera que ha influït, en certa manera, en el resultat final.
CB Olot-IAMP; Colomer, Almirall 1, Damià, Guix, Castells, Danès, Bartrolí, Almirall II, Rifà, Bramen.

Esports

RJNT
ÏÍARI

Abete: {» federació, culpable
La bomba ha esclatat. A l'assemblea extraordinària de l'AFE
(Assoclaeió de Fubolistes Espanyols), celebrada dilluns passat a
Madrid, s'acordà legalitzar la primera vaga del futbol espanyol, i si
res no ho soluciona pensem que
la propera jornada els equips de
Primera, Segona-A, i els dos
grups de Segona-B convertiran el
dia quatre de març en una data
històrica car seria la primera vegada que una vaga de futbolistes
es portes a terme a l'Estat espanyol. A l'assemblea ésinentada s'acordà crear un comitè de vaga en
el qual sortiren elegits els següents jugadors com a representants de tots els clubs: Asensi
(Barcelona), Robi, Pacheco i Ca; pón, (Atlètic de Madrid). José Miguel (Zamora), Alfonso (Getafe),
Saicedo (At. Madrileno) i Abete
(Girona).
A les primeres declaracions un
portaveu de l'AFE declarà que
aquesta vaga duraria només una
jornada, i solament afectaria ais
equips de Primera i Segona, ja
que no es pensava que sigues
oportú fer-la extensiva als equips
de Tercera.
Força més qua un jugador da futbol.
(Foto Dasalt)

Abete és un dels futbolistes
que durant la seva carrera esportiva, a part de jugar al futbol, ha
tingut moltes inquietuts. Advocat
de carrera, fou un dels primers
futbolistes que es preocupà de
crear una associació que defensés
els drets dels jugadors. A més, ara
es presenta en la candidatura socialista a l'ajuntament de Girona,
-ffer^-aquest-motiu,,-ihertï. volgut
preguntar-li les caUses d'aquesta
trajectòria, i ell, breument, contestà, «crec que hi han moltes coses per arranjar, i això només serà
possible si s'apreta per tots cantons».
—S'ha dit, a certs mitjans d'informació, que l'AFE no entén l'esport com a esport, sinó que en els
seus principis bàsics pregona un

professionalisme com a únic motiu. Què en penses tu?
:•—Bé, jo crec que si ens atenim
a ta definició de la paraula club,
club es una associació que integra als practicants de qualsevol
activitat esportiva, i es dóna la
paradoxa que, actualmente, els
sóéis de qualsevol club de futbol
no practiquen cap tipus d'esport
dins d'aquest club i en canvi, els
jugadors, que són els únics que
rèàlrhent fan èèjjort, no són socis.
—<i,Quines causes creus que
han convertit a Pablo Porta en
enemic número 1 de l'AFE?
—Penso que ell si acceptés el
canvi que l'AFE propugna ja no
seria el gran dictador de la plenipotenciària Federació Espanyola
de Futbol, ja que en perdre el control sobre els clubs professionals
es limitaria a ser president d'una

Hoquei
CLASSIFICACIÓ

Piera-Cheiw
GE I EG-Lista Azul
Tordera-Alberich
Taradell-Cornellà
Alcodiam-lguàlada
Sícoris-Espaflol
Ripoll-Ruan

7—1
4—2
11—3
5—5
6—3
2—1
4—7

Tordera
Piera '
Ruan
Alcodiam
Espahol
Lista Azul
Cornellà
Ripoll
Taradell
Sícoris
Alberich
GE i EG
Igualada
Chelw

37
35
32
24
23
22
22
21
19
18
19
14
10
2
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Lloret de Mar 8 - C. H. Sta. M°. Barberà 7

Poca diferòncia per a la tornada
El Lloret guanyà al Barberà el
partit d'anada de les eliminatòries
que s'estan fent per a la «Fase
'd'ascens a Primera Divisió» pel
resultat de vuit a set. Evidentment
era un partit molt important on el
Lloret havia d'assolir una diferència respectable en el marcador
per tal d'anar-a Sta. M° de Barbe"ràrUh'Scicf-ïranqQM ^'"^ •' ^ ' "
Durant el primer temps, el Lloret jugà amb més ordre, més velocitat i més sentit d'anticipació que
el Barberà, la qual cosa es va notar en el marcador, de manera
que s'arribà al terme de la primera
part amb el resultat de cinc a un.
la cosa anava molt bé, i tot feia

pensar en una àmplia victòria.
Doncs bé, a la segona part es va
girar la truita, i tot el que foren
qualitats locals en un principi passaren a ser visitants. La lentitud,
manca de profundidat i nerviosisme local foren —entre d'altres—
els factorí que van fer possible el
resultat,de vuit a.set. ._
Hockey Lloret: Salvador, Toni, Enric, Ribas, Àngel, Bernat,
Palau i Pelayo.
C. H. Sta. M" de Barberà:
Pere, Toni, Codina, Bordonés, Víctor, Forges i Cotó.
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La vaga de futbolistes a debat

Abete, home
piuridimensional

28 de febrer
del 1979

Austrich

federació amateur que, com és
normal, no té el pes específic que
actualment regeix el futbol espanyol.
—(^Quines solucions, doncs
dóna l'AFE per resoldre aquests
problemes?
—Primerament acabar d'aclarir si els clubs són clubs de futbol,
o empreses. Jo penso que son
empreses car el jugador de futbol
firma un contracte amb el club, el
qual li paga pel seu treball.
—No creus que si es dialogués
amb la Federació es podria arranjar d'una manera molt més raonable, i no caldria arribar a aquestes
situacions límits?
—Què més voldríem nosaltres.
Des del primer moment que es
creà I)ÍAFE, nosaltres sempre demanàrem el diàleg, perquè la postura que hem hagut d'adoptar és
conseqüència que ells, en cap
moment, s'han mostrat disposats
ni tant sols a sentar-se a la taula
amb nosaltres per fer un intercanvi d'opinions.
—Suposo que l'AFE anirà a
defensar més aviat els drets dels
jugadors de les categories inferiors, ja que no crec que, - per
exemple, el vostre president tingui problemes d'índole laboral
dins del seu club, ja que, com és
sabut el president de l'AFÉ és
Joan Manel Asensi, jugador del
Futbol Club Barcelona.
—Jo sóc el primer sorprès de
la magnífica reacció per part dels
jugadors de categories superiors,
ja que és un problema que a ells
no els afecta directament al
menys per ara.
I, aquí vull aprofitar l'avinentesa per donar les gràcies pel recolçamént i l'entusiasme que han
mostrat quan el problema era
més viu.
Després d'aquesta conversa
amb Abete, hem conegut una
mica més d'aprop les circunstàncies que han obligat a adoptar
aquesta postura tan dràstica, tot
tenint en compte que els únics
perjudicats seran els soferts espectadors que cada diumenge
omplen els camps de futbol. Caldrà veure que passa el dia què els
espectadors facin també vaga,
doncs l'AFE hauria de saber que
son ets qui realment paguen la
festa.
Esperem que d'aquí al diumenge s'hagi trobat alguna solució, i no es faci realitat aquesta
trista notícia.

Handbol
SÈNIORS
Corsà-Crec
Celrà-Bordils
Figueres-Sarrià
Cassanenc-GE i EG
Lloret-Blanes

18—23
18—17
8—11
13—16
27-12

CLASSIFICACIÓ
Bordils 19
480 273 34
S. Lloret20
497 314 34
Celrà
19 14 1
375 325 29
U.E. Sar.19
428 248 29
Figueres 19
357 273 25
Casa.
19
12 336 359 14
Corsa
19
12 337 442 14
GE i EG19
12 293 307 14
CREC 19
12 297 405 13
Blanes 19
19 231 411 2
Tordera 19
2

18 254 525

Resultats:
U.E.S. Ter-Bordis
Figueres-E.U.S. Dalt
Lloret-Blanes

19- 9
12—12
29- 7

CLASSIFICACIÓ
U.E.S,
Dalt
13 11 2 0 247 142 24
GE i EG13 10 0 3 249 179 20
U.E.S.
Ter.
13 9 0 4 272 131 18
14
13
14
14
14

7
6
6
2
1

GEiEG
Lloret
Figueres
UES Dalt
Bordils
UES Ter

3
3
3
2
3
2

3 0
3 0
10
10
0 0
0 0

0
0
2
1
3
2

50 24 6
50 34 6
36 27 2
32! 35 2
38 48 0
3 41 2

INFANTILS
Resultats:
GE i EG-Garbí
Lloret-Figueres
U.E.S. Dalt-Bordils

JUVENILS

Bordils
Figueres
Lloret
Crec
Blanes

CLASSIFICACIÓ

0 7 258
2 5 203
0 8 238
0 12 152
0 13 138

224 14
187 14
221 12
314 4
359 2

ALEVINS
Rasuhatt:
Lloret-Figueres
U,E. Dalt - Bordils

14- 6
16-13

17- 7
10-13
11-22

CLASSIFICACIÓ
U.E.S. Ter
3 3 0 0 71
S. Lloret
4 2 0 2 54
Bordils
3 3 0 0 48
Figueres
3 2 0 1 50
U.E.S. Dalt
3 1 0 2 28
GEEG
4 1 0 3 57
Garbí
4 0 0 4 28

30
35
29
51
51
61
79

6
4
4
4
2
2
0

Cadets
GEEG-Garbí(día 1)
U.E.S. Dalt-Bordils

27-16

CLASSIFICACIÓ
UES Dat
UES Ter
Bordils
S. Lloret
GEEG
Garbí

3
3
3
3
2
3

3
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
2
3

81
54
66
62
32
17

46
19
63
47
51
86

6
4
4
2
0
0

Lloret

Un derbi ple de
Juvenils: Esport Lloret 29 C.B., Blanes, 7
Sèniors: Esport Lloret, 27, C.B. Blanes, 12
Pel veïnatge existent, i també per les pèssimes relacions entre els dos clubs, es presentaven uns partits teòricamente molt
interessants. Malgrat tot, la realitat fou molt diferent com podeu
veure pels resultats. Aquest fet és deu a la gran superioritat tècnica del Lloret: millor col·locació en el camp, millors tiradors, millors conjunts, la qual cosa va fer que aquests partits no tinguessin les caraterístiques que gairebé sempre tenen partits d'aquesta mena. Tant els juvenils com el sèniors van guanyar àmpliament a un Blanes que malauradamente pel handbol gironí, ja no
és el que era. Amb aquests partits s'acaba la lliga per part lloretenca: els sèniors han quedat segons —la qual cosa els permet
jugar la Copa Catalana— i éis juvenils tercers, però de la cua.
Altres resultats de partits de handbol jugats, el dissabte són:
Alevins: Esport Lloret, 14-C.N. Figueres, 6
Infantils: Esport Lloret, 10-C.N. Figueres, 13

Jaume Sampé

Austrich

GE ÍE G 4 Lista Azul 2

El grup assolí un bon triomf
El resultat de 4 a 2, fou conseqüència d'un partit mogut, amb*
alternatives de perill, però sense
un joc massa conjuntat, amb marcatges ferms d'home a home, i,
per tant, í'obtenció dels gols fou
produïda més aviat per accions
individuals.
Un equip visitant, carregat
d'anys, ple de duresa i joc subterrani tolerat sovint per l'àrbitre de
torn, que es decantà la majoria de
vegades favorablement per l'equip foraster, però que finalmentva demostrar la seva autoritat cridant el Delegat de Pista per intentar d'expulsar tres espectadors
perquè cridaven massa...
Un equip local que per velocitat pogué guanyar el seu adversari, però a qui no vam veure lligament de cap classe, i ens sembla
que ha de millorar molt si vol con-

tinuar convencent els seus incondicionals, no fent-los patir amb
resultats justos, ja que el tanteig
no va quedar assegurat fins a l'últim minut, malgrat que l'oponent
fos una mitjania, disposava, però,
de jugadors que fa molts anys trepitgen pista i podien resoldre el
partit a favor seu si en lloc de xutar sense mirar prim ho haguessin
fet amb més picardia.
Al minut 4, es marca el primer
gol per mitjà d'en Coloma, amb
un remat arran del pal que sorprengué el porter visitant.
Continuà el joc amb les mateixes alternatives, atacs esporàdics
per ambdues bandes, fins al minut 12, en què el mateix jugador
podia marcar i li fou anul·lat per
l'àrbitre qui assenyalà falta d'un
defensa visitant.
Sense desanimar-se

continuà

atacant el Grup, i un minut després pogué anotar-se el segon
Als 15 minuts de la, segona
part, el Llista escurçà distàncies i
feu trontollar la seguretat del resultat final.
Quan ja semblava que teníem
el resultat definitiu, per manca de
temps, tan sols dos minuts per a
l'acabament, poguérem veure
com es marcaven tres gols.
Al minut 23, era en Coloma qui
s'apuntava el tercer gol del Grup.
Pocs moments després i en ple
desconcert defensiu, Omedes feia
pujar el quart gol gironí, però,
malgrat això, no es lliurà el Llista i
poc abans de finir marcà el seu
segon gol.
Sortiren a la pista per part del
Grup: Velàzquez, Cort, Hortòs,
Coloma, Omedes i durant uns
breus instants Huguet.
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I CINEMA I
FIGUERES
Cinema Savoy (Art i
«Doncella i a m a n t e » .

FWf

Cartellera

28«|do febrer
del 1 9 7 9

I

TVE
Ràdio Girona
E.A.J. 38

assaig):

GIRONA
Cinema IVIodern: « E s t a d o de
sKIo».
Cinema Catalunya i: « E l cielo
puada esperar».
Cinema Catalunya II: «Funny
Lady».
Cinema AIbèniz: « L ' a n j a m bre» i « T a r z é n » .
Cinema Gran Via: « E l desafio
del búfalo blanco» I « 2 0 . 0 0 0
leguas de vlaje submarino».
PUIGCERDÀ
Cinema Avenida: « E l sexo
que viene» i «Las allmaAas».
STA. C O L O M A
FARNERS:
Cinema Catalunya: « M a h o m a ,
el mensajero d e Dios»

Primera Cadena

Segona Cadena

13.45 Obertura.
14.00 Presentació.
14.01 Avanç Informatiu.
14.30 «Gente hoy».
1 5.00 Telediari.
15.45 «Vivir cada dia».
16.15 Cloenda.
18.45 Obertura.
19.00 Presentació.
19.01 «Un globo, dos globos,
tres globos»: Dibuixos animats i
«Los epísodios»: «Los confiteros».

19.00 Obertura.
19.30 Presentació i avanços.
19.31 «Polideportivo».

19.45 «Protagonista la mujer»: «La tentación vive arriba»
amb Marilyn Monroe i Tom Ewell
com a principals protagonistes.
21.30 Telediari.

Teatre
—Teatre Municipal de Girona,
per la companyia Dagoll Dagom
«Antaviana», sobre contes de
Pere Calders, a dos quarts d'onze
de la nit.

RADIO

22.05 «Estudio 1»: «Nosotros,
ellas y el duende». — Un complicat i humorístic embolic familiar.
23.30 «Buenas noches». Darreres notícies.

2 0 . 0 0 «Redacción de noche».
20.30 «Imàgenes».
21.30 «Pop-grama».
2 2 . 3 0 «Tribuna de la historia»:
«Los regresos de De Gaulle». h
«Buenas noches».

RTV CATALANA
Primera cadena
13.15 Obertura.
13.30 De bat a bat.
14.00 Crònica.
16.15 Musical express amb Tequila, Marina Rossell i Goti.
16.45 Coses d'ahir.

Segona Cadena
23.00 Crònica 2.

6'55 Obertura
6'56 «Sintonia y Pensamiento».
7'— Informatiu (S.E.R.)
7'45 Matinal Cadena SER (S.E.R.)
8'30 «La Saga de los Porretas»,
8'45 Musical
9'— (S.E.R) Informatiu
9'05 El matí es nostre
1 1 ' — «Mediodía Cadena SER«.
(S.E.R)
11'50 «Novedades musicales».
12'— (S.E.R.) Informatiu
12'05 «Desfile de éxitos»,
12'30 «Sardanas en la radio».
12'50 Què en sabem de Catalunya
13'— (S.E.R.) Informatiu
13'05 Comentaris Esportius
13'10 Girona, avui
13'30 «Micrófono deportivo»
14'—Cadena Catalana
14'30 (S.E.R.) Informatiu
15'15 «Torerlas. Emisión taurina»
16'— «Milagros. Cap. 106. Radionovela»
1 7 ' - (S.E.R.) Informatiu
17'03 ...Y creo la família. Cap. 121.
Radio-novela»
17'30 Musical

A partir de demà, dia 1 de març del 1979,
la raó social Auto Ter, S.A., concessionari

^^ml

pasa a ésser:

Jordi Geli, S. A
amb la mateixa adreça i telèfons

Jordi Geli, S. A
Concessionari

^rd

per a Girona i comarca
CARRETERA NACIONAL II. Km. 727
Telfs. 21 10 62 - 21 20 62

18'— La SER informa. (S.E.R.)
.18'05 «Temas al dia». (S.E.R.)
18'45 «Consejos para mamà».
(S.E.R.)
18'50 «En familia». (S.E.R.)
19'— (S.E.R.) Informatiu
19'05 «Cancionero espaftol»
19'30 «Catorce aciertos»
19'45 Girona al dia
20'— «Informativo de las ocho».
(S.E.R.)
20'30 Ballables
20'45 «Ranking Internacional»
2 1 ' — «Velada selecta»
22'—(S.E.R.) Informatiu
22'15 «Diario musical». (S.E.R.)
23'15 «Los Superventas». (S.E,R.)
23'30 Hora 25. (S.E.R.)
0'30 «Medianoche». (S.E.R.)
1'05 Cloenda

La veu
de Girona
8"^0 Bon dia, Girona
8.05 «Feliz despertar».
8.58 Sardanes.
9.15 «Mundo musical».
11,00 «Boletín de RNE».
11,30 Girona agrícola i ramadera.
12.02 La música a 33 R V P M.
12.30 Parlem amics!
13.00 «Radiocadena musical».
13.30 «Panorama»,
14.35 «Polideportivo».
15.00 «Música para relax»,
15.30 «Tarde... jen ritmo!».
16.30 Novel.la.
17.25 Francis.
18.00 «Variedades radiofónicas».
19.22 Sant Rosari.
20.00 «Paseo musical».
21.00 «Radiocadena actualidad».
22.15 «Péginas maestras (clàsico),
22.50 «Nocturno».

Radio Popular
de Flgusres
8'30 Obertura, lectura i Bon dia
musical
SSl5 «La saga de los Porretas»
9'30 «Motor mundial»
10'30 «Las buenas gentes»
11'15 «Llamada a los ciudadanos»
11 '20 «Chequeos médicos»
11'45 «Vivir es producir vida»
12'00 Angelus
12'15 Santoral
13'00 Musical del migdia
13'30 Hora exacta, noticiari local
i cartellera
13'45 Corresponsals informatius
(Anglès)
14'30 «Informativo dia»
1 5'00 Cançons al pas de la tarda
15'15 Aparador d'èxits
16'30 Disc del ràdio-oient
18'00 Novel.la
18'20 «La hora Francis»
19'20 «Jazz en la noche»
20'00 Sant Rosari
2 r 0 0 Hora exacta, noticiari local
21'30 Bona nit amb música
22'30 Cloenda

Ràdio Olot
7'00
7^05
9'00
9'15
lO'OO
10'30
12^02
12'30
12'45
13'15
13'30
14'15
15'00
15'30
16'00
16'30
17'00
17'30
18'00

Sintonia i salutació
A trenc d'alba
Olot actualitat
Ara és l'hora
Butlletí RTVE
Noticies
Butlletí RTVE
Ferran Pinyol
Ara és l'hora!
Olot actualitat
Panorama
Musical selecte
Ara és l'hora!
Noticies
Butlletí RTVE
Noticies
Butlletí RTVE
Noticies
Butlletí RTVE

. 18'30.^ Novella : ; . , . - .
19'00 Butlletí RTVE

SARRIA DE TER
(Girona)
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19'05 De Tot i per a tothom: «Els
amics de RàdioOlot»
20'15 Olot actualitat
20'30 Panorama
22'00 Món... música
23'00 Pilar.., a mitjanit
23'58 Sintonia i comiat

PUNT

Espectacles

UARl

28 de febrer
del 1979

QO
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Presentació d'«Antavfana»

Pere Calders, un home esperançat
Pere Calders acaba de guanyar el premi
crítica de Serra d'Or. Fins fà ben poc es pot dir
que era un desconegut. Únicament, gràcies a
l'escenificació d'alguns dels seus contes pel
Grup Dagoll-Dagom, la gent ha pogut entrar
en contacte amb ei seu món, situat en la Hnia
d'equilibri de la irrealitat I la realitat. Per bé
que considerem que aquesta secció no és la
més adequada per fer-li una entrevista, iiem
Pere Calders ha dedicat tota la
seva vida a èscriiire. Ja dés de
molt jove publica articles en diferents diaris i revistes, així com
contes i novel·les. Com us vàreu
iniciar en la literatura?
—Va ser a través d'una escola catalana modàilca, en la
qual un mestre s'hi interessà, i
va engegar algunes vocacions.
Jo en vaig ser una. Ja que vaig
començar a escriure, a fer una
mena d'exercicis. Aquest
mestre s'anomenava Jo^ep
Parellona.
IVIés tard, a través del periodisme, vaig entrar com a redactor al «Diari Mercantil» i
«La Rambla». En el «Diari
Mercantil», vam dedicar la
prinrara plana a poesia, contes
i literatura en general. Va ser
aquí on jo vaig començar a es-,
criure els meus contes. Després, aquest diari es va convertir en el diari «Avui» de la
primera època. Més tard, en
l'etapa de la post-guerra es
convertí en «La Ranibia». Jo
hi continuava escrkint, hi feia
successos.
^Vostè que va col·laborar i
treballar en tants mitjans de comunicació diferents, .quiciBs creu
qü'e són les característiques que
diferencien el periodisme d'ayantguerra del d'ara?
—Éi periodisme no té el nivell d'aleshores, però és lògic.

aprofitat l'avinentesa de la seva vinguda a Girona a presentar l'espectacle «Antaviana»,
per fer-n'h! una.
A Pere Calders se'l por definir com un home
modest i optimista. Una conversa amb ell suposa passar una estona molt agradable, ja que
sempre la il·lustra amb gran quantitat d'andcdotes.

Abans, hi havia més diaris en
català ai Catalunya que no diaris en castellà hi ha ara. Es a
dir, que hi havia molta més
possibilitat de treballar, i un
nivell de compensacions molt
més elevat. Es respirava a '
l'ambient tota una mena d'eufòria cultural que contribuïa a
l'aparició de noves publicacions.
En aquells anys de tantes
transformacions
polítiques
—penso concretament en el període de 1931 a 1939— quin tipus de compromís polític va agafar vostè?
—Vols dir que té alguna Importància això que em preguntes? Bé, primer vaig ser de la
Joventut Catalana, després
del Partit Socialista de Catalunya, i, més tard del PSUC.
Vingué la guerra I l'exili; jo
vaig marxar a Mèxic, i allà em
vaig anar separant del PSUC.
Les causes d'aquesta separació foren l'escissió que tii hagué dintre el partit, povocada
pel pacte germano-soviètic.
Ells ho degueren veure més
clar que no pas jo.
Pere Calders va ser enviat al
front per treballar com a cartògraf; eíl ja havia ordenat la seva
vida, com tants d'altres escriptors. Vostè, que estava acostumat
a lluitar amb la ploma i el paper,
què hi feia al front?

—Al front ja vaig ser a l'Estat Major d'una divisió on ningú sàvia gaire res del que era
ser cartògraf. De fet, la meva
feina consistia a ensenyar-los
a mirar el mapa. Jo els havia
d'ensenyar on eren localitzades les unitats canviants de
l'exèrcit. Es pot dir que de cartògraf —amb tot el que comporta aquesta paraula— jo no
n'era.
—A la seva obra, com es va
concretar l'experiència de l'exili?
Es veu ben clar que l'experiència
de l'exili queda, reflectida en
«L'ombra de l'atzavara» una novel.la on s'explica la història d'un
català exiliat. Tant a l'obra immediata a l'exili, com en la posterior,
hi ha una contínua interrelació entre realitat i irrealitat. És que Pere
Calders fuig d'aquesta realitat, i
en busca una d'altra?
—Sí, fujo d'aquesta realitat
perquè no m'agrada. Sobretot
a l'exili, l'escriure va suposar,
per a mi, una mena d'evasió.
En els meus contes no defujo
completament la realitat, sinó
que intento de reflectir-hi coses irreals. De fet, fot ei que
escric s'inspira en , fets que
han passat, i podria explicar
un feix de coses de la vida real
que després he escrit, per.
exemple, quan vàrem arribar a
Mèxic els exiliats catalans vàrem llogar unes golfes que

«Fujo d'aquesta relitat perquè no m'agrada»

destinaven abans a les habitacions de les criades. Després
d'un temps es començaren a
produir tensions entre els que
vivien a dalt i els que vivien a
baix. Això va inspirar un conte
meu en el qual apareix un conflicte entre els habitants d'un
mateix immoble.
— Perquè ha escrit tants de
contes i, en canvi, tant poques
novel·les?
—He escrit contes perquè
ei conte és una peça curta,
que la pots escriure en pocs
dies. No és que el menysvalori
com a gènere, sinó que té
unes característiques pròpies
que, a mi personalment, em
resultareji més convenients.
En dedicar-me a escriure a estones, i no de manera professional, m'era més fàcil secriu-

CRITICA
« M - 7 Catalònia», una defensa
de la nostra cultura
Contràriament a alguns conríentaris de sortida, penso que M-7
Catalònia és una defensa de la nostra cultura mediterrània. Una
defensa feta i dita per persones que l'estimen, tot i que no els
sap gens de greu d'exposar-nos els petits vicis i petites debilitats
que col-laboren a perfilar fa personalitat catalana. Els Joglars
diuen, en aquest cas en Boadella diu, que no podem ésser els
empleats d'una residència d'estiu d'altres cultures, i que en nom
de la promoció del turisme no es poder fer segons quins bestieses. Chapeau!
Ens parlen també de com les ciències socials no poden ésser
mai objectives del tot, i, per tant, la interpretació de dades històriques o socio-culturals pot ésser errònia a vegades. Chapeau!
Diuen que el progrés, segons com sigui enfocat, pot deshumanitzar cultures senceres. Chapeaul Però com ho diuen, tot això?
M-7 Catalònia és el nom que una cultura molt posterior dóna
a la nostra, a la cultura del sector 7 del Mediterrani. L'espectacle
és una conferència-demostració científica d'una cultura a extingir, que dues investigadores realitzen. Tenen com a conillets
d'Indies vius els últims (mohicans) catalans que fins i tot han superat l'edat eutanàsica.
El resultat de tot, no és més que una sèrie de sketchs que caricaturitzen aquestes petites debilitats, i aquesta manera d'esser
tant nostra, hàbilment lligats l'un amb l'altre com a experiments
de laboratori. Espectacle de molt poca entitat dramàtica, és a dir,
que sembla molt poqueta cosa per al nivell que cal exigir als Joglars. L'acció porta un ritme irregular, baixa per moments, i hi és
abundós l'acudit fàcil, encarregat d'aixecar l'obra. Massa contingut i poca gràcia a l'hora d'exposar-lo.
Uri espai escènic molt adequat al que és l'espectacle, tan simple com expressiu d^érrFàbià' Puigserver. La interpretació, correcta, però en cap moment brillant. Quan als personatges, són
caricatures i no són mai gaire complicats d'interpretar. En definitiva, un espectacle mediocre en la dramatització, és a dir, la confecció del guió i l'escenificació. Trobem a.faltar, sobretot, aquell
«savoir faire» que estàvem acostumats a veure en els Joglars.
Serà que no és veritat que Joglars només vol dir Boadella?

Xicu Masó
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re contes que no pas novel.ies. La novel·la exigeix una
continuació, el disposar de
temps per dedicar-s'hi.
— La manca de reedició de
moltes de les seves obres seria
una qüestió important a reivindicar, i molt més efectiva que no
pas el fer-li grans homenatges.
«Antaviana», ha fet que algunes
editorials s'adonessin de la importància d'un autor com pere Calders. Vostè com el veu aquest
canvi de posició?
—Ho atribueixo a les fluctuacions del moviment literari,
i a les actituds crítiques de diverses persones. No m'he
sentit mai menysvalorat, ni ferit. Potser la meva és una actitud filosòfica; em dic: si hi ha
alguna cosa que has fet que
valgui la pena, no et preocupis
que quedarà.
—Ets molt modest, no?
—No. No és falsa modèstia,
ni molt menys. Jo hs pensat,
quan diuen que ei conte és un
gènere menor, que s'eqUivoquen. T'explicaré un cas:*he
treballat vint anys en una casa, i no s'han assabentat fins
fa ben poc que jo escrivia.
Jo he fet una literatura en
certa manera d'evasió, i veig
que, fins ara, preocupat, pels
temes polítics, no s'han adonat de la Importància
d'aquest gènere. Passa el que havia de passar. He estat, 1 he
continuat essent antlfranqulsta, i veig que el mal de la guerra queda compensat per
aquest retrobament.

«Antaviane», sobre contes d'en P. Calders

Isabel Juanola

Grup DAGOLL-DAGOM presenta a GIRONA

ANTAVIANA
Sobre contes de Pere Calders

TEATRE MUNICIPAL
Dies 28 de Febrer, 2 i 3 de març a 2/4 d'onze de la nit.
Dia 4 de Març a les 7 de la tarda.
PREUS POPULARS
Amb la col·laboració de l'Excm. Ajuntament

EP
L V X I B J OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 DESTALVIS

QAIM De PENSIONS

"la Caixa"
de Caialunja i Balears
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A punt de tancar

2 8 d e febrer
del 1 9 7 9

PWT

Sentiment de solidaritat amb la noia a Sant Joan

Júlia havia estat segrestada
(V* ds la 1 . * plana)
«La Jove Pilar Pujol ha estat
detingudi^ per fes forces de la
Quèrdia Civil e n coi^panyia
del delinqüent Pedró
Màrquez, veí de Ripoll. Ella, segons s'ha comprovat va ésser
segrestada, i obligada a pujar
al cotxe a punta d'escopeta.
N o ha participat pas en çap
atracament. ElJa es quedava
en el cotxe i, a v e g a d e s , lligada I tot. Segons les darreres

declaracions d'ell, que coincideixen e x a c t a m e n t a m b les
d'ella, la noia és t o t a l m e n t innocent».
Posats en contacte amb familiars de la casa de roba on treballava ens han confirnat que esperen l'arribada d'ella i dels seus
acompanyants d'un moment a
l'altre i suposem que abans de
mitja nit serà ja a Sant Joan.
La història dels fets que per
part seva coneixem es la següent;
La jove Pilar Pujol va ésser obliga-

da a pujar sota amenaça a un cotxe que el veí de Ripoll Pedró Màrquez havia robat el dia abans a la
població de Sant Quirze, amb el
que varen recórrer més de 8.000
Km. i ell va cometre diversos delictes mentre ella amenaçada i a
voltes lligada restava al cotxe.
Finalment, després d'un atracament a la gasolinera de Bunyol,
varen ésser detinguts després
d'una persecució per part de la
Guàrdia Civil.

Lloret de Mar

Dos veïns detectaren
la presòncia d'un OVNI
LLORET DE M A R . — Dos
veins d'aquesta localitat, en
Josep Franch i en Josep Jordà, afirmen d'haver vist la nit
passada un objete volant no
identificat que creuava el cel a
gran velocitat.
El fet va tenir lloc prop de
les vuit del vespre a l'altura del
Bar Estadi d'aquella població.
En veure l'OVNI van parar au-

tomàticamente el seu vehicle i
han descrit como l'objecíe,
semblant a una petita estrella
de llum blanca molt resplendent creuava a gran velocitat
si cel fins a perdre's en l'hortisó.
El fet és força comentat a la
vila. El que resulta estrany es
que ningú més a aquella hora
s'adonés del pas de l'objecte.

USO explica les causes.de l'agressió al seu militant
La Bisbal

No voiia que es presentés
a les eleccions sindicals
G I R O N A ; — EI passat diumenge informàvem que el militant
d'USO Josep Bosch Xifre havia
estat agredit pel director de la Residència de Pensionistes de Girona, quan aquell es dirigia cap a
casa seva. la nota que ens facilitava l'esmentada central, no explicava, però, quines foren les causes de l'agressió.
Ahir a la tarda, no obstant, la
USO de nou ens adreçà un comunicat on se'ns expliquen.
Diu el comunicat que en Josep

Per exhibicionista

Un menor,
detingut
GIRONA.— La policia va
detenir al carrer de Nostra
Senyora de la Salut, a la barriada de Sant Narcís, un
menor que feia d'exhibicionista davant dues nenes en
edat escolar.
El menor, de catorze anys,
respon a les inicials de Narcís,V. M. i és acusat d'escàndol públic. Sembla ser que
no era la primera vegada que
ho feia, ja que anteriorment
hi havia hagut denúncies en
aquest mateix sentit.

Bosch Xifré es presenta com a
candidat a les eleccions sindicals
que mitjançant la delegació de
Treball se celebraran en aquella
Residència el proper sis de març.
Diu també que el seu director, Alfonso Vàzquez Cid, ha posat tota
mena d ' i m p e d i m e n t s p e r q u è
aquestes eleccions no se celebressin, i afegeix que «el fet que
hagi hagut de celebrar-les obligatòriament ha provocat en aquest
Director una nerviositat descontrolada».
Com a segona causa de l'agressió, la USO explica que el director va iniciar un possible expedient disciplinari contra ei militant
de USO i que el Josep Bosch en

el plec de descàrrec ve a proposar
que a qui s'hauria d'obrir expedient disciplinari és al Director de
la Residència.
La nota acaba dient que el passat dimarts es formulà una petició
a Madrid per part de l'agredit per
tal que s'obri expedient contra en
Vàzquez Cid.
Segons notícies que no han
pogut ser confirmades per PUNT
DIARI, el Director de la residència
de Pensionistes, senyor Vàzquez
Cid, havia estat secretari particular del qui en una altra època fóra
governador civil de Girona, en
Victorino Anguera Sansó. També
fou durant una època cap de la
policia municipal dé Figueres.

LA B I S B A L — Abans d'ahir
sobre els dos quarts de quatre
de la tarda va aparèixer a la
riera de l'estany de Camallera,
el cadàver de la dona Aurora

Tallares Expósito. La mort. que
va ésser per ofegament, encara no se sap si es degué a accident o alguna altre causa.

Blanes

Atracada la Caixa d'Estalvis
BLANES.— Ahir al matí,
prop de les deu, dos descone; guts tapats amb passamuntanyes van atracar la sucursal
en. aquesta vila de la Caixa
d'Estalvis Provincial. Per a perpetrar el robatori, van fer tirar

a tots els empleats al terra i
van apoderar-se
d'unes
quatre-centes mil pessetes.
Els individus anaven armats
amb una escopeta i una pistola.

Per l'horari del vot dels treballadors

Torroella de Montgrí

La CEOE protesta contra
les disposicions del Govern

S'einporten una caixa
amb dos milions

GIRONA.— El sota president
de la Federació a Girona de la
Confederació Espanyola, en David
Marca, davant la coneixença de
les normes que avui mateix s'han
fet públiques perquè els treballaxlors vagin a votar, ha f e t públic
en nom d'aquesta Federació la
seva enèrgica protesta. En el seu
moment la Federació ja va protestar en la persona del seu President, en Ferrer Salat, Segons la
nota de avui es fa pública, el go-

vern no ha fet cas d'aquella protesta i a la mateixa vigília de les
eleccions ha fet publiques unes
normes en les que els empresaris
de cap manera poden estar d'acord.
«Es inaudit que es margini d'aquesta manera l'empresari a l'hpra de prendre mesures d'aquest
tipus» —afegí en David Marca,
que qualificà la mesura d'inoportuna i contrària als interessos de
tot l'empresariat.

Assemblea de socis del Girona C.F.

«Els equips gironins
ens boicotegen»
L'assemblea de socis del Girona prometia de ser molt interessant després de la derrota a Badajoz i de la marxa de l'equip durant tota la temporada.
Un dels primers temes discutits va ser el d'en Bussó, que va
acabar jugant amb el Figueres
quan ja s'havia posar d'acord amb
l'equip gironí. El problema va consistir en un retardament excessiu
per al nou jugador.
El president senyor Fauro, parlà també del boicot que està patint l'equip de la capital per part
dels altres grups gironins, els
quals prefereixen vendre's els
seus jugadors a qualsevol equip
que no sigui el Girona. La nova
mesura adoptada ha consistit a la
creació de categories inferiors
dins de l'equip per tal d'intentar
potenciar la cantera i que no cal-

Dona negada a la riera
de l'estany de Camallera

gui anar a buscar els jugadors tan
lluny.
Una altra de les qüestions debatudes fou la de la celebració del
50 aniversari. S'ha creat una comissió expressament per a preparar una festa amb aquest motiu.
Un dels moments culminants
de la nit es produi en parlar de la
vaga de la AFE (Assemblea de
Futbolistes Espanyols). El senyor
Fauró declarà que han rebut un
telegrama de la Federació Espanyola de Futbol on s'exposa que
avui, dimecres, hi ha una reunió a
Madrid per determinar la postura
que adoptaran diumenge que ve
els diferents clubs. El punt de vista del Girona —segons paraules
del vicepresident primer Xavier
Díez— era que el Girona tenia la
intenció de jugar el partit i accep-
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taria totes les conseqüències que
això portés.
Es va parlar del rendiment d'alguns jugadors i els socis es queixaven de les possibles males inversions que havia fet l'equip gironí, jutjant pel poc afany que alguns jugadors mostraven en el
camp. També es comentaren els
propers fitxatges dels jugadors
Riera i Paul.
Quant al pressupost, es digué
que serà d'uns quinze o vint milions de pessetes. Es vol intentar
d'arribar als deu milions amb les
quotes dels socis i la restades vol
obtenir entre el «bingo» i les entrades del camp.
Es.van discutir alguns altres
termes i les conclusions no es pot
dir que fossin massa espectaculars.
.
^

Jaume Sainpé

TORROELLA DE MONTG R l . ^ La nit passada va tenir
lloc en aquesta vila el robatori
d'una caixa forta de l'Oficina
de Promocions Bruguera. Uns
desconeguts, després de for, çar la porta d'entrada a l'ofici-

na, s'han emportat la caixa
que servava dos milions en
moneda espanyola, estrangera
i xecs. Res no se sap encara
sobre els qui han pogut ésser
autors del robatori.

Només danys materials

Bomba a Sant Feliu de Guíxols
S A N T FELIU DE G U Í X O L S . — Ha e s c l a t a t en
aquesta localitat un artefacte
de fabricació casolana que va
produir danys a l'empresa
Mompó i Masó, dedicada a la
construcció.
L'artefacte va explotar davant la porta de les oficines al
carrer Capmany 87 i afortunadament no "es produïren
desgràcies personals, encara
que 8Í destroses materials,
avaluades, segons el mateix

propietari entre les cinquanta i
les cent mil pessetes.
El senyor Mompó no té idea
del motiu de l'explosió, car no
ha despatxat cap treballador,
segons ens ha manifestat ell
mateix. Més aviar diu que pot
ser hauria de considerarse
I como un producte de l'actual
moment polític que viu el país.
L'ona expansiva de l'artefacte destrossà el terra, la porta i diversos objectes del vestí, bul de les oficines.

Per la televisió italiana i francesa

Girona escollida com
a «model electoral»
Girona ha estat escollida per la
Radiotelevisió italiana (RAI) i per
la Televisió francesa, com a «ciutat mitjana» per seguir els esdeveniments del proper dia 1 de
març, jornada de les eleccions generals.
Junt a les característiques de
ciutat mitjana, cal afegir-hi el fet

de pertànyer a un ens autonòmic,
circumstància que interessa molt
a l'electorat italià.
Per tot això, han arribat ja a la
nostra ciutat els equips de la RAI i
dels mitjans informatius del sud
de França, per cobrir la jornada
electoral de demà dijous.

