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General mort en atemptat
Par primavera «'acabaran
obraa (Foto: Comalat)

las

Celrà

L'abril ja
no hi haurà
pas a nivell
El pas a nivell de Celrà, en
procés de supressió des de
fa temps, estarà per fi acabat
cap a finals d'abril o principis
de maig, segons informacions de la prefectura de ca- rreteres d'Obres Públiques.
Aquest pas, que talla la
comarcal de Girona a Palamós, representa un problema que s'agreuja en les jornades de més trànsit, encara
que normalment ja és un bon
problema, ja que aquesta és
una carretera que uneix pobles molt importants, des de
Girona fins a Palamós passant per Palafrugell i La Bisbal.
(Plana 3)

Joaquim Nadal, candidat e
alcalde dels soclaiistea

Municipals a Girona

Presentadó
scxMallsta
(Plana 6)

El general de brigada Agustín
Mufioz Vàzquez va morir ahir a les
tres de la tarda a Madrid, víctima
d'un atemptat protagonitzat per
quatre joves, un dels quals lijdisparà quatre trets de pistola.
El fet succeí a prop de la casa
del general al carrer de García
Morató, quan ei militar arribava
en el cotxe oficial. El soldat que el
conduia i un home que sentí els
fets des d'un restaurant proper,
traslladaren la víctima a un centè
assistencial del barri de Chamberí, però ja no es va poder fer res
per a salvar-lo.
Immediatament després de
succeir l'atemptat es muntaren
controls policials als carrers de
Madrid i a les sortides de la ciutat
on eren identificats els conductors i es registraven alguns cotxes.
Els autors de l'atemptat havien
fugit a tota pressa en un Seat 127
de color blanc, matrícula de Madrid, que havia estat robat. El vehicle va ser trobat hores després,
abandonat.
IVIomant an qua al general mort aa tret da casa aeva

(Plana 11)

Després de 17 dies de guerra
•

El Girona volia fer jugar els juvenils

I

Xina se'n va del Vietnam
Ahir, Xina va anunciar oficialment la retirada de les seves tropes del Vietnam, després de disset dies de guerra, al mateix
temps que convidà el govern a
unes negociacions per a la pau i el
' determinament d'una frontera estable i sense litigis imprevisibles.
Per la seva banda, Vietnam va fer
el diumenge una mobilització general que no ha estat desconvocada, sota la crida de derrotar i
fora l'invasor.
El comunicat oficial xinès donat a conèixer a través de l'agència «Nova Xina» repeteix una vegada rinés eís conceptes de càstig
i d'invasió provisional i ressalta
especialment l'amistat sinovietnamita en benefici de tota
Àsia i el món en general, per aca-

bar demanant el recolzament de
tots e!s paísos addictes a 1^ pau
per exigir la retirada de tropes
vietnamites de Cambodja.
Per Vietnam, però, la guerra
sembla no haver pas acabat i
aquesta mobilitzación general podria obeir a una intenció de fer
creure en una gran ofensiva deies
tropes de Hanoi per fer recular les
forces xineses i encobrir el que ha
estat un domini dels invasors, especialment pel que fa al contigent
militar humà.
De tota manera, en mitjans doplomàíics, s'especula amb la possibilitat que el gruix de les forces
de Pequín s'hagués anat retirant
en els darrers dies, amb la qual
cosa, la pretesa contraofensiva
vietnamita quedaria en no res.

L'Únic equip d'Espanya
que no acceptà la vaga
El Girona e! diumenge volia jugar, i si no ho va fer només va ser
perquè el Gimnàstic de Tarragona
no es va presentar.
Les raons per les quals el Girona va treure l'equip juvenil ai terreny de joc varen ser, segons el
president Fauró, que el Girona G.
F. no són només els jugadors que
surten cada diumenge al camp,
sinó que el club e's la unió dels socis, jugadors, entrenador, directiva, etc, és a dir el Girona va deixar ben clar que el club com a entitat esportiva que és, no depenia

d'uns senyors que volien fer vaga.
Per part de Gimnàstic, que
s'empàrava en el comunicat del
comitè de competeció que deia
que no es prendrien repre.ïàlles
contra els clubs que no prjsentessin .els seus equips, es va comunicar per part de Dalmau, aresident del club tarragoní, que vista la negativa dels jugadors del
seu equip per viatjar, va aixeccii
una acta notarial i va quedar ben
tranquil malgrat que no entenia
gaire bé la postura del Girona de
voler jugar el partit.
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L'aquip d'ahir
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AGENDA
SANTS:
Oleguer, b. de Barcelona;
Víctor, mr. i Goleta, vg.
El sol surt a les 6.18 h. i es
pon ales 17.48 h.
La lluna surt a les 11.27 h.
i es pon ala 1.18 h.

Avui
dimarts,
6 de març I
de 1979
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* Ahir
Cel ennuvolat amb precipitacions a totes les comarques. Cal
•¥
.destacar la que s'ha mesurat a
* l'Alt Freser: 4 l./m2. Augment
M lleuger de les temperatures. Vent
* encalmat ó fluix del Sud o del
Sud-oest, que pot girar al Nord^ oest. Mar plana.
*

^ Avui
Disminució de la nubositàt a
gairebé totes les comarques, tret
d'algunes bromes matinenques.
No hi haurà canvis notables de
temperatures. Vent fluix. Mar plana o marejol del Nord-oest, de
força 4 ó 5 a l'alta mar.

mercats
A Besalú (Garrotxa), Caldes de Malavella (Selva), a
Castelló d'Empúries (Alt Empordà), a Hostalric (Selva), a
Lloret de Mar (Selva), a Verges (Baix Empordà) i a Girona (Gironès).

Demà

GIRONA.
A la Casa
de Cultura , i dintre el cicle
de conferències sobre "Problemàtica de la circulació", es
tractarà el tema "Atenció als
accidentats a la carretera". La
xerrada la farà el professor
Agustí Riera, metge traumatòleg. La sessió començarà a
les vuit del vespre.

exposicions

L'anticicló que ens afecta es
reforça, mercès a la qual cosa el
cel romandrà poc ennuvolat. Existeix la possibilitat de formació de
núvols baixos que produiran plovisqueigs a qualques comarques.
Les temperatures seran anàlogues
a les del dia abans. La mar, de marejol, amb possible augment a
maror.

Al Col-legi Lorenzana (Collegi Verd), xerrada col-loqui
per tractar de "Inestablilitat,
Passivitat i Violència infantil",
a càrrec del psicòleg Ignasi
Gorchs. La sessió començarà
ales 10 del vespre.

GIRONA.
L'Artística Inauguració de l'exposició
d'olis de J. Felip Sau. Fins al
24 d'aquest mes.

FWT
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Xifres del ternpg
Girona, temperatura
màxima 15, temperatura mínima 8. Precipitació inapreciable.
Vent encalmat. Plovineig. L'Estartit, temperatura màxima 15,
temperatura mínima
7. Vent encalmat. Cel
ennuvolat. Mar plana.
Sant Feliu de Guíxols,
temperatura màxima
I5,íemperatura mínima 8. Precipitació en

forma de pluja 1,9 1./
m2. Vent encalmat.
Cel cobert. Mar plana.
La Molina, temperatura màxima 9, temperatura mínima 2. Pluges: 0,2 l./m2. Vent
del Sud-oest. Cel cobert. Ribes de Freser,
temperatura màxima
15, temperatura mínima 2. Pluges: 5 !./m2.
Vent encalmat. Cel
cobert. Núria, tempe-

ratura màxima 4 , temperatura mínima 0.
Vent del Nord, encalmat. Cel cobert. Alt
Freser,
temperatura
màxima 13, temperatura mínima4. Pluges:
4 l./m2. Vent encalmat. Cel cobert. Montseny, temperatura màxima 5, temperatura
mínima 2. Pluja inapreciable. Vent encalmat. Plovisqueig,

5f •
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Galeria d'Art Sant Jordi —
Exposició de pintures de Joan
Albert Soler. Fins al 9 d'aquest mes.
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La Gàbia — Exposició de
Narcís Sellas fins al 15 d'aquest mes.

El «ttu rMttttunint

Obert tota la setmana, fins i tot el dilluns.

HORÒSCOP

SANTS:
Demà
dimecres,
7 de març
de 1 9 7 9

Perpètua i Felicitat, mrs. i
Teresa Margarida Redi, vg.
El sol surt a les 6.17 h. i es
pon a les 17.49 h.
> La lluna surt a les 12.15 h.
i es pon ales 2.10 h.
•

• •
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Jornada favorable per relacionar-se amb els seus amics i familiars, i també per solucionar els
petits problemes que darrerament no us deixen dormir tranquils. Per poc que pogueu, inicieu un petit viatge.
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TAURE
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(Del 21 d'Abril
al 20 de Maig)

Eviteu discutir amb els vostres encarregats, a la feina. Atenció a la correspondència: el que
esteu esperant pot arribar per
correu. Potser és un obsequi d'algú que havieu oblidat. Dia favorable per a les qüestions econòmiques.

JESSONS
^

i

I

£

7 04
8 05
839

-

945
10 4 5

737
837
916

-

1006
iri2

1

12 25
13 4 4
1528
1658
17-44
1808
18 2 6
19-54
2114
21-53

— _
— 2326
- -

7 45
845
935

_

_
-

Feiners

_

1015
1125

12 5 2 1 3 - 14-17 1 4 2 5
1558 1605
17-30
1808 1818
1835 1845
1847 19-2027
21-40 21-50
2225
2347

Ob'.ikVALiOnO

'j

— — 1 1—
_
2 4 11-53
i r-i 4
i 1—
4 2 12-15 1 2 2 5

— —

(1)
(I)

PORTBOU
i

_
_
0_
15
-

Sé

LLEÓ

No oblideu els consells dels
amics i familiars de més edat que
vosaltres. Busqueu la cooperació
dels altres. Atenció a la correspondència. Els nascuts entre el
24 i el 30 de Juliol són sota la
influència benèfica de Júpiter.

Costa Bravo
Catolà
(M)

(Del 21 de Maig
al 20 de Juny)

Mostreu-vos enèrgics. Els vostres projectes personals poden
donar un gran salt cap endavant.
Escriviu als vostres amics perquè
un viatge us pot resultar pesat.
Aprofiteu el dia per aconseguir
acords, ja que la cooperació és
de part vostra.

(Ml

(M)
M o r e Nostrum

CÀNCER
(Del 21 de Juny
al 21 de Juliol)

Hispònio
(M)

Amb els vostres pares els problemes minvaran, i és possible
que fins i tot arribeu a un acord.
Procureu acabaç els treballs començats.

M

(Del 23 de Novemlire.
al 20 de Dscembre)
Feu servir la vostra imaginació sense parar. Sou capaços
d'això, i de molt més. Avui podeu profunditzar i reforçar
l'amistat amb els vostres companys i amics. Amb petits i amb
grans els consells dels vostres
amics us seran de gran utilitat.

VERGE
(Del 22 d'AgosI al
22 de Septembre)

To vital positiu. Tothom es
mostrarà disposat a ajudar-vos,
però no us confieu a les persones
que vosaltres considereu influents, perquè, més endavant,
us resultaran les més incompetents. L'amor serà ric en implicacions '

Úl

SAGITARI

[Dsl 21 de Juliol
al 21 d'Agost)
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BALANÇA
(Del 23 de Septembre
al 22 d'Octubre)

Bon dia per als problemes relacionats amb l'amor,els negocis,
i els idil-lis, —felicitacions si en
fa seguir més d'un— aniran en
puja. Es un bon dia per regalar o
regalar-se. Si li ve bé de viatjar,
viatgi.

^

CAPRICORN

^

(Del 2T de Desembre
al 19 de Gener)

Tingueu cura de la vostra salut. A la feina, féu-vos mereixedor del lloc que us correspon. A
vosaltres us ^ r a d a d'escriure, i
ara és el moment oportú per ferho per als vostres amics i coneguts de l'estiu passat.

M

AQUARI
(Del 20 de Gener
a l 1 8 de Febrer)

La influència d'Urani es manifesta per als nascuts entre el 8 i
el 14 de febrer. No es preveuen
canvis respecte a jornades anteriors. Els vostres companys de
treball us seran beneficiosos en
la seva relació

ESCORPIO

PEIXOS

(Del 23 d'Octubre
al 22 de novembre)

(Del 19 de Febrer
al 20 de Març)

Dia per no excitar-se massa i
tenir, paciència amb els altres.
Bona diada per als assumptes
econòmics, però, si no es desfoga
amb algun amic, els problemes
amb el seu cònjugue poden avançar, i esdevenir perillosos.

M^

Els assumptes de la casa us seran positius pel que repecta a
l'economia. Els que hagin fet
anys el darrer cap de setmana
viuran un idil-li, com mai no havien somniat, amb algun company de cada dia.

PUNT

Punt i Apart

6 de març
del 1979

Supressió del pas a nivell de Celrà

Caldrà tenir paciència fins ei maig
A finals d'abril estaran acabades les obres dé supressió
del pas a nivell de Celrà. Varen
ésser començades l'any 1977,
però diversos problemes que
han anat sorgint durant les
obres les hàn fet retardar.
Aquestes corren a càrrec d'Obres Públiques, en la seva delegació de Girona i posaran
terme a un dels obstacles per
a la bona circulació que tenia la carretera de Girona a
Palamós.
Els problemes que han
allargat tot el procés han vingut en bona part de RENFE.
En primer lloc els han motivat
el canvi en el número de vies.
Quan es fa fer el projecte de
la supressió npmés hi havia
una via, i això és el que es va
tenir en compte en el projecte.
Però després, mentre es tirava
endavant aquest i es feia la subasta per la contractació, Renfe va insta! .lar una segona via.
El pont que passava per damunt la carretera va haver
d'ésser aleshores de dues vies.
I aquí no va acabar la cosa,
ja que va tenir lloc la instal.lació d'una tercera via quan les
obres ja havien començat. Per
qüestions de solucionar el
trànsit de trens durant tot
aquest temps, i per la proximitat de l'estació de Celrà, Renfe es va veure obligada a collocar la tercera via.
A cada nova via s'havia de
modificar en part el projecte
inicial, i tot això anava alentint la marcha de les obres.

Els problemes
i la linanciació
D'altra banda, quan la primera part del pont va estar feta, la qual afectava una via,
Renfe, va haver de portar a
terme, l'electrificació del
tram, el muntatge de la via,
e t c , per tal que hi. poguessin
circular els trens. Una altre
vegada es va produir un
"impasse"en els treballs del
pas a nivell.
Segons Obres Públiques
aquests varen ésser els problemes més importants, en
certa manera inevitables. N'hi
varen haver també alguns amb
la Diputació derivats del fet
de sortir de gairebé allà mateix la carretera de la Diputació que va cap a Juià, la qual
és afectada en el seu accés per
les obres. Però les dificultats
varen ésser superades.
La fmanciació corre a càrrec íntegrament d'Obres Públiques concretament de la Prefectura de Carreteres. A càrrec de Renfe només hi van els
trasllats de vies, la col.locació
de tots els accessoris, pel trànsit dels trens, etc. ,
La qüestió del finançament
dels treballs de supressió dels
passos a nivell que entorpeixen
la marza d'una carretera, és
una qüestió a decidir entre
Renfe i Obres Públiques. Es
de destacar que dins de la província de Girona Renfe no
n'ha suprimit cap. La Prefectura de Carreteres se n'ha
encarregat de totes, a pesar de
l'acord "extra-oficial" entre
els dos organismes de repartir-se la feina.
Les obres del pas a nivell
de Celrà són portades per

Un problema greu de circulació serà eliminat (F'oto Comalat

dues empreses que actuen
"conjuntament i solidària"—
així s'anomena el règim d'actuació de dues empreses alhora— Son les de Rafael-Comella i Agustí i Masoliver SA.

Sant Jordi Desvalls, a hores
d'ara no hi ha cap previsió.
També va per llarg la supreíssió figura en un pla de
REnfe però haurà de passar
bastant de temps perquè es de-

cideixi alguna cosa respecte a
l'inici de les obres.
Per acabar trobem, a la mateixa Girona, el pas a nivell
que talla la carretera de Santa
Coloma. Aquest depèn de la

Direcció de Transports d'Obres Públiques i no es podrà
fer res fins que no es resolgui
l'afer de la xarxa arterial de
Girona. Per tant, un altre problema que va per llarg.

Passos suprimits i,
per suprimir
En aquests últims anys
s'han suprimit dos passes a nivell importants: el de Sils a la
N-II, i el de Flassà en la Comarcal-255, que és la mateixa
que passa per Celrà i va de Girona a Palamós.
Les obres d'accessos a )a
Costa Brava han fet desaparèixer algun altre pas a nivell,
com per exemple el de Saus. I
en fer la Ronda de Figueres se'n
va eliminar un en fent que la
carretera passés sobre ell.
Quant als que encara queden per suprimir n'hi ha que
tenen prevista en un termini
més o menys llarg la solució
pertinent, però respecte a alguns altres encara no hi ha
cap previsió.
.
Un dels més problemàtics
és el que es troba a la sortida
de Figueres sobre la carretera
que va d'aquesta ciutat a la
Bisbal. Actualment s'està amb
tractes amb Renfe i alb la Diputació. Amb Renfe pels motius lògics i naturals, i amb la
Diputació perquè-s'haurà d'utilitzar la carretera que surt
del mateix encreuament i que
va a Vilamalla, al qual pertany
a la Diputació.
A figueres hi ha un altre
pas a nivell, a la carretera de
Figueres a Roses. Com que
aquest és a dins de Figueres
els tractes hauran désser smb
Renfe i amb l'Ajuntament de
la ciutat.
En relació amb el pas de
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La llarga crisi del camp

Ens estem quedant sense pagesos
Ens estem quedant sense pagesos, és el comentari
més corrent en els cercles agrícoles de les comarques gironines en particular i de tot el país en general. Un comentari que potser la gent dirà que és molt exagerat i
que la realitat del país no és pas tan greu com per fer
cas d'una alarma d'aquest tipus. Potser caldria matisar
un xic les coses i posar els pics al cim de les is en un
problema tan greu com és el de la pagesia del nostre
país en la actualitat i en el futur.
En els nostres dies parlar d'una manca de pagesos
potser ens semblarà un xic sensacionalista, però si analitzem la qüestió una mica profondament haurem d'acceptar l'evidència d'una retracció en el contingent de la
gent dedicada a les tasques agrícoles i ramaderes. En la
majoria dels pobles la mitja d'edat de la gent del camp
supera la cinquantena d'anys, cosa que demostra que la
nostra pagesia és molt vella, i que no té, llevat de poques excepcions, solució de continuitat.
Es freqíient que en els pobles pagesos de les nostres comarques la joventut dedicada a les tasques de!
camp es pugui comptar amb els dits de les mans.
Potser algú pensarà que aquesta devallada tan fulgurant del contingent demogràfic agrícola sigui deguda
a la mecanització de les tasques camperoles, i li haurem
de donar part de la raó, però només una part, ja que la
mecanització explicaria una regressió de personal però
mai una regressió d'aquesta magnitud.
Intentarem donc al llarg d'aquest article esbrinar
les causes per les quals la joventut no vol treballar la terre, i les conseqüències que pot tenir aquesta actitud en

la vida de les nostres comarques, sempre naturalment,
dintre de les nostres modestes possibilitats.
Podem començar aquesta tasca tractant un xic de
ia condició social del pagès a les nostres comarques. En
principi hem d'excloure, per raons d'anàlisi, els enomenats "pagesos grossos", propietaris de grans extensions
de terreny i poc sovint identificats amb la vida del
camp, ja que més que com a pagesos hem de considerarlos empresaris que tenen fins i tot treballadors a sou.
Limitarem donç la nostra anàlisi al "pagès petit",
espècie tan abundosa en les nostres comarques i que,
ara com ara, està en perill d'extinció.
No parlarem de tots els punts que han esdevingut
ja tòpics com són la duresa de la feina, i l'esclavitut que
suposa tenir uns caps de bestiar, —cosa molt corrent entre els nostres pagesos— ni tampoc de la marginació social que rep el pagès jove en les seves relacions humanes
i afectives. Es ja de domini piíblic que una noieta jove,
a triar, prefereix per company de fatigues^un noiet que
d'això no en tingui gaires, i no pas un pagès d'ofici lligat i brut. No, no parlarem de tot això, sindde les trabes econòmico-socials que fan possible aquesta mala situació del "pagès petit" de les nostres comarques.
Les explotacions familiars dels nostres camperols
cotitzpn a la seguretat social com si fossin empreses, en
virtut del que s'anomena "cobrament de peonades teòriques": per si això fós poc, direm que l'augment d'aquestes "peonades" va ser l'any passat d'un 42 per cent
i que aquest any serà segons les previsions d'un 18 per

Digueu-M la vostra
Municipals a Palafrugell
Soc un futur elector en els comicis municipals, per la circumscripció de Palafrugell i, mitjançant aquesta secció de PUNT.DIARI,
voldria fer arribar la meva opinió als quatre partits que es presenten
per a menar l'ajuntament.
En un programa de gestió municipal hi deuen figurar diversos
punts bàsics per a cada població i que són els que decanten la victòria cap un o altre partit segons la seva capacitat per aumir-los o per a
convèncer al poble
que els portarà a terme. Tot i que a Palafrugell
encara no coneixem cap dels programes, jo asseguraria que guanyarà
les eleccions aquell partit que prometi cessar del seu càrrec l'actual
cap de la Guardia Urbana, senyor Blanco.
Per tant, demanaria a PSC, PSUC, CDC i UCD que diguin públicament si aquest punt consta en el seu programa perquè jo, i crec
que molta gent, estem disposats a votar el partit que l'asumeixi. Penso que* l'eficàcia d'un programa municipal és a mig camí entre l'ideal
i el possible, i aquesta quüestió reuneix precisament, els dos .aspectes.
Mercès
F.F. d e P .

El barco es podreix i ningú en sap res
Com molt be sap vostè, fa ja molts dies que al port de Palamós
hi ha encallat un vaixell. No sé per quina raó aquest barco sembla
que es quedarà sempre més aqui. Amb el lleig que això fa pel nostre
port!.
Serà possible que les autoritats corresponents no es preocupin
d'aquest tema? Ni les autoritats ni nungú, perquè que jo recordi el
seu diari tampoc n'ha dit res. a Vostè tampoc li sembla important
que el barco es podreixi poc a poc al nostre port?
Agrai't per la seva amabilitat i perdoni l'atreviment de dirigir-li
aquestes ratlles, però és que hi ha vegades...
M.C

Cartes a PUNT.DIARI
PUNT DIARI, en la seva tasca de portaveu de les comarques
gironines, necessjta 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.
•
,
•
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cent més. Ens trobem doncs, en un cas clar d'explotació
fiscal. Els pagesos del nostre país ja han protestat de totes les maneres possibles i el resultat ha estat sempre
nul. Fins i tot els que es van negar a pagar, fós per la
raó que fós, estan en perill d'embargament. Una altra
marginació que sofreix el nostre camperolat és l'exclusió de les pensions de retirament per a tots aquells que
depassen les 50.000 ptes de líquid imponible, cosa que
impedeix una jubilació digna a tots aquells que amb la
seva suor i amb el seu sacrifici ens han alimentat durant
tota la nostra vida.
Al marge d'aquestes injustícies econòmico-socials,
els nostres pagesos es veuen sotmesos, en la major part,
al descontrol de preus agraris. Per donar només una petita idea d'això direm que de cada 100 ptes que gasta ei
consumidor en un producte agrari no elaborat, només
35 arriben al pagès. Es a dir, que la persona que ha posat el seu treball, la matèria comercial, i s'ha exposat
a perdre-ho tot per culpa d'una mala anyada, només
rep una tercera part del producte líquid de la comercialització. Podem, per tant, esperar un canvi en el
desinflament humà que pateix el camperolat en el nostre país? La situació es greu, molt greu, i les conseqüències que rebríem en cas que aquest problema no es resolés podrien ser pitjors, sobretot si pensem en la propera entrada al Mercat Comú, on la nostra força i capacitat econòmica dependrà bàsicament d'aquest sector
tan important i marginat que és l'agricultura.
Jordi Roca

PUNT

Gironès

6 de maiç
del 1979

_
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Estarà exposat un mes al públic

El Pla de Banyoles,
fosc I polèmic

A la candidatura socialista hi són representats tots els estaments ciutadans de Girona.

BANYOLES. - (De la nostra
corresponsalia B. P i A.R.). Des
de la setmana passada és a exposició pública el nou Pla General
d'Urbanisme de Banyoles i Porqueres. Aquesta exposició és a
l'Ajuntament i durarà trenta dies
hàbils.
Recordem que l'elaboració
d'aquest pla ha tingut un caràcter molt fosc i sobretot conflictiu. La Comissió d'Informació i
Control municipal, que agrupava
a quasi totes les forces políti-

ques de Banyoies, va proposar-se
com a tasca principal la seva
congelació i va dur a tenne tota
una campanya en contra d'un
pla que segons ells té molts punts
negatius i no està arrelat a la realitat urbanística de Banyoles i
Porqueres.
També ara, i ptí que fa a
l'exposició pública, el pla ha aixecat polèmiques ja que s'haurien
d'haver exposat abans ek criteris
generals d'elaboració i no un pla
"fet i passat" per uns pocs.

Municipals a Girona

Es presenten els socialistes
Ahir al matí es presentà a la
premsa la candidatura dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
a l'ajuntament de Girona. En
aquesta presentació només es donaren a conèixer els trets fonamentals del programa socialista i
la composició de la candidatura,
L'explicació més detallada del
programa es farà pública la setmana entrant, tot coincidint
amb l'inici de la campanya electoral.

comarcal que haurà de promulgar en el seu dia el Parlament de
Catalunya, i un programa d'actuacions concretes a curt termini
tals com l'arranjament de la zonificació classista de la ciutat
que convertí en ghettos els barris
perifèrics i l'obertura de canals
de participació, primer a través
de les associacions de veihs i després mitjançant els consells municipals de districte, que donaran
veu efectiva als diferents barris.

Per últim, Quim Nadal es referí més concretament a problemes fonamentals que a hores
d'ara té plantejats la ciutat de
Girona, tals com la reordenació
del trànsit i el pla general d'urbanisme; la potenciació de la sanitat municipal amb una actuació
eficaç dels comissaris d'higiene i
l'adecuació de zones adients perquè tots els ciutadans que ho desitgin puguin practicar els diferents esports.

L'editlc! de correus i telègrafs, el del costat de telèfonos, í et de ({avant de la
llar del Pensionista, hones mostres del que mai ha de fer un bon a^mlaincnL

El tercer membre de ia candidatura socialista, Just M. Casero,
féu de presentador i, després de
donar la benvinguda a la premsa,
digué que en les eleccions municipals els socialistes volen guanyar el vot popular a la ciutat de
Girona tal com ho aconseguiren
a les legislatives.
A continuació, Joan Paredes
es referí a la composició de la
candidatura, tot remarcant la joventut dels seus membres, que
donen una mitjana edat de trenta-dos anys. "La candidatura socialista dóna un ventall ampli de
tots els estaments ciutadans i vol
ser representativa de les diferents
zones i barris de Girona així com
de les diferents branques del
món del treball, inclòs el futbol,
tot tenint en compte que hi ha
una representació majoritària
sindical de la UGT".

Campanya descentralitzada
i amena. —
La campanya socialista a les
municipals de Girona es basarà
en aquests eslògans: "tomar els
ajuntaments als pobles", i "el socialisme sí que té solucions".
Respecte a la forma com es
portarà a terme, Tomàs Sobrequés digué que es faran vint-icinc
actes arreu de la ciutat, divuit
dels quals seran dedicats a l'exposició global del programa i els
vuit restants tractaran temes monogràfics tals com ensenyament,
sanitat, urbanisme, cultura, lleure i esport; comerç, turisme i indústria; i, per últim, municipi i
treballadors.
Quim Nadal, alcaldable del
PSC, desgranà, per la seva banda,
les línies fonamentals del programa socialista per l'ajuntament de
Girona que proposa solucions a
dues bandes, atès que han confeccionat un programa d'actuacions a Uai^ termini, que depenen de la futura llei municipal i
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AGRUPACIÓ MÚTUA
DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL
Des de 1902 oferim una àmplia gamma <ie previsions i ajuts.

•
•
•
•
•
•
•

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

Recordem als socis
que encara no pertanyen a la totalitat de ies Seccions, que
poden sol·licitar d'Inscriure'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 ingressar 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.

De molt bon grat facilitem informació al nostre edifici social, o bé per carta si s'estima
més escriure'ns.

Granvia, 621 Telèfons 3181800-3t84050
Barcelona (10)

A hores d'ara ja tenim més
de 2 0 0 . 0 0 0 associats
Quantitats que hem satisfet durant
el passat mes de 6ener
Prestacions

Pessetes

Per Malalties
Per Alta Cirurgia
Per Cirurgia InfaltU
Per Invalidesa
Per Defuncions
Per Orfenesa

39'8 milions
20'1 milions
1'7 milions
9'4 milions
8'2 milions
8'3 milions
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Sardanes

El primer aplec, a Llagostera
S !;-*•"'«

S.iAÍ-i· -(Cl

Aquest any els aplecs de sardanes han començat a Llagostera

LLAGOSTERA (Del nostre
corresponsal Joan Ventura Brugulat). — El matí ha començat
amb el cel molt encapotat i amb
una pluja fina, que feia preveure
que el temps no acompanyaria
aquest I aplec de la Sardana
d'enguany, a Llagostera.
Sota els compasos de les cobles Principal de Llagostera, Miramar i Principal de La Bisbal,
l'aplec ha desafiat el temps i ha
inundat bona part del poble amb

les notes alegres de la dansa més
bella de les que es fant i desfant.
La concurrència dels amants
de la sardana no ha estat gaire;
per el mati hem calculat unes
400 persones, duplicant-se aquest
nombre a la tarda. Si tenim en
compte que el preu de la entrada
és de 175 pessetes (norma per
tots els aplecs) i que les despreses d'aquest eren de l'ordre de
les trescentes mil pessetes, veiem
que la recapdació ha estat total-

En color

ment insuficient per cubrir els
gastos. —A més hem de considerar que està organitzat per iniciativa privada i sense cap mena de
subvenció per part de l'Ajuntament.
Hem observat una manca
d'assistència per part dels veihs
del poble, cosa que probablement canviaria si l'aplec fora organitzat en caire popular, sota
iniciativa de l'Ajuntament i entitats del poble, i en llocs més cèntrics com la plaça o el mateix passeig (lloc a on s'havien celebrat
les primeres vegades).
Entre els assistens, que de fet
són els característics en qualsevol aplec, hem vist aquest seguit
d'homes grans que no se'n perden cap, que si bé un xic feixucs,
ambs els peus pesats, l'esquena
una mica curvada, els cabells
blancs al vent o sota una boina i
encare alguna barretina, però
amb l'esperit alt, puntejant i repuntajant una sardana darrera
l'altre, donan un encís i una senzillesa difícilment trovat en cap
altre manifestació popular.
Entre les diferents sardanes
que han interpretat les cobles,
en destacaríem una del compositor local Marti Llosent Vendrell
(músic de la Pal. de Llagostera) i
un parell del mestre Conrad Saló, que per cert es trobava entre
el públic, acompanyant a la seva
orquestra.
Al mig dia s'ha encès una fogaine per si algú volia coure-hi la
botifarra, o fer una torrada, o
simplement escalfar-se el cos.
Cap al tard, quan el sol ja davallava vençut darrera les muntanyes, i el cel tornava a quedar
ennuvolat, el foc aixecava les
flamarades demunt els caps dels
sardanistes que anaven marxant
després d'haber cridat els darrers
VISCA!
Fotos: Xevi Ruiz

carnet
SELVA
SANTA COLOMA DE FARNERS
Guàrdia Municipal 84 09 2 0 84 07 95
Guàrdia Civil 84 01 22
Hospital Municipal 84 02 87
BLANES
Policia Municipal 33 09 95

Guai'dia Civil 33 03 38
Bombers 33 02 62
Casa de Socors 33 03 36
Hospital - Asil Sant
Jaume
33 15 5 0 - 3 3 0 5 8 0
Creu Roja 33 03 36
LLORET DE MAR
Guàrdia Municipal 36 48 34
Guàrdia Civil 36 47 85
Bonnbers 36 48 34
Casa de Socors 36 47 36
Hospital Municipal 36 47 36
Parada Taxis 36 56 88
Policia Municipal 36 66 77
Clínica dental 36 41 97
Clínica mental 36 43 08

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

C/1ÍX4 D€ P€NSiONS

"la Caixa"
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Farmàcies de torn
STA. COLOMA Dt: FARNERS
Feia. Arias.
BLANES Feia. Adell.
LLORET DE MAR Feia. Fcesc. Xavier Mazo.
ANGI Es Feia. Adela Bonmatí.
SANT HILARI Feia. Xavier Muntal.
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6 de març
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Mígua potable a Salt

El conte de mai no acabar
Les obres de l'aigua potable al poble se Salt han estat
d'ençà del mateix m o m e n t de la iniciació del projecte, centre d'una polèmica. Ara, quan les obres ja són recomençades, quan els carrers són oberts, l'Associació de veïns de
Salt ha fet pública una nota en la que es demana al governador civil que prengui les mesures pertinents per tal d'aturar les obres. Raons: les aparents irregldaritats en la repartició de les contribucions especials i les deficiències observades en la realitzacfó de les obres.
La repartició de les quotes, ha
estat feta, en contra de la opinió
de la Comissió negociadora, sortida de l'assemblea de veïns, segons el volum edificable. Mentre
que aquesta Comissió proposava
l'aplicació d'unes correccions per
aquells edificis que no cobreixen
tot el volum edificable. "Es dona
el cas, diuen les publicacions de
l'associació, que aquestes cases
d'un o dos pisos, propietat de
treballadors mitjos, paguen molt.
més que els grans blocs, sense
possibilitat, d'altra .banda, de tenir unes escomeses de la mateixa
força que els grans blocs.
Aquests rebuts, que aparegueren sense previ avis, encara que
l'ajuntament, en nota de premsa,
advertí de la seva provisionalitat,
sense contemplar aquestes correccions per a les plantas baixes.
La història de la tramesa d'aigua potable de Salt ve de lluny.
De molt abans que el poble fos
annexionat a Girona. Concretaftient de l'any -71. A l'any se-

güent, l'ajuntament
de Salt
aconseguí d'Obres Públiques una
participació del 50 per cent del
pressupost de les obres.
Amb l'annexió _a Girona el
projecte quedà adormit i quan
l'ajuntament annexionador treu
altra vegada el projecte a ia llum,
ho fa amb petites modificacions
al vell projecte de Salt. Es l'any
1976.
Un altre punt important en
aquest procés és l'assembjea
que els veihs de Salt celebren al
cinema Esplai. Es el març de
1977 i la proposta de l'ajuntament de Girona preveu que els
veins paguin el 90 per cent del
pressupost.
Sembla que els diners d'Obres
Públiques, expliquen els veihs, es
varen invertir en d'altres obres.
49 milions per part dels veïns i
15'5 per part de Girona S.A.,
concessionària de les aigües, són
les úniques aportacions previstes
per la primera proposta de l'ajun-

tament.
Els veihs no l'accepten. Surt
una Comissió Negociadora, la
qual prepara una proposta de
participació econòmica. Aportació del MOP, 20,7 milions. Ajuntament, 20,7 milions, Girona S.
A. 15,5 milions i aportació veïns
7,6 milions.
La proposta resultà ser inacceptable per a l'ajuntament, car
els milions d'Obres Públiques
havien estat emprats en d'altres
obres. Aleshores, l'assemblea de
veihs, elaborà una contraproposta: Ajuntament 4,5 níilions, Gerona S.A. 23 milions, veihs 34
milions i d'altres aportacions, 3
milions. Això era el setembre de
1977.
Un llarg silenci administratiu
s'esdevingut. Sur aleshores la polèmina del repartiment de les
contribucions ja apuntada.
A finals de 1978, quan es
comencen les obres, amb uns re. buts provisionals, la Comissió
negociadora es troba amb 4 milions de pessetes que no saben
d'on surten. Una vegada començades les obres se succeixén les
reclamacions, fins aquesta darrera.
A les reclamacions referents
als rebuts, s'hi sumen ara, les denúncies per a la realització defi-

Les obres ja són començades, però la polèmica encara no es acabada
(Foto Desalt).

cient de les obres, segons consta
a l'escrit adreçat al governador
civil per part de l'associació de
veihs.
Les canonades d'aigua es
creuen entre elles, no es compleix el requisit de col-locar un
llit de sorra sota els tubs, les senyalitzacions d'obra són defi-

cients: heus ací les principals
queixes de l'associació.
Així, mentre .es demana al
governador civil que prengui les
mesures oportunes, l'associació
fa una crida als veihs per tal
d'ajornar el pagament dels rebuts
fins al nou ajuntament.

Sobre fa Generalitat
Més de 700.000 ptes

important cicle
de conferencies
a Girona
-Organitzat pel Col.legi Universitari de Girona (Departaments
d'Història, Geografia i Art) i per
l'Escola Universitària de Formació del professorat d'EGB (Departament de Ciències Socials) i
amb la col.laboració de l'ICE
(Delegació de Girona), tindrà
lloc un cicle de conferències que
desglossem a continuació:.
Dia 6 — A dos quarts de vuit del
vespre al saló d'actes de
la Normal, conferència
a càrrec d'Isidre Molas
sobre "Partits i sindicat
a Catalunya a l'època,
de la Generalitat".
Dia 8 — A càrrec de Francesc Miralles "Les Arts plàstiques a Catalunya 19311936". A dos quarts de
vuit dels vespre a l'aula
7 de la Facultat de LLetres (Pça. Sant Domènec).
Dia 14— A la mateixa hora i al
Saló d'actes de la Normal, conferència a càrrec de Martí Parellada
sobre "La política econòmica de la Generalitat".
Dia 21— Jordi Maragall farà una
conferència sobre "La
política educativa de la
Generalitat de Catalunya" a l'aula 7 de la Facultat de Lletres, a dos
quarts de vuit del vespre.
Dia 29— A les 5 de la tarda, conferència a càrrec de Pau
Viia i Francesc Roca sobre "La divisió territorial de Catalunya" al Sa'ló d'Actes de la Normal.

Roben metalla

Dona morta al llit
en una fonda de Salt
GIRONA-- Aquest fi de setmana el propietari del bar fons Torcuata, en Francisco García Rodríguez, del carrer Dr. Ferran número vint de aquesta ciutat, ha
avisat a la policia municipal, perquè la dona que vivia amb ells i
es cuidava de fer la neteja de les
habitacions no s'aixecava. Eren
ja les dues de la tarda i després
d'haver-la cridat van mirar pel
l'ull del pany veient el cos im-

en una foneria

movil sobre el llit.
La policia anà al lloc del fet
i va haver de forçar la porta que
estava tancada per dins, donantse compte que Agustina Rech
Rodeja de cinquanta-un anys, vídua, es trobava morta. Immediatament es donà avís aímetge Forense, al jutge, i al .091, que van
ocupar-se de realitzar les diligències ojportunes.

GIRONA. — La passada nit va
enregistrar-se un robatori a la Foneria Mir-Tor de l'Avinguda de
Sant Narcís, número 105. Els lladres, que utilitzaren per penetrar
a la fàbrica un forat de l'aire aeondicionat, van emportar-se metall
per un valor total de set-centes
cinquanta mil pessetes. El metall
el van extreure de la factoria també pe! forat de l'estrector.

Roben 150.000 ptes.
en joies

Circulava per sobra la voravia

Nen de 12 anys atropellat
GIRONA. — Un singular accident
va tenir lloc el passat fi de setmana al carrer de Pedret, quan un R12 matrícula B-5911-G conduit
per Lluís Adroher Florenza de
41 anys i veí de Pineda de Mar
circulava per l'acera i va atropellar el nen de 12 anys Antoni Josep Fuentes Aguilera.
L'esmentat vehicle circulava
del Pont Major al centre de la vila i quan portava ja més de seixanta metres circulant pel damunt de la vora va atropellar el
vianant després de fer una frenada de més de setze metres.
Però el fet no acaba aquí, ja
que el Renault 12 va'anar a parar encara sobre una Furgoneta.
Renault 4 que era aparcada més
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avall. Es tracta de la furgoneta
de Baltasar Ramon Juvé de 31
anys que va resultar força xafada pel truc del Renault 12.

GIRONA.— El diumenge a la
tarda en V.C.L., propietari d'una
casa al carrer de la Força,22 va
denunciar el robatori de les joies
que guardava a casa seva. El valor de les quals es xifra en unes
cent cinquantè mil pessetes i es
creu que el robatori els van fer
cap al tard mentre el propietari
havia sortit amb la seva família.

carnet
GIRONÈS
GIRONA
Policia 20 14 44
Guàrdia Civil 20 86 50
Bombers 20 00 80
Casa de Socors 20 15 42
Seguretat Social 20 00 00
Creu Roja 20 15 42
Hospital Provincial^O 14 50
Clínica Dr. Bofill 20 43 50
Clínica Mufioz 20 12 50
Clínica Girona 20 45 00
Clínica l'Aliança 20 49 0 0
Clínica l'Esperança 20 40 00
BANYOLES
Guàrdia Civil 57 01 53
Bombers 57 00 50
Casa de Socors 57 02 08
Policia Municipal 57 05 71
CASSÀ DE LA SELVA
Policia Municipal 46 10 69
Guàrdia Civil 46 00 07
Hospital Municipal 46 01 30

Farmàcies
de torn
GIRONÈS
GIRONA Feia. Borrell i Feia. Gairin
de 9 h. a 22.30 h. Feia. Borrell i
Feia. Gay de 22.30 h. a 9 \\. de l'endemà.
SALT Feia. Devesa.
BANYOLES Feia. Pere Alsius.

PEREGRINACIÓ DIOCESANA A ROMA
BEATIFICACIÓ PARE COLL 0. P. 29 abril 1979

CASSÀ Dt; LA SELVA Es pot anar
a qualsevol de les dues farmàcies
sempre acompanyat de la policia.

Viatges organitzats en avió, autocar. Preus a l'abast de tothom, places limitades
Informació i inscripcions:

^^^

VIATGES

Agencia de viatges - G r u p A - Títol 384
A GIRONA: Eiximeçis, 16 - T e l . 21 25 50
A PALAFRUGELL: Sant Sebastià, 35 - T e l . 30 09 62

••• T R A N S P O R T S •••
SANT FELIU DE
GUIXOLS-GIRONA
Diaris: 8. 10. 12. 14. 14.45, 15.15,
16.15, 17.17, 18.15, 19.15,20.15.
Feiners: 7, 7.30, 7.45, 8.30. 9, 11.
Diumenges i festius: 21.15 i 22.15.
Hi ha dos serveis diaris a les 7.55 i
19.10 que surten de S'agaró.

Alt i Baix Empordà

PUNT
DIARI

6 de març
del 1979

Signes en algunes façanes de Figueres

Els maçons encara són visibles
FIGUERES (Del nostre conesponsal Narcís Genis).
Els maçons han estat a Figueres fa 40 anys, i encara en queda
algun però la societat secreta
com a tal ja no funciona, molts
dels seus membres són morts o
desapareguts a l'exili.
PUNT DIARI ha pogut parlar
amb algunes persones vinculades
en altres èpoques amb la francomaçoneria i els maçons a l'Empordà; aquestes persones no ens
han volgut donar informació perquè tenen por "encara no estem
reconeguts ni som legals".
"AUa e on hi ha h£gut maçons n'hi torna haver" ens ha dit
I com que a Figueres n'hi havia
hagut hem buscat i pel carrer
-passejant ens hem trobat amb
signes maçònics en l'edifici del
Casino Menestral Figuerenc, en
la seva façana de darrera, i també
hi ha aquests tipus de signes en
el no. 92 del carrer Santa Pau

amb l'incripció "Salvador Salvanera", encara que no ens
consta que en cap d'aquest dos
llocs hi hagués hagut cap lògia; la
lògia és el lloc on es reuneixen
les assemblees de franc-maçons.
A la nostra ciutat hi havia hagut
una lògia en el carrer de Sta.
Margarida prop de la plaça de
l'Escorxador i paral.lel a la PI. de
la Palmera, el nom d'aquesta era
"lògia La Luz" i s'havia format
aproximadament entre 1927 i
1928, encara que pel que hem
pogut saber Figueres havia estat
tradicionalment
maçònica i
abans d'aquests anys ja hi havia
hagut altres lògies, aquesta de
"La Luz" es relacionava amb la
de Perpinyà i sobretot amb la de
Barcelona.
Les finalitats d'aquesta associació a TEmpordà encara no les
hem pogut saber, però el que si
és clar és que eren gent que "lluitaven contra la reacció" i "s'oposaven a la tirania i a l'arbitra-

Signe Franc-maçònic al carrer de Santa Pau, 92

poc després l'any 1940 per una
llei franquista fou prohibida la
franc-maçoneria a tot l'Estat espanyol i aquesta prohibició encara existeix.
Aquesta lògia de Figueres era
coneguda en temps de la República i l'havien visitat gent important en el camp de la cultura
i la política de l.època, gent per
exemple com Martínez Barrios.
Cal dir que no tothom podia
ésser m^açó. Calia tenir uns coneixements amplis i una certa categoria, tenien el seu vocabulari
propi, amb un sistema de hi
havia diferents esgraons o graus
dins de la societat, des de
"l'hermano masón" que era el
grau mes petit i fins al tercer
eren graus simbòlics, .fils divuit
era ja un grau important.
Desprès de moltes preguntes
entorn a què era la franc-maçoneria l'única resposta que s'ens
va donar és que era "una societat
de mútua ajuda que feia moltes
coses".

rietat exercida per l'home sobre
l'home" raons per les quals varen
ésser perseguits i afusellats molts
d'ells l'any 1939, any que es varen cremar tots els arxius de la
lògia de "La Luz" de Figueres i

carnet
ALT EMPORDÀ
Redacció, Publicitat
i Suscripcions:
C/ Balmes, 35, Figueres
Te.: 50 14 95
Delegat d'Edicions
Comarcals, S. A.:
IVIanel Pont
Coordinadors
informatius:
Nàtcís'Genís
Josep M' Martí

FIGUERES
Policia 50 09 29
Guàrdia Civil 50 13 55
Bombers 50 00 80
Casa de Socors 50 14 00
Seguretat Social 50 03 65
Hospital 50 14 00
Clínica Catalunya 50 15 39
Clínica Figueres 50 31 00
Clínica Creu 50 39 31
Clínica Creu Dr. Vila 50 36 50

Exposicions
FIGUERES A la sala d'exposicions
de la Caixa, pintures de Josep Ma.
Compte, fins al 16 d'aquest mes.

Farmàcies de t o r n
FIGUERES feia. Vidal.
ROSES Feia. Estrella Hellín.

BAIX EMPORDÀ
PAI:AFRUGELL

Policia Municipal 30 20 42
Guàrdia Civil 30 06 31
Bombers 30 02 42
Casa de Socors 30 02 30
Creu Roja 30 19 09
Hospital Municipal 30 02 30
Parada taxis 30 07 61
SANT FELIU GUÍXOLS
Policia 32 0 ] 60
Guàrdia Civil 32 01 38
Bombers 32 04 12
Casa de Socors 32 D l 30
Creu Roja 32 08 59
Hospital/Municipal 32 01 30
: Parada taxis 32 09-21 - 32 09 34

Farmàcies de t o m
LA BISBAL Feia. Figa.
PALAFRUGELL Feia. F. Sunyer.
PALAMÓS Feia. Massaneda.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Feia. Valls

Façana de darrera del cassino

Subnormals de Figueres

Una junta amb
milions perb
sense aules

Pere Rosselló, pedagog de fama mundial

Calonge recobra la memòria
CALONGE (Del nostre enviat
Ropersa). — Exactament en el
jorn que es complien 82 anys del
seu natalici (4 de març de 1897),
PERE ROSSELLÓ i BLANCH
rebia un homenatge pòstum en
ei seu poble de Calonge. Un homenatge ben merescut per tractar-se d'una de les figures cimeres del món pedagògic internacional. Morí a Ginebra el 25
d'agost de .1970. Les circumstàncies no.eren aleshores excessivament favorables per dur-lo a
terme.
S'han reunit à Calonge Mme.
Susanna Rosselló, vídua de l'eminent pedagog; la seva filla fcabel —l'altra filla, Beatriu, resideix a Los Angeles (USA)—; el
Director de l'Oficina Internacional d'Educació, Mr Chandeler,
desplaçat expressament des de
Ginebra per assistir a l'homenatge, portava a la vegada, la representació expressa del Director
General de l'UNESCO; el Sr. Tena Artigas, Vicepresident del
Comitè Executiu de la Comissió
Nacional d'Espanya i l'UNESCO,
vingut expressament des de Madrid; el Delegat Provincial del
E.C. Sr. Calsina; l'Inspectora de
la Zona, Srita. Serra; el Director
de l'Escola Normal,-Sr. Viader i
el Professor, Sr. Agulló; autoritats locals i una gran gentada.
També els alumnes de les esco-
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les, ja que la major part dels ac- Normal gironina guanyadors del
tes tingueren per marc el "Col~ Concurs d'investigació de l'obra
de Pere Rosselló.
legi nacional Pere Rosselló".
Obrí l'acte acadèmic el Sr.
Entre els actes programats fi- Vidal. Seguidament prengueren
gurava el descobriment d'una la paraula el cronistia local, Sr.
placa en la casa on va néixer, Caner; la Srita. Serra; Mr. Chanl'inauguració d'un magnífic bust deler i, per últim, el Sr. Tena Aren bronze, obra de l'escultor lo- tigas. Tots ells exaltaren l'obra
cal Antoni Delgado. L'obertura extraordinària d'aquell gran pede l'exposició "Pere Rosselló, dagog. Catedràtic d'Educació
l'home i el pedagog" on eren
Comparada de l'Universitat de
mostrades algunes de les seves Ginebra, el qual, per la seva vàmoltíssimes obres pedagògiques lua científica i el seu esperit
per ell publicades. El lliurament
conciliador va saber guanyar-se
per part de batlle en funcions de
el respecte i la consideració dels
Calonge, Sr. Vidal, a la vídua del
educadors de tot el món. Entre
Sr. Rosselló d'un pergamí en el les adhesions cal destacar la de
que consta que aquest ha estat
l'Associació d'Antics Alumnes
nomenat FILL PREDILECTE
de l'Escola d'Estudis Superiors
DE LA VILA i que el seu nom del Magisteri.
figurarà en la galeria de ealongins
Finalitzà l'emotiu acte amb
il·lustres. Per últim, el lliurament
un bell concert desgranat per la
de premis als tres alumnes de la Coral Polifònica de Girona.

En una assemblea extraordinària que va tenir lloc a finals del
mes passat i en la qual va dimitir
a suggeriment de l'alcalde Fajol
la Junta Protectora de subnor-'
mals de Figueres i . Comarca
(ALTEM), els pares dels nens i
nenes afectats i els socis de l'entitat foren informats, així com
els medis difusius, que la Junta
disposava de dos milions de pessetes mentre hi ha divuit so.licituds d'ingrés per l'escola "Mare
de Déu del Mon" que no han pogut ser ateses a cauda de la falta d'aules.
La nova Junta, presidida pel
senyor Josep Fajol, formada en 1
la seva major part per pares afectats, s'ha proposat posar en pràctica immediatament un programa
d'actuació que preveu com a necessitat prioritària l'ampliació de
l'escola especialitzada, la constitució de diverses seccions, especialment les de les colònies i
tallers, i la sortida cada dos mesos d'un butlletí informatiu dirigit als pares i als socis.
En la primera reunió de la nova Junta celebrada el passat dia
26 es va aprovar de posar en
marxa l'Associació de pares que
és la que ha de donar vida a l'entitat.

TALLER

RA B A^'E^DAÍ
Cassà- de la Selva,
(Girona)

••• T R A N S P O R T S •••
Autobusos SARFA

PALAFRUGELL - BEGUR
Feiners

ojari

Diari

Diari

7,00
7,08
7,15

8,20
8,28
8,35

13.10
13,18
13,25

19,40
19,48
19,55

PALAFRUGELL
REGENCÓS
BEGUR

Diari

Diari

Feiners

Diari

8,55
8,47
8,40

13,50
13,42
13,32

19,15
19,07
19,00

20,15
20,07
20,00

PUNT

6 de març
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Garrotxa- Ripollès-Ger daíiya

Pel Patronat d'Estudis d'Olot

Tosses

Edició dels Annals

Del PSUC a centristes

Olot.- El Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca va editar, ja
fa uns mesos, el volum ANNALS 1977, en el qual es recullen diversos treballs d'investigació històrica relacionats tots ells amb la comarca de la Garrotxa. La publicació ha estat valorada molt positivament
per part de diverses organitzacions i personalitats culturals dels país.
Les característiques d'aquest volum són que l'edició és de 300
exemplars, de 400 pàgines, repartides segons l'índex següent:

TOSSES.- (Del nostre corresponsal). Ha sorprès l'aclapararant victòria de la UCD al petit municipi de Tosses perquè
en les eleccions del 15-J hi
havia triomfat el PSUC amb
un 28 per cent, la cosa havia
motivat fins i tot el desplaçament recient d'un equip de
redactors de "Cambio 16"
per entrevistar alguns dels seus habitants sobre les raons
d'haver votat comunista en
quantitat tan nombrosa.
Existeix, no obstant, explicació d'aquest 64 per cent
centriste sobre el 18 per cent
psuquero. En les anteriors
eleccions, tota la dreta de la
comarca defensava fervorosament l'opció de "l'Alianza
Popular" i a Tosses, on algun
dels seus més significats de Ribes hi té gran influència a
causa en bona part al total
aillament del poble, això es
materialitzà en una divisió del
vot de dretes, traient un 14
per cent tant la AP com UCD.
Aquesta vegada res els podia agafar desprevinguts. Convertits ara en entusiastes defensors d'en Suarez coma a
única alternativa per frenar
l'esquerra, varen aconseguir
que la gran majoria dels habitants de Nava, poblet que pertany a Tosses però distant per
carretera 12 Km. els delegués

- E N RECORDANCA (Glossa a la personalitat del desaparegut
escriptor Ramon Grabolosa).
-SAPLANA I GENEBRADA TRADUINT BOECI, per Noiasc
Rebull.
- L A MORT DE L'ALCALDE MAJOR RAMON DE LOMANYA,
per Ricard Jordà i Güell.
- E L MONESTIR DE BAGES A BIANYA, Per Joan Pagès i Pons
Pvre.
-L'IMPOST DE LA BOLLA A OLOT (Segle XVI), per Josep M.
Madureu i Marimon.
-LES ESGLÉSIES DE LA VALL DEL BAC, Per Jaume Marquès i
Casanovas.
-APORTACIONS DOCUMENTALS PER A L'ESTUDI DE L'ESCLAVATGE AL COMTAT DE BESALÚ, per Manuel Grau i Mont-NOTICIES DE SANTA PAU I LES PLANES A TRAVES D'UNA
CORRESPONDÈNCIA (Segles XVII i XVIII), per Lluís Batlle i
Prats.
-L'ESGLESIA DE STA. MARIA DE SACOT A LLONGARRIU
(VALL DEL BAC), per Josep Murla i Giralt.
-L'ESCULTOR BANYOLI I D'ASCENDENCLA OLOTINA
VICENÇ FALCO ICONJLL (1645-1713), per J.M. de Solà-Morales
- L A MUSICA RELIGIOSA A OLOT I COMARCA CORRENT DEL
SEGLE XVIII, Per Francesc Civil i Castellví.
-ESTUDI I RECOPILACIÓ DE TOTS ELS MENHIRS DE LES
COMARQUES GIRONINES, per Joan Sala i Plana.
-NOTICIA DE LA VALL DE SALARCA, per Narcís Puigdevall i
Diumé.
- U N CONTRACTE D'AGERMANAMENT DEL SEGLE SETZE,
per Sandra Dunster.
-L'ENDEMONL^T DEL MAS CAMPORIOL, per Ramon Sala i Canadell.
- E L PONT VELL DE CASTELLFOLLIT, per Jaume Marquès i Casanovas.
-DADES HISTÒRIQUES DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL A OLOT
I COMARCA, D'ESTEVE PALUZIE, Per Rafel Torrent i Orri.
-MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL PATRONAT.
, -RELACIÓ DE MEMBRES DEL PATRONAT.
El cost de l'edició és dè 700 pessetes i les comandes es poden
efectuar escrivint a l'adreça del Patronat d'Estudis i là tramesa es farà
per mitjà de correus, a contra-reembossament i lliure de despeses. Es
pot adquirir també a qualsevol de les llibreries d'Olot.

Festival per a la mainada
Aquest propassat cap de setmana, dissabte i diumenge, tingué lloc a Olot i concretament a
l'Orfeó Popular olotí un animat
festival anib l'actuació de pallassos, atraccions, concursos regals,
i.lusionlsme, entreteniments etc.

Hi participà gran nombre de
mainada de tota la comarca.
Hem de dir que se celebraren
tres sessions: L'una el dissabte a
dos quarts de set, i les altres el
diumenge a les 4 i a les 7
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Nava: una conquesta per la causa d'UCD

la seva confiança per correu i
així no s'haguessin de desplaçar; D'aquesta manera, pràcticament cap dels habitants
de Nava es va acostar a les
urnes" l'u de març, però el
seu vot per correu va ser tot
per la UCD, descartant qualsevol altra opció com CD,
Convergència i Unió, Socialistes, etc... que han quedat
reduits a la mínima expressió.

Tot això, unit a una campanya anticomuniste per arrancar uns quants vots dels que
el 15-J votaren PSUC basada
en els més típics arguments
de la" por, han fet possible
aquesta espectacular bandada
cap a la dreta que potser originarà un nou reportatge d'alguna revista de Barcelona interessada en les coses típiques
del país.

Organitzades per la Cooperativa Agropecuaria

carnet

Conferencia per als pagesos

Farmàcies
de torn
GARROTXA

PUIGCERDÀ (Del nostre corresponsal Alfons Brosel).
Organitzades per la cooperativa Agro-pecuària de la Cerdanya,
té lloc a Puigcerdà dues conferèn
cies que tractaran sobre temes de
notable interès, destinades principalment a tota la pagesia de la
Cerdanya.
La primera conferència-coloqui, que se celebrarà el dia 7 de
març, tractarà sobre el tema: Malalties Respiratòries Bovines, i
serà desenrotllada pels veterinaris José Godia Ribas i Francisso
Pérez Brincones, aquest últim director tècnic dels laboratoris
SmitOQline.

Ja ets lector de PUNT DIMI.
JksIguenPliOPIETIUII.

La segona conferència, que se
celebrarà el dia 8 de març, tractarà del tema de l'herbicida de
nova aplicació per combatrel'
herba Rúmex-Acetosa, coneguda
vulgarment amb el nom de Llengua de Bou. En aquest cas el
conferenciantt serà el Sr. Enrique Monforte, del servei tècninc
Còndor.
Al final d'aquesta cbnferènda
col·loqui es projectaran gran
quantitat de diapositives, i després se serviran unes racions de
vi espanyol. Amb tanta mena
d'al.licients, es preveu una massiva assistència de públic.

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 Gironès, L'Empordà. 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.

OLOT Feia. Pilar Bonmatí.
BESALÜ Feia. Gratacòs - Servei
permanent, només per les urgències.
RIPOLLÈS

RIPOLL Feia. Capdevila.
CAMPRODON Feia. Joaquim Solei
Servei permanent.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Feia. Sunyer — Servei permenent.
CERDANYA

PUIGCERDÀ Feia. Muntaner.

I VULL INFORIViACIÓ
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} Nom
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I Adreça
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I Població
I Telèfon
'
. I .vol saber que cal fer perquò

I
I
I
.

j í PUWT DIARI sigui un diari ben i
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Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 6/3/1979. Page 9

6 d« març
da 1979

Catalunya

Declaracions de! president Tarradellas

M'hauria agradat
acionalistes tïnay
BARCELONA. — «No crec
que en Suérez es recolzi en ies
minories nacionalistes per a governar perquè seria un greu error
que impossibilitaria fer una política positiva», ha declarat el president Tarradellas en una entrevista
concedida a la «Hoja del Lunes»
de Barcelona.
El president de la Generalitat
afirma que si bé accepta els resultats electorals produïts a Catalunya, «m'hauria agradat més que
els dos partits nacionalistes catalans haguessin tingut una representació més gran». A continua-

ció afegeix; «Això ho vol dir que
els altres partits no defensin les
aspiracions de Catalunya».
En relació amb el triomf socialista, diu que esperava més o
menys els mateixos resultats que
el 15-J «tot i que francament no
esperava aquesta victòria, sobretot en el que es refereix als senadors. Però el que no esperava era
el fracàs d'Esquerra Republicana
de Catalunya». Tot seguit, Tarradellas diu: «Que Catalunya es
continuí mantenint en la línea
d'esquerres no em sorprèn perquè
en realitat sempre ho ha estat»,

Acord UCD-CDC

Els rumors es
multipliquen
(De la nostra Redacció a Barcelona). — L'eventualitat d'un
acord parlamentari entre UCD i
la minoria catalana de Convergència i Unió ha estat projectada novament al primer pla de
l'actualitat per las declaracions
del president Tarradellas en ei
sentit que «recolzar-se en les
minories nacionalistes per a governar seria un greu error del
president Suàrez».
Malgrat totes les puntualitzacions dels líders de Convergència i Unió, les notícies sobre alguna mena de col·laboració d'aquesta força nacionalista amb el
partit del president Suàrez s'han
multiplicat en les últimes hores.
El més sorprenent és la procedència madrilenya de la majoria
de les indicades informacions
que han arribat a donar algunes
dades molt concretes. S'ha remarcat, per exemple, que Caf^ellas seria l'home clau encarregat
d'aconseguir l'acord amb Pujol.
I s'ha insistit novament en la
pretesa oferta d'un ministeri per
a Trias Fargas o Roca Junyent.
Al Telediario de migdia d'ahir
s'arribava a precisar, d'altra
banda, que dos homes d'UCD
tan importants com Abril Martorell i Pérez Llorca serien els qui
durien les negociacions amb els
grups que calia aproximar a alguna mena de pacte de govern:
Convergència i Unió i Coalición
Democràtica.
La insistència de les forces
centristes en comprometre a
priori Convergència i Unió en la
futura tasca governamental pot
convertir-se a molt curt termini
en un trumfo molt clar per a la
coalició nacionalista que té ara
totes les possibilitats de negociar des d'una posició de força i,
fins i tot. la de deixar anar una
negativa ben espectacular d'efectes indubtables.
En qualsevol cas, els problemes relatius a la formació del
govern de Madrid no són els
únics que preocupen les forces
polítiques catalanes com es
després, a més, de les al·ludides
declaracions de Josep Tarradellas. El president de la Generalitat revela que té el propòsit d'anar a Madrid per tai d'aclarir les
seves funcions en la coordinació
de les diputacions provincials de
Catalunya un cop s'hagin realitzat les eleccions dels diputats!

Ei problema da les
Diputacions

als partit
sin més

Més vots psr al csntra
Pel que fa al lloc que ha ocupat
Convergència i Unió, Tarradellas

ha manifestat: «Jo pensava que
Jordi Pujol tindria menys vots.
D'altra banda pensava que la
UCD en treuria més». Per part de
Coalición Democràtica, ha dit
que, igual que a les passades
elecciones amb AP, aquesta coalició recolzarà el Consell de la Generalitat.
En relació amb el problema de
les dues comunitats: catalana i
castellana, el president diu: «No
crec que existeixin tantes diferències; precisament la gran victòria
de Catalunya és que la comunitat
catalana i la no catalana no només no s'ha trencat, sinó que
cada dia és més forta; per això és
possible un govern d'unitat com
el que tenim».
Segons Josep Tarradellas, el
president Suàrez pot governar a
partir d'ara de dues maneres:'
«Amb un govern d'unitat nacional

en al qual figurin els partits polítics de representació parlamentària que accepten la Constitució, i,
si això no és possible, aleshores
amb un govern homogeni d'UCD.
A més a més, crec que es pot governar perquè és clarificar la situació del país».
En aquest sentit afegeix: «Jo
crec que Suàrez ara ha de governar sòl però tenint present que la
situació política del País Basc i la
situació econòmica l'obliga en
certa manera a no perdre el contacte i compartir certes responsabilitats amb els partits parlamentaris que accepten la Constitució».

Sorpreses electorals
i autonomies
El que ha causat major sorpresa al president pel que fa als resultats electorals a nivell d'Estat,
«és sens dubte els cinc diputats
socialistes a Andalusia» la qual
cosa, segons ell, «obligarà a certs

socialistes andalusos a tenir una
altra actitud en el que es refereix
a les autonomies i, principalment,
a la de Catalunya». De tota manera els resultats «no crec que influeixin ni en mal ni en bé en els
processos autonòmics. Crec que
el procés de las autonomies va
per llarg».
Contràriament al que pensen
certs sectors (que ha guanyat el
vot de la por) Tarradellas creu que
«hi ha hagut més aviat un vot influït per la preocupació del futur
del pals».
En un altre ordre do coses, i a
gairebé un any del viatge del president a Madrid, «s'han acomplert tots els acords pactats amb
Suàrez. Però crec que passades
les eleccions municipals hi he de
tornar perquè hi ha alguns problemes de gran importància per resoldre, com per exemple saber
quina serà la meva autoritat o intervenció o la meva coordinació
amb les diputacions catalanes».

La renovació de les diputacions provincials que es farà
després de les eleccions munici• pals, planteja des d'ara tota una
colla de qüestions de certa gravetat. La constitució de les diputacions a partir d'unes eleccions
pot suposar com una espècie de
benedicció democràtica d'unes
institucions quina desaparició és
reclamada per totes les formacions polítiques autonomistes
de Catalunya.
En el terreny de la supervivència de les diputacions provincials es situaré probablement
un dels problemes polítics que
haurà de resoldre la UCD catalana per tal de mantenir la seva
imatge autònoma. Les dificultats que tindrà en aquesta tasca
són ben clares si s'atén a l'actitud realment bel·ligerant adoptada pel senyor Martín Villa en
favor de la província com a entitat territorial a conservar.
Es trobaran també en un terreny delicat els partits catalans
d'esquerra que, després d'haver
estat els peoners de tot el moviment comercialista i de la reordenació territorial de Catalunya
es veuen ara acusats per les formacions de centre i de dreta
d'afavorir al marc electoral provincial per raons partidistes.
El fet és que l'elecció d'unes
noves diputacions ha de redançar a molt curt termini tota la
polèmica sobre el problema de
la província. Coneixedors de
l'Administració pública sospiten,
a més, que el Govern voldrà jugar molt fort en la seva defensa.
Es clar, d'altra banda, que, com
fantes altres qüestions del procés autonòmic català no seria
raonable referir-les només a la
estricta legalitat vigent. No s'ha
de descartar una solució salomònica a partir de l'acord polític
que calgui prendre qualsevol dia
per a garantir un suport perlamentari- o per a evitar radicalitzacions. N'hi ha prou per a
adonar-se de la notable relativitat d'aquestes matèries en recordar que, segons el DecretUei de restabliment de la Generalitat haurien d'estar representades al Consell Executiu les
quatre diputacions catalanes...
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H o m t pravingut... Ei dlumangs a la tarda moh dal públic qua anava cap al cainp d'atiKsrta s preaanciar al PalaméeToreiíó quadà admirat an vaura un cotxa matricula da Baroalonam carraget de pans da do* quilo». Rumiant, rumiant,
l'aitranyasa quedava axpilcada amb claredat merldlana: es donava iMr carta una vage da flequers a Barcelona, d'aimenys una setmana de durada. El nostra home pravingut, doncs, prengué el volant del seu 132, posà proa cep a la
Costa Brava I procurè acaparar tot el pa que pogué. La Fotografia en dóna la certesa! C. Mauri

Podria durar una setmana

A Barcelona no hi ha pa
Els set mil treballadors del pa
de la província de Barcelona continuen en vaga des de la nit del
diumenge. La manca dels subministres normals d'aquest producte
podria allargar-se fins el dissabte
dia 11 si no s'experimenta cap
acord en les negociacions.
Fins demà dimecres no es celebrarà cap nova reunió entre la
patronal i les representacions
obreres. Segons informacions
procedents de la part laboral, la
vaga podria haver estat animada
per la mateixa patronal per tal de
provocar un conflicte greu que
obligui el governador civil de Barcelona a seure a la taula de les
negociacions. L'interès dels empresaris en comptar amb la presència del senyor Bellóch radicaria —sempre segons fonts obreres— en el seu desig de forçar un
augment del preu del pa.

Les tres centrals sindicals presents en el sector —CC. 00.,
UGT i CNT— no volen acceptar
un increment del preu del pa a
canvi de l'increment salarial per
tal de no perjudicar els consumidors.
Els treballadors en vaga han
manifestat la seva disposició a fabricar el pa necessari per a clíniques i centres hospitalaris però
sembla que la oferta ha estat rebutjada.
Els efectes de la manca de pa
varen començar a manifestar-se
ahir en bars i restaurants després
que s'anessin exhaurint les provisions extres adquirides dissabte i
diumenge. El pa empaquetat de
fàbrica gairebé ha desaparegut de
les botigues després de l'assalt de
què va ser objecte els darrers dies
de la setmana passada davant les
perspectives de vaga.

Un cert subministro de pa ha
seguit funcionant a Barcelona
gràcies a la seva preparació i distribució per part de petits industrials que s'ho han fet sense l'ajuda de personal assalariat.

La vaga del «IVIetro»
Unes altres vint-i-quatre hores
de vaga al «Metro» provocaren
ahir renovats embussos de trànsit
a tota la ciutat da Barcelona, principalment en els moments d'entrada i sortida del treball. Les negociacions del conveni segueixen
sense començar i el més probable
és que un nou atur d'un dia de duració es produeixi dijous que ve.
D'altra banda, els treballadors
dels autobusos de Transports de
Barcelona han anunciat ja aturs
intermitents per al dijous '
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• E L E C C I O N S . — Alfonso
Osorio, número tres de Coalició Democràtica per Madrid, ha obtingut finalment
un escó, segons ha informat
el Ministeri de l'Interior. Fins
el darrer moment, aquest
escó ha estat disputat entre
Alfonso Osorio i Nicolàs Sartorius, candidat del PCE
El percentatge de vots
que ha separat a ambdós
candidats ha estat molt petit
i fins aquest migdia, quan es
portaven escrutats'el 9 8 ' 5
per cent dels vots, anava per
davant el candidat comunista.
Quant al Senat, es pot donar ja com a segurs els candidats electeS) que han estat: Carlos Bustelo, José Prat
i. Alonso Puerta del PSOE i
Benito Calleja de UCD.
• J O V E M O R T EN M A N I F E S T A C I Ó . — El jove
de catorze anys, Gursindo
Gallego-Nicasio i García Morató, resultà mort diumenge
a Parla a conseqüència d'un
impacte de pilota de goma
en el curs d'una manifestacióconvocada per protestar pel
deficient subministrament
d'aigua, en el curs de la qual
també resultaren ferits un
capità i tres membres de la
policia.
. Arran dels enfrontaments
entre els veins i la força pública, enregistrats a la manifestació esmentada, foren
detingudes sis persones. El
cap superior de policia de
Madrid, senyor Pastor, dirigeix les investigacions encaminades a esclarir els incidents esmentats. D'altra
banda, el governador civil de
Madrid, Juan José Rosón, es
reuní ahir amb el batlle de
Parla i els representants dels
diferents partits polítics de la
localitat i els caps de la policia per estudiar els succesos
que ocasionaren la mort del
jove.

Intendent delegat del servei de submínistrarnents

General mort a Madrid
MADRID, — El general de brigada Agustín Mufioz Vàzquez ha
resultat mort en un atemptat que
es produí ahir, al voltant de les
tres de la tarda, a la porta de casa
seva, en el carrer García Morató
4 6 de Madrid.
La víctima retornava a casa
seva i, en baixar del cotxe oficial
en què viatjava, un jove se li atansà i li disparà quatre trets, sembla
que amb una pistola. En el lloc del
succés s'hi han trobat quatre cartutxos de nou milímetres «parabellum», munició utilitzada habitualment per ETA.
El jove autor de l'atemptat va
pujar després en un cotxe on l'esperaven tres companys, i tots
quatre fugiren a fota pressa. El
cotxe era un Seat-127 de color
blanc, matrícula M - 1 3 9 8 - A U , que
havia estat robat. El cotxe va ser
trobat hores després al carrer
Alonso Cano, cantonada amb el
carrer general Sanjurjo, a la porta
d'un taller mecànic.
Una persona que estava dinant
en un restaurant proper sortí en
sentir els trets i, amb el soldat que
conduïa el cotxe del general
—que també resultà ferit de bala,
si bé de caràcter lleu— se l'endugueren a un centre assistencial
del barri de Chamberí, però ja no
van poder fer res per salvar-lo.
Mentre la policia buscava rastres en el vehicle del general, algunes persones que podien testimoniar sobre els fets van ser cond u í d e s a la Direcció General de
Seguretat.
Mitja hora després de produirse l'atemptat, una filla del general
va arribar sanglotant al dispensari
de Chamberí.
El general Mufioz Vàzquez era
intendent delegat del servei de
subministraments diversos de l'exèrcit de terra i tenia al seu càrrec
tots els economats i dependències de subministraments, segons
ha informat a Efe el Ministeri de
Defensa. El general havia estat

ascendit' només fa dos mesos i
era considerat molt competent en
cercles castrenses.

Controls poilclales
De seguida de produir-se l'atemptat van muntar-se a Madrid
nombrosos controls policlals, i totes les forces de policia van ser
posades en estat d'alerta. A la
sortida de Madrid, funcionaris del
Cuerpo General de Policia i
agents de la Policia Nacional sol.lícitaven la identitat dels conductors i registraven alguns cotxes.

Capella ardent a
l'hospital militar
La capella ardent del general
assassinat va ser instal·lada a l'hospital militar «Gómez Ulla», on
va ser traslladada la víctima des
del centre assistencial de Chamberí on l'havien dut tot primer.
El general Mufiòz Vàzquez havia nascut a Sevilla el 2 6 de setembre de 1913, tenia ara 65
anys. Va ingressar a l'exèrcit el 10
de juliol del 1935 i va ser ascendit a general el 4 de juliol del
1977. Els seus darrers destins s'havien repartit entre Ceuta, Barcelona i Madrid. Estava casat i era
pare de tres fills. Actualment vivia
amb una filla, puix que la muller i
els altres dos fills s'estaven encara a Ceuta, en esperà de què se'ls
adjudiqués domicili definitiu a
Madrid.

Condol del Consell
General Basc
El conseller de l'Interior del
Consell General Basc, Txiqui Benegas, ha tramès un telegrama al
ministeri de Defensa, tinent general Gutiérrez Mellado, el qual li
manifestà la seva més enèrgica
repulsa per la mort del general
•Munoz Vàzquez. El text del telegrama diu; «Amb dolor i indignació rebo la notícia assassinat a

Logronyo, en derrurlse una casa

Quatre morts i cinc
desapareguts
A nou morts podria ascendir el
total de víctimes causades pel sinistre ocorregut aquesta matinada a Logronyo en derruir-se una
casa situada en el casc antic de la
ciutat.
L'enderrocament esmentat
ocorregué a les cinc de la matinada encara que no es conegué fins
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a quarts de nou, malgrat que
nombrosos veïns pogueren escoltar el soroll del sinistre.
A mitja tarda d'ahir havien
aparegut ja quatre cadàveres entre les deixalles del sinistre. També aparegué el cos del nen d'un
any Basilio Pisa Díez, ferit greument i manquen per aparèixer els
d'altres cinc nens.d'edats compreses entre els tres i els nou
anys.
Les tasques de rescat començaren tan aviat com es conegué la
notícia i cap a les onze del matí es
descobriren els cadàvers de BasiHo Pisa Jiménez, de quaranta-dos
anys d'edat, i el de la seva companya Elvira Díez Jiménez, de
trenta-tres anys, així com el del
nen, encara amb vida, Basilio Pisa
Díez, d'un any, fill d'ambdós, que
es troba en estat gravíssim a la
residència sanitària de Logronyo.
Més tard es rescatà el cos sense
vida de Manuel Díez Jiménez, de
disset anys, així com el de Fructuós Manzano Rojo, de quarantanouanys. Malgrat la intensificació
de les tasques de recerca encara
resten per aparèixer els cossos
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dels altres cinc fills de Basilio i Elvira, que se suposa que apareixeran morts.
Després de conèixer la notícia,
l'Ajuntament de Logronyo ha fet
pública una nota en la qual, a més
a més de lamentar la tragèdia, informa que l'edifici derruït es trobava en tràmit de ser expedientat
com a ruïnós. En aquest sentit, cal
assenyalar que la casa sinistrada
pertenyia a la part més vella de la
ciutat, on nombroses vivendes
han estat ja derruides a causa del
seu estat de deteriorament. Gran
nombre de les vivendes d'aquesta
zona, que voreja l'Ebre, són habitades per famílies molt humils,
sobretot de gitanos com és el cas
de la que sofrí l'accident esmentat. Cal dir també que aquest barri
està afectat per un pla especial
d'ordenació urbana, car entre
d'altres monuments s'hi troben
ubicades les principals esglésies
de la ciutat.
En aquest sinistre, a més de les
desgràcies personals també moriren nombroses ovelles i altres animals que es trobaven als corrals
de la^ casa.

En aquest portal dal carrer Qarcla Morató, va tsaar assassinat el ganaral
Agustín MuAoi

Madrid general de brigada Munoz
Vàzquez. Amb l'expressió d'enèrgica repulsa per aquest altre acte
terrorista contra un membre de

l'exèrcit. Vull manifestar-li en
aquest trist moment solidaritat i
recolzament a les nostres'Forces
Armades».

Terrorisme contra les Forces Armades

Vuit militars morts en
poc més de sis mesos
Vuit militars han mort víctimes
del terrorisme durant el segon semestre del 1978 i el que portem
del 1979: un general de divisió,
un general de brigada, un general
d'Intendència, un coronel retirat,
dos tinents coronels, un comandant i un capità de corbeta.
Les primeres víctimes militars
del terrorisme foren el general de
brigada Juan Manuel Sànchez
Ramos-Izquierdo i el tinent coronel José Antonio, Pérez Rodríguez, morts en atemptat a Madrid
el 21 de juliol de l'any passat.
ETA i GRAPO reivindicaren el fet.
El capità de corbeta Francisco
de Asís Liesa Morete rebé un tret
al cap en el seu domicili de Bilbao
el 3 d'octubre. Era segon-cap de
la Comandància de Marina de Bilbao i jutge instructor del «cas
Allul». ETA militar reivindicà l'atemptat.

Diego Fernàndez Santos, coronel retirat d'Infanteria, va morir a
Donosti la matinada del diumenge 17 de novembre. L'atemptat
va ser reivindicat per ETA.
El comandant José Maria Herrera Hernàndez va ser metrallat a
la porta de casa seva, també a
Donosti, el 2 de gener d'enguany.
El governador militar de Madrid, general de divisió Constantino Ortín Gil, va ser metrallat també a prop de casa seva a primeres
hores de la tarda del 3 de gener.
El 14 de febrer moria a Vitòria,
a la porta de casa seva, el tinent
coronel Sergio Borrajo Palacín.
Ahir, 5 de març, es produïa l'atemptat terrorista que fa vuit entre les Forces Armades, pel període esmentat, en la persona del
general de brigada Agustín Munoz Vàzquez.

COPftOfíHS^
PROMOCIONES, INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
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i LOCALS COiVIERCIALS
Sant Esteve. 6 Entresol
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Duntets
B U R O C R À C I A . — L.administració francesa ha estat acusada
de monstruosa en haver-se donat
diversos casos de burocratització
excessiva fina arribar a la crueltat. Per exemple el d'un home
cec a qui l'estat francès reclamava el pagament de l'impost sobre
la televisió i que no va aconseguir ser escoltat després que el
fessin passar per més de tres departaments ministerials i escriure
no poques cartes explicant el seu
cas, perquè "no l'entenien prou
bé".
Quan va recórrer a r „ o m budsman" (mitjancer) encara varen tenir rostre per demanar-li
"justificants de la seva situació".

U G A N D A . — Q u a n la lluita armada s'apropa a Kaínpala, s'ha
insistit una vegada més als europeus occidentat i nor-admericcants que deixin el país i, a hores
d'ara, ja deu haver sortit més del
vint per cent de la colònia alemanya. Paral.lelament, Idi Amin
va proclamar ahir a la seva don^
Suicide Sarah, la "lluitadora més
valenta de tota Uganda", manifestant que es sentia molt orgullós d'ella pel comportament que
havia demostrat al front d'un batalló femení que va lluitar contra
els tanzanesos. La dona d'Amin
és una ex-cantant de jazz de vinti-tresanys.
A R M E S — Continua el misteri
de el "Refer Trader"que segons
els documents que portava a
bord, transportava armes cap a
Espanya. El servei regional de
duanes de Cherbourg assenyala
que l'única infracció que es pot
dir que hagi comès ès no arribar
al tonatge mínim de 500 T.
reglamentàries per al transport
d'armes. Malgrat això, s'està
investigant sobre el comportament del vaixell que repintava
un altre nom damunt seu, el
"Diez Zee", fora del port, cosa
totaíment prohibida.
De moment, cap aclariment
ha estat fet a aquesta actitud ni
al fet que passés de llarg de
on eren destinades les vuitanta
tones d'armes que transportava.

PONT

Món
M entres Hanoi mobilitza el país

Xina es retira de Vietnam
Després d e disset dies d e g u e r r a , X i n a va a n u n c i a r a h i r
oficialment m i t j a n ç a n t l'agència " N o v a X i n a " , la seva retir a d a del t e r r i t o r i v i e t n a m i t a a l h o r a q u e feia u n a c r i d a a
H a n o i p e r d i s c u t i r l ' a f e r m a m e n t d e la p a u a la f r o n t e r a .
V i e t n a m , p e r ò , feia ahir m a t e i x u n a c r i d a a la m o b i l i t z a c i ó
general p e r c o m b a t r e i d e r r o t a r l'invasor m e n t r e diverses
fonts p a r l e n e n c a r a d e v i o l e n t s c o m b a t s en algunes z o n e s
del n o r d del p a í s .
El comunicat assegura que
Xina no desitja gens ni mica de
territori vietnamita, però adverteix a Vietnam que no repeteix
les agressions. En cas que es repetissin les circumstàncies, Pequin manifesta que es reserva el
dret de rellançar de nou el contraatac en defensa pròpia.
Després de ressaltar "l'amistat
xino-vietnamita" com a correspondència als interessos del continent asiàtic i de tot el món,
acaba demanant de tots els estats
i pobles addictes a la pau i a la
justícia que urgeixin Vietnam a
acabar la seva agressió contra
Cambodja amb la retirada de
tropes. Aquest és el quart comunicat oficial xinès des que va
començar la guerra i és la primera vegada que s'esmenta explícitament a Cambodja, ja que en les
vegades anteriors es parlava de
les contínues agressions vietnamites a la frontera.
R e t i r a d a prèvia
En termes semblants s'expressa l'òrgan oficial del partit comunista xinès "Diari del Poble"
quan justifica l'atac contra Vietnam per les continuades agressions i destaca la propera victòria
xinesa en el conflicte.
A més a més, cal recordar que
tant el president xinès Hua-KuoFang com diverses personalitats
de Pequín vénen manifestant des
de fa molts dies que Vietnam ha
rebut una lliçó, cosa que ja feia
pensar en una pròxima solució
del conflicte. D'altra banda,
sembla ser que les tropes xineses
haurien començat la retirada la
setmana passada i que en el moment de fer-se públic el comuni-

cat anunciant la fi de l'ofensiva,
el gruix de les forces de Pequín
podria haver Iraspíissat la frontera. En qualsevol cas, la retirada
de disset mil homes des de llocs
de combat d'extrema perillositat
no es fà normalment en un tres i
no res, sinó que cal una operació
d'evacuació molt ben protegida i
sense presses. Per això, aquesta
possibilitat podria ésser molt bé
la veritable situació de les tropes
xineses que, oficialment no es
retirarien fins demà dimecres.

M o b i l i t z a c i ó general
D'altra banda, Vietnam va
donar el diumenge ordres de
mobilització general de tot el
país, àl mateix temps que recomanava a les missions estrangeres
a Hanoi iniciar l'evacuació del
personal no indispensable així
com de persones grans i criatures.
Al mateix temps se'ls va recomanar assabentar-se del lloc on
són els refugis antiaeris i fer reserva d'aliments i carburant. Les
mesures, : es diu oficialment,
s'han pres en previsió del pitjor.
Aquesta mobilització general
sense cap lògica quan es fa pública la retirada de les tropes xineses, només pot obeir a la intenció de voler aprofitar la retirada xinesa per a presentar-la
com a victòria pròpia o bé al
desconeixement total, comunicat de Pequín, cosa menj's probable.
Quan a la situació de laguerra,
segons Hanoi, els xinesos no van
aconseguir la conquesta de Lang
Son perquè varen ser rebutjats a
les rodalies, i perderen en la lluita 667 homes. A més a més, els

Soldata xinesos en uns moments d * descans passelyen en uns de les ciutats
frontereres

comunicats oficials de Hanoi sobre la guerra, parlen sempre de
centenars de morts a cada batalla, cosa que s'encarrega de desmentir Pequin, des d'on donen la
xifra de^ 3000 homes morts, prop
de 20.000 de ferits i cent tancs
fora de servei o destrossats.

Amagar la realitat
Així dons, la situació al Vietnam no fa pensar sinó en una
major extensió de la guerra.
"Tot Vietnam lluita", "Cada
vietnamita és un guerrer" deia
ahir un editorial del diari del
Partit Comunista, Nhan Dan,
mentre intentava fer creure que
la suposada'retirada xinesa no
era sinó una facècia per estendre
més el conflicte aprofitant la desorientació que la notícia pot
provocar.
Segons "Nhan Dan" Pequín
hauria mobilitzat mig milió
d'homes i prepara els reservistes
per a üançar-los també a ia guer-

ra, alhora que obre el front del
costat de Laos on, segons fonts
diplomàtiques s'hi hauria vist darrerament moviment de tropes
xineses que intenten controlar
aquell lloc de la frontera per facilitar la retirada de les forces
d'avantguarda.
En qualsevol cas, la posició
vietnamita no facilita la fi de la
guerra ja que es podrien succeir
els contraatacs sobre les tropes
xineses en retirada, la qual cosa
provocaria noves respostes de
l'exèrcit de Pequín, i podria perllongar la guerra sense un termini
fix. Malgrat aquesta impressió
dels observadors destacats a Hanoi, la possibilitat de fer les negociacions per a la pau, un cop
s'hagin retirat les tropes xineses,
augmentaria segons les declaracions dels líders vietnamites que
posaven aquesta condició com a
indispensable per arribar a una
solució pacífica del conflicte.

Després de la renuncia d'Ugo la Malfa

Pertini inicia a w i
noves consultes

Quasi ignorats els dos temes

OUA: Ni Canàries ni Sàhara
A cap dels dos foros de l'OUA
en el seu XXXIIIè Consell de
Ministres d'aquesta organització
ès va pariar de la qüestió canària
com a territori africà ni el problema del Sàhara va aconseguir
de ser tractat segons una proposta algerina que censurava l'informe donat pel secretari genera! en
la darrera conferència de Khartum.
Allí, l'africanitat de les illes
Canàries havia estatun dels punts
principals dels debats on es va
acabar refusant en votació un
projecte de resolució sobre els
drets del mar on s'hi incloia la
tesi africanista pel que fa a les
Canàries.
Conseqüents amb el fracàs
d'aleshores, els defensors de l'esmentada tesi no han presentat el
tema a debat en cap moment
d'aquest XXXIIIè consell, i ha
desaparegut pràcticament aquest
punt del repertori de l'OUA a
nivell ministerial. Únicament es
va fer una mínima referència en
el tema que preceptivament el
Comitè d'Alliberament de l'organització ha de presentar al Consell de Ministres donant compte

únicament de la declaració davant l'esmentat comitè de Domingo Acosta encarregat de relacions exteriors del MPAIAC, sense que hi consti cap mena de suggerència.

EI Mf AIAC, oblidat
En el Consell de Trípoli una
sèrie de proposicions sobre Canàries i d'ajuda a l'MPAIAC foren
refusades, però a més a més, la
referència a aquestes qüestions
en l'informe del Comitè d'alliberament, va ser refusat per onze paisos quan la redacció no
oferia cap complicació sinó que
incloia la declaració de Domingo Acosta sobre Canàries que es
considerava província espanyola
i no territori africà.
Els onze paisos contraris a
acceptar aquesta menc-ió, van ser
Marroc, Egipte, Cíjsta d'Ivori,
Aire, Senegal, Togo, Tunísia,
l'Imperi Cèntro-ítiVicà, Camerun,
Gabon i Djib'Jli. La majoria
d'ells pertanyents al grup que a
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líls paisos conservadors de POUA
donen llarges al Sàliara (t'oto Luropa
Press)
*

Khartum va impedir la resolució
sobre l'africanitat de les Canàries. Cal assenyelar que Domingo
Acosta que a Khartum seguia la
conferència des dels corredors,
en els deu dies de treball a Nairobi no ha estat vist enlloc.

El President de la Republicà
italiana, Alessandro Pertini, inicià
ahir una nova ronda de consultes
per tal de trobar una solució a la
llarga crisi de govern que pateix
des de fa un mes la república.
Fracassats els intents de Giulio
Andreotti, demòcrata-cristià, i
de Ugo la Malfa, del partit republicà, el president Pertini s'entrevistarà amb els presidents de
les dues cambres, amb els ex-presidents de la República, Giuseppe
Saragat i Giovanni Leone i amb
els liders dels més importants
partits.
Les úniques sortides per a
Pertini són la convocatòria de legislatives, les terceres en el seu
termini de vuit anys, o bé encarregar a una nova persona la formació del nou govern.
Ni el partit comunista, ni el
socialiste ni el demòcrata-cristià volen unes eleccions anticipades, però tampoc no ha ningú disposat a fer-se càrrec del
govern.
La situació italiana, amb la
disjuntiva de governar amb els
comunistes a l'oposició,© en cas
contrari amb el partit de la Democràcia cristiana fora del gover,
donat que un govern amb la participació d'ambdues
forces és
improbable, fa que la sortida a

la crisi sigui la més difícil
d'aquests darreres anys.
La por que un dels grans partits estigui a la oposició fa que
els observadors polítics pensin
en una crisi molt llarga, a la vegada que es creu que són precisament els dos grans partits els que
han de trobar la sortida.
En aquest sentit, les darreres
informacions deixan constància
de l'oposició dels demòcrata-cristians a la participació al govern
dels comunistes, mentre es refermen en la seva proposta de Andeotti, Fanfani i Forlani com a
primers ministres.
Per la seva part, l'ex-president
Giuseppe Saragat, proposa un govern en el que els comunistes estiguin representats per "independents d'esquerra ".
D'altre banda, el partit socialiste es manté al marge, de la crisi, tot dient que són els dos grans
partits els <nji han de resoldre la
situació, oblidant els respectius
vetos.
E\ que és ben segur a Itàlia,
és que la gran majoria d'electors
no són partidaris d'unes noves
eleccions generals, que molt fàcilement tornarien a donar un espectre parlamentari molt semblant al que està provocant aquesta llarga crisi de govern.

Economia i Treball
Firmat el conveni estatal d'indústries càrniques

Usuaris protesten

A Girona, les centrals
volen sous més alls

per la pujada

^ Avui al matí es firmarà a Maand el conveni de indústries càrniques a nivell estatal. La setmana pasada es va firmar ja el compromís precedent i en ell es dividia les indústries en branques
específiques: la que afecta a
Industries d'aus i conills, i la
que afecta a la resta de càrniques
,En ambdues, segons fons de
CCOO, s'aconseguiren les vint-i-

ParcèLies

EMPRESA DE
PUBLICITAT

Des de 18 ptes, / .

Necessita

Amb només 74.000
ptes. d'entrada
LA RESTA TOTALMENT
AJORNADA A 7 ANYS
• magnífica situació
• àmplia panoràmica
• sarvals Instal·lats d'aigua, llum i aixidius
• àmplies avingudes asfaltades i Il·luminades
• només a 10 minuts de
Platja d'Aro i St· Feliu
de Guíxols
9 urbanització acondlcionada amb hotel, restaurant, piscina, golf i
tennis
Pla parcial aprovat
per !a comissió
provincial d'urbanisme

Consellers
Immobiliaris

Cbsía

Agent a Olot
Condicions econòmiques a
convenir
Ref. 06

FINQUES

PASSEIG 18 DE JULIOL, 5
TELS.314162 i 314308

ESTANOL

IN5ER
SERVEIS

IMMOBILIARIS

OFEREIX EN
«L'EDIFICI
GERUNDA»
Ctra. Barcelona - c / . E.
Grahit

BArcelona.- Èl nom de la
"Asociació Catalana d'Üsuaris
del Telèfon, Miquel Garau, el seu
president, ha enviat un telegrama
al president dé! govern, en protesta per el anunciat increment
de les tarifes telefòniques.
Aques mateix telegrama ha
estat enviat també a altres alts
càrregs de l'estat i a tots els líders dels partits polítics. A aquests últims s'els hi demana que
elevin la seva protesta a nivell
parlamentari, ja que afecta a cinc
milions d'espanyols.
La protesta contra' anunciat
augment es basa en ''el deficient
servei i reiterada arbitrarietat i
erros tècnics per part de la Companyia Telefònica Nacional de
Espanya en la facturació bimensual del servei, els rebuts de la
qual obliguen a pagar a l'usuari
sense pre.i examen seu"

•

PISOS 4-5 HABITACIONS
DOBLES, amb 2 pàrkings
per habitatge i àmplies
terrasses.

•

PLACES DE « P À R KING»
amb facilitats de pagament
lEntrega immediata I

INFORMEU-VOS A:
Santa Clara, 42 baixos
Telèfon 20 79 58.
GIRONA

PALAMÓS
Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 6/3/1979. Page 13

La reducció de preus es el
principal objectiu de la economia espanyola pér el present any
si es vol mantenir la competivitat
de la producció nacional, segonis
opina el "Foment del Treball Nacional".
Amb respect a 1.978 considera que la política anti inflacioniste formulada en els pactes de
la Moncloa ha obtingut resultats
espectacular, "però, reduir els

DEMANDES
— Per a responsabilitzar-se d'una
assessoria de selecció de personal, es precisa una psicòloga-psicòleg. Tel. 20 54 11
DEMANDES
Llogaríem masia amb terrenys.
Amb poc traspàs. Apartat 386.
GIRONA.

— Cromos d'avions d'abans Segona Guerra Mundial. Compro o
canvio. Ref. 03

"No obstant -afegeix Foment
del Treball Nacional- la inflació
espanyola continua essent molt
alta: el doble de la mitjana dels
nostres principals competidors".

DIARI

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francesc 1 I Z
Telf. 20 89 62-21 IS 1220 85 62
GIRONA
VENDA ICPROÜWP)

ADMINISTRACIÓ i PUBLICITAT
Joaquim Vayreda, 65 baixos
Tels. 21 70 57 i 20 50 16" GIRONA
Balmes, 35
PI. del Carme, 2
Tel. 50 14 95
Tel. 26 04 62
FIGUERES
OLOT

LLORET i Gonçal VALERO,
fan saber als nostres clients i
amics que hem instal.lat el
Taller d'Advocats al carrer
MIGDIA, 16 Tel 20 99 71
OFERTES
*Busco feina d'administratiu
fins el 30 de maig
Preferible el matí per hores.
Ref. 07
*Grup d'estudiants s'ofereix a
Empreses de Publicitat i Partit
Polítics per treballar campanya
eleccions Municipals. Ref. 08

— Segells embarcacions. Col.leccionista acepta intercanvi.
Ref. 04

DEMANDES
Empleada per a fer-se càrrec
d'una casa, d'una persona sola,
— Compro CAVALL FORT nú- unes dues o tres hores al dia, exmero 106 de l'any 1967. Ref. cepte dissabtes i diumenges.
8.000 pessetes al mes. Telefonar
05
meitns de 9 a 11 al 21 35 08 ó
— Els advocats Agustí FIGUE- 21 35 12 i demanar per MariaRAS, Xavier HORS, Carles Josep.

Empresa de serveis
precisa

*

cuina-office

*
*

2 banys
calefacció individual
gas ciutat
* situat devant zona verda
* Preus: de 2.300.000 a
2.850.000
* facilitats pagament a 11 anys

IMMOBLE " R U T L L A "
Sol tot el dia
4 dormitoris
menjador-sala d'estar
cuina-galeria
2 banys
calefacció individual
gas ciutat
Des de 2.850.000
pessetes.
Facilitat de pagament

LLOGUER
Kstudi àtic
C/ de la Creu, 1
Depatx 100 m2. al centre
40.000,- ptes.
Pis 4 dormitoris. C/ Ciurana
17.000 ptes. amb mobles
18.000 ptes. amb mobles

Interessats trucar de 1 -2 matí i de 4-5 tarda al tel.
21 97 03.

MOBLES
REGALS
DECÜKACIO
EXPOSICIÓ I
VENDA
Forsa, 19-GIRONA
Tel. 2018 67
de

* 115 m2.
* 4 dormitoris
* menjador-sala d'estar

Despatx 60 m2.
C/ Sta. Kugènia 18.000 ptes.

pensem en una persona responsable, activa i amb iniciativa. Experiència en vendes. Remuneració a base de sou + comissions + Qm. + dietes.
\

a lOOm.

IMMOBLE " A G U D E S "

C/de la Creu, 2

VENEDOR

SÍMBOL DE

preus a per sota el quinze per
cent ha soposat dificultats i problemes edicionals per les empreses, molt concretament en la
manca de liquidesa i les restriccions crediticies.

PUNT

Anuncis classificats

GIRONA

Brciwi

CONSELLERS, IMMGBM IAH!S

Reduir la competitivitat
exigeix abaixar els preus

MISSATGES

Urbanització del' club de yoif
Santa Cristina
(Santa Cristina d'Aro),

13

Foment del Treball es preocupa per l'inflació

del telèfon

set mil pessetes- per als que no
participen en primes i les vint-icinc per als que si hi participen.
Aquests preus, però, no suposen
segons les mateixes fons gaire res
per les comarques gironines,
doncs la majoria dels treballadors cobren quantitats superiors
a les aconseguides en el conveni
estatal.
Les centrals sindicals a les
nostres comarques estan fent
precisament aquesta setmana assembleas.per a discutir la conveniència de pactar unes taules sala
rials específiques per les nostres
comarques. Aquestes taules salarials podrien figurar en el conveni estatal com una anexa o un
conveni provincial propi.
Per la seva part la patronal, en
la que figuren els parlamentaris
Casademont i Sala, i d'altres coneguts-empresaris, com en Ribas,
en Callis, en Boada i en manifes
ta que no té coneixement del
pacte d'aquestes noves taules.
Diu també, en paraules del seu
president a les nostres comarques, en Joaquim Boada, que
no es pot pactar cap anexa fins
que no es tinguin a les mans les
quantitats dels conveni que precisament es firmarà avui a Madrid. ''El conveni estatal, —afegeix en Joaquim Boada— en tot
cas seria la base en la que s'haurien d'estintolar aquest possibles
pactes posteriors dels que em
parla. Sense aquesta base nosaltres no podem parlar amb
coneixement de causa de nous
pactes".

6 de març
del 1979

la

Catedral

NOBLESA ARTESANA

X A L E T S kPRO<J»tlP)
A Mas Llonès. 2.700.000,
ptes.
Amb facilitats de pagament.
A St. Pere de Llorà
Amb mobles. Totalment
equipat
3.500 m2. de terreny
A Mas Ambrós
175 m2. construïts
5.500.000.- ptes.
, I-acilitats de pagament

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francesc 1 I 2
Telf. 2 0 89 62-21 1 5 1 2 20 85 62
GIRONA

PROU9UP'
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6 de març
del 1979

HJNT

Esports

El Girona volia jugar, però

El Nastic obligà a fer vaga
doncs els jugadors del nostre
equip són uns nois excel-lents
i quan surten al terreny de joc
tots suen la samarreta.
(Cal recordar que el Nàstic
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L'equip gironí va sortir a jugar.

Ahir no va haver-hi futbol i no perquè el Girona
no vulgues jugar, sinó que l'únicà causa va ser que el
Nàstic no va portar cap dels seus jugadots, ja que el
Girona fins i tot va sortir al camp, disposat a jugar.
Eren les quatre de la tarda quan vàrem arribar al
Nou Estadi i a la porta ens trobàrem unes 50 persones
que volien entrar al camp amb el carnet de soci. Però,
sorpresa! malgrat que en preguntar al Sr. Fauró que si
les taquilles eren obertes ens contestà que sí, que en
principi no hi havia cap motiu perquè estiguessin tancades, és a dir que nosaltres no hi enteníem res, car si
les taquilles eren obertes, per quin motiu no podia entrar al camp un soci amb el seu carnet? Sort que després, mitjançant la iatervenció del vicepresiden't primer Sr, Agustí s'acordà obrir les portes per a tothom i
així s'acabà amb aquella situació que realment era del
tot contradictòria.
Fauró." EI Girona és més
que onze jugadors
Parlant amb el Sr. Fauró
sobre la vaga dels jugadors
professionals ens contestà indignat:
— - Mira, jo accepto una vaga d'uns jugadors de categories inferiors, és a dir, de regional o si de cas també de
tercera divisió, però aquests
futbolistes de primera i de segona no crec que es puguin
queixar; a mi sincerament em
sembla que l'A.F.E. comença
la casa per la taulada.
— Sr. Fauró, el Girona
sortirà a jugar? (cal dir que
encara faltava mitja hora
perquè el partit comencés).
— Sí, rotundament sí; si el
partit no es juga només pot
ser causat pel Nàstic que no
presenta cap jugador, però jo
et dic que si avui el Girona
hagués hagut de desplaçar-se a
jugar a fora hauria jugat encara que h^ués estat amb els
juvenils.

— Es pendrà alguna mesura
contra els jugadors per part
del club?
— Nosaltres ens atindrem
a la resolució que demà a Madrid pendrà en reunió amb els
clubs la federació espanyola
de futbol.
Com ha estat la decisió
de treure els juvenils?
Doncs és molt clar, el
Girona no és onze jugadors
que surten al camp, ni és
l'entrenador ni el president
sinó que el Girona és una
entitat que ' és molt per
damunt d'actituds personals,
en aquest cas la dels jugadors,
és a dir, per a mi tant representen per al club aquests
onze nens que sortiran avui
com els professionals que
surten cada diumenge.
- -- En aquest equip que sortirà al camp, hi ha dos jugadors que pertanyen al primer
equip; pot portar això algun
problema dins de la plantilla?
— No, perquè la situació,
tant d'en Pinadella cotn d'en
Julià es ben clara ]a que ells

UMf> I D a l m a u , calnu n els u c i v i s .
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classificació,

Tothom estava nerviós

í-/

líK* #

de

veuríem |)otser quina reacció
tindria si en comptes d'anar
líder portés uns quants negatius).
~ L'any que ve a segona—A?
— Si Déu vol sí, encara que
tant el Llevant com el Calvo
Sotelo ens ho posaran ben difícil.

no són professionals i per tant
són fora de la vaga.
- Tractar del tema monetari podria ser en aquest moment no gaire oportú . però
qui pagarà les pèrdues que
avui ha tingut el club?
~ Realment aquesta és una
de les coses que ens ha sabut
més greu perquè al Girona només el fet d'obrir l'estadi li
costa 50.000 ptes. i ja que nosaltres teníem consignes per
part de la federació d'intentar
jugar el partit fos com fos, i si
ara el Nàstic no es presenta
ben bé podríem demanar daben bé podríem demanar danys i perjudicis ja que el Girona saltarà al camp com la
federació havia ordenat.
Dalmau: estic ben
tranquil
Deixàrem el Sr. Fauró tot
preocupat i vàrem anar a localitzar e! president del Gimnàstic de Tarragona, qui amb
molta ama'^ilitat contestà la
pregunta que quina importància li donava al fet que el Girona vulgues treure l'equip juvenil.
— No li donc cap importància, ja que si els jugadors
del Nàstic avui no s'han presentat jo havia de fer una altra cosa, i no pas aixecar una
acta notarial com a mi se
m'havia comunicat i per tant
estic ben tranquil.
— Prendrà alguna mesura
el Nàstic envers els seus jugadors?
— No, si del Nàstic depengués no es faria cap sanció,

L'ambient pels corredors
de l'estadi cada vegada era
més caldejat i tant l'entrenador del nàstic Jaurrieta com
el delegat de joc estaven verta
derament enfadats ja que no
entenien perquè el Girona volia treure els juvenils i fins i
tot en Jaurrieta digué que
això semblava una qüestió
que molt bé podria temir un
doble sentit (això pasava
abans que els jugadors del Girona saltessin al camp) ja que
en aquells moments semblava
que en tot el territori espanyol l'únic equip que sortiria
al camp seria l'equip gironi i
l'entrenador foraster pensava
si d'aquesta manera el Girona
el que volia eren els dos punts
Els esdeveniments s'anaven
succseint vertiginosament l'àrbitre ja canviat, cridà els capitans en funcions del Girona,
es va presentar a la caseta
arbitral i allí va firmar l'acta
juntament amb els entrenadors dels dos equips, quan
l'àrbitre reclamà que compareixes el capità del Nàstic el
delegat d'aquest equip Sr.
Arana va fer constar a l'acta
que el capitaà no podia
ja que ni ell ni cap jugador del
Nàstic s'havien desplaçat a Gi-

rona. Per part del Girona va
firmar el Sr. Agustí que especificà que els jugadros de casa
sortien i si es retiraven era per
incompareixença de i'equip
contrari.
En vista de tot el que passaba l'àrbitre Sr. Pinter Pastor
va esperar els 15 minuts reglamentaris per veure si es
presentava el Nàstic, passats
els quals i veient que allí ja no
es podia fer res més va decidir
suspendre el partit.
Els juvenils del Girona
malgrat tot el que per dins de
l'estadi estava passant ja havien sortit al terreny de joc,
en el que van ser rebuts amb
un gran aplaudiment per part
dels espectadors que havien
acudit al camp per veure en
directe el que realment passava. Passat el temps que el
Girona havia d'esperar complint el reglament al peu de la
lletra es varen retirar als vestuaris.
Allí li varen preguntar a Julià
com havia estat que ell que
forma part del primer equip
saltés a jugar "es que jo, no
tinc res de professional i ja aquesta setmana vaig parlar
amb els companys del primer
equip i em digueren que la
vaga en aquests moments no
tenia res a veure amb mi.
Creus que la vaga que l'A.F.E.
a portat a cap és realment necessària?
Jo penso que sí, ja que ells reclamen unes coses que en veritat crec que són justes, el
que realment és una llàstima
és que s'hagi hagut d'arribar a
aquest extrem ja que aquí els
únics perjudicats han estat els
espectadors i el futbol.
Jaume Sainpé
Fotos Desaií

Esports

iwr
Futbol

Domini local a la segona part
durant el primer temps. En
aquests primers quaranta-cinc
minuts, els homes clau de
l'Olot han estat molt ben collats, de manera que ni Duran
ni Masferrer no es podien
moure el suficient com per
poder crear joc. Tot això fou,
en línies generals, la tècnica
de la Primera Part, la qual va
donar com resultat un primer
període soporífer, molt avor-

Fitxa tècnica
Cel encapotat, amenaça de
pluja, i unes dues mil cinccenles persones a l'Estadi.
A l i n e a c i o n s : La Cava.
J uanito; Acosta, Archidona,
Santiago, José Ramon, Santaella, Tarazona, Borja, Ramon, Asín i Llorca.
S u b s t i t u c i o n s . Martínez
por Acosta als 34 minuts de
là primera part. Massio per
Asín als trenta minuts de la
Segona part.
- U . E . O l o t : Delfin; Rodri, Molas, Melero, Pla, Gratacòs, Alex, Duran, Picart, Manolo i Masferrer,
Substitucions:
Forcadell
per,Alex als 20 minuts de la
Segona part. Boix per Gratacòs als 31 minuts de la Segona part.

i

À r b i t r e : Sr. Vico Díaz,
que va tenir una actuació
francament desastrosa, car no
va seguir les jugades de prop.
D'altra banda, va permetre
l'enduriment del joc des dels

pruners compassos del partit.
Ensenyà targes a Molas, Masferrer per r u . E. Olot, i a
Asín, Santiago i Ramon per la
Cava.
G o l s : 1 - 0 , Minut 38
de la Primera Part. Jugada de
Rodri per la dreta, que centra alt sobre Picart i remata
aquest, col-locant la pilota al
pal esquerra de la porteria visitant.
2 - 0 , Minut 29 de la Segona part. Jugada d'en Masferr( r en posició d'extrem dret,
centra a mitja altura sobre Picart, aquest toca lleugerament
la pilota, i Forcadell, des de.
darrera, remata al fons de ia
xarxa.
3 - 0 , Minut 31 de la Segona part. Manolo des de mig
camp, desborda tota la línia
defensiva, arriba davant del
porter, i marca el darrer gol
del partit. Fou la millor jugada del partit,"i així no va entendre el públic, que la va
aplaudir molt.

rit, i un joc de mig camp. A
causa del mal rendiment i de
l'infortuni d'alguns jugadors
de l'Olot, l'equip de la capital
de la Garrotxa no jugaba a la
seva altura. Si a tot això hi
afegim la duresa que han emprat els del Baix Ebre, ajudats
per l'actuació arbitral, es
comprendran aviat les poques
possibilitats de realitzar un
bon partit que ha tingut
l'Olot, un equip bàsicament
tècnic.
Durant els primers 30 minuts no es va arribar amb claretat a la porta de Juanito,
però a partir del gol olotí, el
.seu bon joc va començar a
sorgir.
Pel que fa a la segona
part van arribar dos gols més,
en un període de total domini
local i un enfonsament espectacular de la defensa tarragonina, que, fins al moment,
habia estat moll segura. Més
tard hi van haver,moltes més
oportunitats de gol. Llàstima
del mal partit d'en Manolo, el
golejador olotí. També llàstima de l'acostumada b§ixa forma d'en Picart, i de i'infortuni d'alguns homes del mig
camp.
Cal destacar, com a nota es
especialment negativa, la duresa del partit, provocada per
els durs marcatges realitzats
pels del Baix Ebre. Els oiotins
han reaccionat davant la impassibilitat del senyor Vico, i,
d'aquí, els incidents anti-esportius que vàrem veure a l'es
l'estadi.

Bon Dartit a la ciutat del llac

El Bufala va
de les previstes

més dificultats

C.F. BUFALA - 1
C.D BANYOLES - 3
ALINEACIONS:
BANYOLES:
Bois, Casademón, Maserga,
Juanito, Paqui, Abat, Boscadcll,
Fernàndez, Copta i„Rodri.
BUFALA:
Aguafil, Romero, Jesús, Gallardo, Luis, Esteva, Jacint, Osuna, Martín, Casals i Busquets.
ÀRBITRE: Va tenir'cura de
la direcció dèl partit el senyor
Guirado, que va tenir una actuació no massa encertada.
SUBSTITUCIONS:
Per al Banyoles, en García va
sortir en lloc d'en Casademón al
minut 35. Martos per Copta al
mi nüt 76.
El Bufalà, Martínez va sortir
en lloc de Busquets al minut 55.
GOLS:
1-0 Fernàndez el va aconseguir el minut 4 5 , de penal.
1—1 Busquets al minut 55,
desprès d'arribar tot sol davant
la porteria contrària, aixeca la
pilota per damunt del porter.
2—1 Fernàndez, al minut 66,
desmarcat llança un xut molt
fort que bat, irremissiblement, el
porter visitant, sense que aquest
pogués fer-hi res.
3—1 Fernàndez, al minut 68,
rep un centre de Juanito, i empalma un grant xut que no pot
rebutjar la defensa. Així es va
acon.seguir el tercer gol del
Banyoles.

I quip actual dol C. D. Banyoles

INCIDÈNCIES: Molt ha hagut
de lluitat e! Banyoles per ta! de
poder assolir aquest triomf davant d'un Bufalà, que ha vingut
a defensar-se molt ordenadament, i que ha donat els seus
fruits, fins ben avançada la segona part.
Cal destacar que el Banyoles,
a més dels gols materialitzats,
ha tingut moltes altres oportunitats de marca, però en moltes
ocasions el poc encert dels
davanter i, d'altres, el pal de là
Porteria visitant actuava com a
jugador número dotze de l'equip
del Bufalà. Pel que fa a acuest
darrer cas, cal destacar yn xut de
Masega, al minut 47 de la Segona
Part, que només per miracle no
va entrar.
Cal de-stacar que, quan mancava 'in quart d'hora per cloure
el partit, el Bufalà va llançar un
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Figueres-Europa

Malgrat els marcatges victorià fàcil dels de la Garrotxa

U.E. OLOT - 3
C.F. LA C A V A - 0
Ja dèiem diumenge que
l'optimisme era la tècnica dominant de cara a aquest partit
i respecta als d'Olot. Es tenia
-por que la Cava es tanqués
molt a darrera.
La Cava ha plantejat un
partit molt pràctic, amb marcatges molt aferrissats, i va
contraatacar amb perillositat

6 dé març
del 1 9 7 9

penal, t l va xutar en Osuna, i el
va parar el porter del Banyoles.
El partit, en síntesi, va ésser
de molta emoció, i va oferir, sobretot, un bon resultat que permet al Banyoles escalar uns
graons mes dins la taula classificadora.
Altres resultats assolits per
equips de la ciutat del llac:
FUTBOL INFANTIL
Banyoles 7 Palafrugell 0
L'equip
infantil
del
C.D.
Banyoles ja està situat en el segon lloc de là taula classificatòria. Això li permet de jugar la
copa catalana d'equips infantils.
FUTBOL JUVENIL
Palafrugell 5 - Banyoles 1
III REGIONAL
Banyoles 6 — Cervià 0

Pere Grabuleda

Malgrat la victorià,
el malestar continua
FIGUERES

4

EUROPA - 2

Sorprengué, d'entrada, a propis i estranys, l'absència e n l'equip titular d'en Xavi Semis, que d e i x à el
seu lloc el ja "llicenciat" A n t o n Erugues, a qui per
cert, li h e m n o t a t u n estat físic u n x i c baix.
D o n c s b é , e n S e m i s f o u l'autor del quart gol
del Figueres després de substituir el lesionat C r o s , i
també ens agradà, t o t sigui dit, la seva feina t o t i que
actuà n o m é s durant un quart.
Arbrite i Alineacions
L'encarregat de dirigir el
partit fou el senyor Blàzquez
Noya, el qual va estar força
desacertat (s'ha de tenir també en compte que va ser
auxiliat pèssimament). Al nostre judici, el gol de l'empat de
l'Europa no degué de pujar
mai al marcador, car en la
jugada hi virem veure un clar
dé fora de joc per part del jugador que xutà al pal.
Per la seva banda, els entrenadors dels dos equips
—Barris i Pinto, respectivament—, presentaren les al.lineacions que segueixen:
Unió Esportiva Figueres:
SILVA (2), BRUGUES (2),
MARCOS (3), JUANJ0(5),
BART0L0ME(3), CR0S(3),
VELETA (4), BUSQUETS(2),
DURAN(l),
PAGES(4) i
EGHEGOYEN (3). BUSS0(4).
per Duran i SEMIS(4), per
Cros. (PUNTUACIÓ MÀXIMA: 6).
. - •
CD EUROPA: AROCA,
RODRI, CURTA, MORGADES, PERARNAU, RENGEL,
PÉREZ CABEDO, BERROCAL, ÀNGEL, SAGRERA i
MARMOL.
Primera part: visit i no
visit
Fins al minut trenta no
arribà el primer gol; fou una
bonica jugada per l'esquerra
d'en Manel Pagès; Echegoyen,
tot jugan-si la pell amb la
punta de la bota esquerra introduí ia pilota quan semblava que el centre d'en "Manelet" sortiria per la línia de
fons. Era l'u a zero que obria
el camí de la victòria al Figueres.
Però, l'Europa, lluny d'estancar-se i agafar-li por al Figueres, buscà ansiosament
l'empat, que arribà d'una forma ben estranya; corria el minut 45 de joc, una pilota arribà als dominis de Silva, aquest
rebutjà el perill amb un cop
d e puny ala pilota, és va quedar finalment estàtic i Rivera,
bombejant la pilota per sobre
del sorprès porter local, va
colpejar el pal amb l'esféric;
el rebuig que féu la fusta tornà el cuiro a Pérez Cabedo
que, sense oposició, assolí el
gol de la igualada en el marcador. Moltes protestes per part
dels jugadors que dirigeix en
Pinto.
Segona Part; Confirmació
de Juanjo i encert de
Busso i Semis
No fa gaires dies, Juanjo (Juan José López), era
un dels temes més criticats
per part d'un nombrós sector
de públic en l'actualitat és,
indubtablement, un dels aviciats de l'afició figuerenca; ja
no és aquell atabalat xicot
que no sap que fer-ne de la
pilota quan aquesta li arriba

als peus, sinó que —tothom
qui era el diumenge al camp,
ho pot testimoniar— ja fa
algunes jugades de perill, i,
sobre tot, fa sempre el qui li
encomana l'entrenador. Evidentment, en Juanjo té possibilitats de triomfar en l'equip empordanès, perquè qualitats i joventut són dos
elements d'importància que
ell posseeix en gran manera.
Molt bonic el gol de Bussó,
del que en parlarem tòt seguit. En Bussó és —desenganyem-nos--, el veritable davanter centre del Figueres, i
crec que, a Badalona, ha de
ser a l'equip que salti inicialment al terreny de joc.
Igualment n'hem de parlar, d'en Semis; el veiem en
vies de recuperació, perquè
encara acusa el llarg període
de descans que tingué tant
com va durar el senyor Aldecoa. Per cert, saben que el
diumenge el polèmic " e x " preparador local es trobava a la
llotja presidencial?... Doncs
no, no sé el veritable perquè
de la seva visita. Tindrà quelcom a veure amb els canvis
probables que anunciava el
president senyor Bach el propassat dissabte a PUNTDIARI? No se'n sap res, però
no ho creiem probable.

Al minut, pilota d'oxigen
per als locals
Sí, molt poc durà la igualada en el marcador, concretament va ésser en Veleta el que
materialitzà el segon gol per
als de casa tot aprofitant, amb
molta serenitat, un error a la
sacada de porta per part del
porter visitant. Era el primer
minut de joc. A partir d'ací,
domini constant de la Unió
E.sportiva que atacà e! portal
d'Arroca

Busso, bateig golejador
En Bussó, que havia sortit per Duran en la segona part
aconseguia en el minut vuitanta nou, marcar de cap el
tercer gol pels blancs-i-blancs;
la jugada, molt elaborada, fou
de Veleta.
Dos G o l s en 6 5 segons
Passaven uns instants del
temps reglamentari i Silva,
molt nerviós tota la tarda, fa
a Sagrera un penal totalment
innecessari i absurd, i fou el
propi Sagrera l'encarregat de
materialitzar ia màxima penalització en el tres a dos. Després, i quan la gent tan sols
esperava el xiulet final, Semis,
robant una pilota en el centre
del camp i corrent més que
ningú, arribà davant d'Arroca
i el baté per sota creuant la
pilota a frec de la gespa lluny
de l'abast de l'imponent porter barceloní. Era el 4-2 definitiu.
Xavier Dunjo
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Automobilisme
XII Rallye Girona

C.Caba-J. Aymami, sense rival
•liiiManiMMMií m» Mi-ipi|i.iiy^mi.

Fitxa tècnica
Data: 3 i 4 de març de 1979
Organització: RACC Girona
Horari: De les 22 del dia 3 a les 8.45 del dia 4.
Total km. Rallye: 393.
Trams de velocitat: 117.
Estat del pis: Dolent a tots els trams degut a la pluja caiguda al
llarg del Rallye. (Lliscadís).
Inscripcions: 49, inscrits; 45, verificats; 45,<ie sortits.
Classificats; 20 cotxes.
Els 2 primers provincials: V. Folgado- N. Dalmas, Piolet-Arpa
Classificació de l'organització: Bona.
Premis:
Et ler. C. Caba-J. Aynami; Trofeu RACC i 20.000 ptes.
El 2on. V. Fo!gado-N. Dalmas; Copa i 10.000 ptes.
Els altres classificats fins a la vuitena possició copa i premis materials.

**=?^- V • •
v:*"-^ '"««fet

t

,

-íi-i^"

•, ^-

V. Folgüdo - N. Dalmas, segurs cap a! segon 'V'ratcli". (I oto \ iraíge)

Eran les 9 del vespre del Dissabte, quan érem. devant del Parc
Tancat on es va celebrar el XII
Rallye Girona, puntuabie per ai
campionat de Catalunya, molt
d'ambient pel poble de Bordils,
on s'esperava que fossin les 10
de la nit per veure la sortida de
la cursa; el comentari més sentit tan a davant del Parc Tancat,
com pels Bars de! poble, era que
començava a ploure, i això implicaria en part, tot el que va anar
passant al llarg det Rallye. Aquet
factor climatològic feia que arribessin notícies que poques vegades passen a les competicions automobilístiques, una d'ellas era
que el primer tram -Sta. Pelaia-,
2 cotxes de la curça van anar a
xocar contra el cotxe de la Guàrdia Civil, també es Roticia aquesta vegada, que el cotxe "LLEBRE" -al que tanca la carreteraés va sortir a la vora, i per sort
no li va passsar res i va poder continuar. I també com a nota important que varen sortit 45 cotxes i sols en varen arribar 20.

L'equip C.Caba-J.Aynianii.
bon resultat
L'equip esperat a aquest Rallye C.Caba-J.Aymami (Porche
Carrera), no va tenir massa dificultat amb guanyar aquesta edició, ya que els que en bon principi semblava que havian de competir amb ell i es varen anara retirant com va ésser l'Oliveras-M.
Vidal, Sola-Guimenez, i en J.M.
Servia-Bofill, tot i això quedava
amb carretera l'equip que va quedar segon a la classificació General, els Andorrans, M. ArajolToni, (porche 9lí, S).

Els Gironins es destacan
El veterà corredor de Rallys
Vicenç Folgado, aparexia en
aquest Rallye amb el seu copilot
N. Dalmas, que desde principis
de la temporada passada no feia
cap competició Automobilística,
. van fer un bon resultat quedan
segons de la Classificació Gené-

Pilot - Copilot

Grup - Classe

1
16
&
8
22
11
la
20
30
34
29
42
48
28
35
40
43
27
47
44

G. Caba-J. Aynami
V. Folgado-N. Dalmas
M. Arajol-Toni
Piolet-P. Arpa
G.CoUs-M. Juàrez
O. Candela-V. Sabater
A. Torelló-L. Baró
.1. Tarres-Mercader
E. Torremilans-M. Gómez
.I.Gudel-.ï. Pérez
C. Martí-Duenas
L. Corominas—Juscafreda
r . Manjarin-Mosota
A. Com i n - J . Marco
,1. .Alsina-.I. Alsina
S. l'rigola-C. Mato
A. Caivet-.(. l'errcr
J. Congost-.ï. Herce
J. Ballo-Ros
M. Bronsoms-A. Bou

Icr.grup 2-classe 6
2on. grup 2-classe 6
ler. grup 1-classe 3
2on.grup 1-classe 3
3er. grup I-classe 3
4art. grup 1-classe 3
3er. grup 2-classe 6
ler. grup 2-classe 5
2on. grup 2-classc 5
4art. grup 2-classe 6
ler grup 1-classe 1
2on. grup 1-classe 1
4art grup 1-classe 3
3er. grup I -classe I
4art. grup 1-classe I
5é. grup 1-classe I
3er. grup 2-classe 5
6é.grup I-classe 1
7é. grup 1-classe 1

Temps
1 li.
I h.
I h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
I h.
1 h.
1 h.
1 h.
I h.
1 h.
1 h.

34'20"
37'17"
37'33"
37'55"
3805"
38'16"
3921'
39'52"
46'56"
49'47'
5104'
5!'19"
5r35'
52 1 3 '
53'36'

1 h.
2h.
2 h.
2 h.
2h.

53'45'
00 0 5 '
0009'
0112'
1143'

•
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Un pis no gaire ferm per una relliscada segura.
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V. Folgado — N. Dalmas (Escuderia Girona)
Piolet — Arpa (Escuderia Costa Brava)
G. Colls - M. Juàrez (G. Colls)
J. Tarrés — Mercader (Escuderia Costa Brava)
E. Torremilans — M. Gómez (Escuderia Girona)
LI. Corominas — Juscafreda (Escuderia Costa Brava)
J. Alsina — J. Alsina (Escuderia Costa Brava)
A. Calvet - J. Ferrer (Escuderia Girona)
J. Congost — J. Herce (Escuderia Girona)
J. Ballo — J. Ros (Escuderia Girona)
M. Bronsoms — A. Bou (Escuderia Girona)
Classificació Escuderies: Escuderia Costa Brava

VIRATGE

Bàsquet
Els locals molt superiors

Sant Josep-Montjuic 93 — C. I. M. Tarragona 54

^^^^^^•-^ggt.
1

"^

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Grabuleda va sobresortir

-Classificació General
Número

ral amb el seu R-5 Alpine, També cal destacar Piolet-Arpa que
va marxar un bons tamps als
trams i van quedar primers del
grup I, seguit de G. Colls-M. Juàrez, que malgrat els problemes
que varen tenir van fer un 5
='Scrath".
L'Empordanès Lluís Corominas (antis F.A.E.) que amb el seu
Seat, 127, va realitzar una cursa
excel.lent, emcapçalant la classificació dels coi res d'aquest tipus,
malgrat que va ser un Rallye oue
se celebrà entre les dates del
Costa Brava i el Critèrium Guilleries del proper 24 de Març, va
tenir una inscripció, la qual fou
animada pel factor ja esmentat:
la pluja d'aquesta XII edició del
Rallye que dissabte va fer histò-

En el Sant Josep se "hi varen
xiular 24 faltes personals. Per
part dels del Sant Josep dos
homes varen tenir que sortir de
la pista per cinc faltes personals.
Albert Sitja, al minut 14 de la
segona part i Juanhuix als 16
minuts tamhé de la segona part.
Per part del C.I.M. Tobilla tingué
que ser siibstituit als 17 minuts
de la segona part, pel mateix
motiu.
Jogadors:
Sant Josep Montjuïc: Albert
Sitja (6), Batlie(17), Serra(12),
Mora(13),
Pomar(3),
Grabuled
Sant Josep Montjuic: Albert
Sitja (6), Batlle(17), Serra(12),
Mora(13),Pomar(3), Grabuleda(C. P. Sant Josep-Montjuic cada dia millor.
(26), Torres (6), Juanhuix, Ange—
gelats i Jordi Sitja.;
car ni tan sols dos punts, assolint
Comentari: Partit de clar doC.I.M. Tarra
mini del Sant Josep, malgrat que
els locals en aquells moments l'aals sis minuts de la primera part
vantatge de 39 que ja seria defiSant Josep Montjuic: Albert
el C.I.M. de Tarragona s'adelantà
nitiva fins a la fi del partit.
Sitja (6), Batlle(17), Serra(12),
al Sant Josep (4-9). El Sant JoTothom per part del Sant JoMora(13), P0mar(3), Grabuleda
sep, però, va saber reaccionar
sep ho va fer francament bé i si
(26), Torres (6), Juanhuix, Anperfectament fins acabar la pris'hagués de destacar a algú calgelats i Jordi Sitja.
mera part amb un avantatge - dria pariar de la capacitat encesC.I.M. Tarragona: Tobilla(2),
substancial
d'onze
punts,
telladora d'en Grabuleda i la reTarrago(9), 01ivé(2), Saracho
38 a 29.
cuperació que mostraren en
(14), Ferrer(2), Arnau(ll), Mas
De vell antuvi de la segona
aquest partit en Jordi Batlle i en
(6), Navarro(8), Pintado Martípart el Sant Josep ja no va donar
Miquel Joanola.
nez, Rotnan i Ruiz.
Per part del C.I.M. Saracho i
Arbitres: J. Bosch i J. Díaz. -opció al C.I.M. Fins i tot que l'equip de Tarragona es va pasar sis
Arnau es destacaren com els seus
Tingueren una actuació força
minuts, del 12 al 18, sense mar- millors elements.
bona.
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS
Futbol
A causa de la no celebració
dels partits corresponents a la
Primera Divisió Nacional de Futbol, així com els de Segona i Segona "B", els resultats i classificacions d'àquest darrer CÍ^ de
setmana queàen reduits a les categories provincials i regionals.
Així doncs, i pel que fa a la
Tercera Divisió, els resultats assolits són els següents:

I REGIONAL
LLinàs-Besonenc
Blanes-Arbúcies
Palamós-Tqrelló
Cerdanyola-Premià
Calella-Llefià
Pontenc-Mataró
Palafolls-Guíxols
RipoU-Bisbalenc
Roquetes-Roses
Banyoles-Bufalà

2—1
2—2
4-0
5—2
3-2
2—5
0-0
2—0
3—3
3-3

CLASSIFICACIÓ
1-0
2-1
3-0
4-2
1-0
2-0
2-0
1-0
1-3
. 4-1

CLASSIFICACIÓ
Vall d'Uixó
Badalona
Villareial
Reus
Andorra
Olot

Malgrat
La Cava
Barcelona
Figueres
Masnou
Europa
Acero
Endesa
Monzón
Júpiter
Gavà
Hospitalet
Horta
Manohès

31 punts
31
30
27
27
26
26
26
251
25'
24
24
23
23
22i
22
22
22
21,

40 punts
32
32
32
32
28
28
27
27
27
25
25
24
24.
23
23
22
21
17
8

II REGIONAL
Llançà-Sils
La Gellera-Ssalt
Perealda-CastellfoUit
Vilobí-Torcera
Famers-Besalú
Montagut-Sant Hilari
Hostalric-Palagruella
Cassà-Amer
Bescanó-Arglès
Vidresres-L'Escala

CLASSIFICACIÓ

REGIONAL PREFERENT

Pel que fa a la jornada 28 de
Regional Preferent, els resultats
aconseguits són els que tot seguit
es relacionen:
Viladecans-Conrnellà
Sants-Sant Celoni
Oliaria-Manresa
Valls-Vilafranca
Artiguenc-Granollers
Montcada-Olímpic Garriga
Puigreig-Barcelona
Igualada-L·loret
Vic-Gramanet
Santboià-Can Oriac

3-0
2-2
1-1
1-3
4-1
0—1
2-1
2-1
2-0
1-0

CLASSIFICACIÓ:
Gramanet
Vic
Vilafranca
Igualada
Viladecans
Sant Celoni
Granollers
Puigreig
Barceloneta
Satboià
Can Oriac
Artiguenc
Manresa
Cornellà,
Oliana""
Sants
Lloret
01. Garrica
Montcada
Valls

Mataró
Cerdanyola
Guíxols
Palamós
Roquetes
Banyoles'
Torelló
Calella
Arbúcies
Llinàs
Bufalà
Blanes
L·lefià
Premià
Besonenc
Bisbalenc
Palafolls
Ripoll
Roses
Pontenc

38 punts
36
35
32
31
30
28
27
26
25
25
24
24
23
23
23
23
21
20
3

Farners
Castellfollit
Llançà
L'Escala
Anglès
Salt
Palafrugell

Vidreres
Sils
Hostalric
Cassà

La Cellera
Montagut
Perelada
Vilobí"
Amer
Tordera
Sant Hilari
Besalú
Bescanó

29 punts
27
27
26
24
23
23
22
21
20
20
16
10

2-2
1-0
2-1
1-0
4—1
3—0
1—0
2—0
0—2
2—0

Vidreres-Vilatargés
Lloret-Olot
Girona-Salt
Sant Hilari-P.Esport
Hostalrich -Arb úcies
Aro-Llagostera
Blanes-Tordera
Breda-Palamós
Farners-Calonge
Sant Antoni-Tossa
Caldas-Sàbat
La Salle G-Doble Set
BelLlloc-Bescanó

1-0
2-3
4-1
1-6
0-4
2-5
1-1
1-2
6-1
5-0
1-0
4-1
2-1

Palamós-Sant Andreu y 44—32
Olot
Gaudí
52-39
Júnir-Cantaires
45—36
La Casera-Famosset
124—38

CAMPIONAT REGIONAL
MASCULÍ

C.B. Arelux "B"82 - CB
Olot LA.M.P. 49
Olot: Colomé (22). Bramun
Danès (3), Guix (3), Almirall II
(2)
Comentari: S'esperava una derrota a la pista-dels del Vallès, per
la condició de líder que l'equip
local actualment gaudeix, pel fet
de jugar a casa seva, i també per
la baixa de! que habitualment
juga de base en l'eq.'ip olotí, Jor

NavasJ.CA. Sants
Sant Josep-C.I.M.
Malgrat-Salle Gràcia
Vilafranca-Torxa
Castellet-Valls
Sarrià-Blanes

64—57
93-54
77-53
91-69
76-72
51-70

14—4
5-5
1—3
3-6
2—1
3—1
1—3

ALBERIC 5 - G.E.LE.G. 5
RIPOLL 1 - PIERA 3.
Un bon resultat ha obtingut
l'equip del Grup a la pista valenciana d'Alberic, com si hagués
tomat a trobar, de nou, el camí
del gol. Encara que ens semblen
massa els gols encaixats, és un
punt positiu el que han guanyat,
demostrant, però, la igualtat de
forces dels dos contrincants.
Aquesta vegada ha tornat a
fallar el Ripoll.
L'oponent de torn, però, era
el Piera, que lluita pel primer
lloc de la classificació.

di Castells.
No volem amb aquest factor,
donar una excusa a la denota
dels garrotxins, ja que si bé la
seva baixa s'ha deixat sentir (per
altra banda el que el va substituir, Colomé, va realitzar un gran
partit). El factor principal ha estat la diferència notable de classe i nivell, tant tècnic com físic,
entre els dos equips, el líder i el
colista. No obstant la derrota, i

els pocs jugadors desplaçats a la
pista vaílessana, cal dir que els
de ri.A.M.P. han jugat força bé,
sempre dintre de les seves possibilitats.
Aquesta derrota —que, «om
hem dit, era del tot previsible—
no aporta res de nou a l'historial
de l'equip. Ens consta que l'ambient dins el C.B. Olot es perfecte, i que els nois d'en Sala i en
Camps lluiten al màxim cada dia.

les barcelonines molt dures

va
un enfrontament
Cal dir que a, la mitja part, el

El Farners ja és líder
C. D. Fames: RAMIO, NEGRE
II, VALL-LLOSERA, JOFRE,
NEGRE I, RUBIO, NIETO, PAGÈS; CUENCA, PASTELLS i
SOLER.
C. D. Besalú: DURAN, TORRES,
M. GRATACÒS, BATLLE,
MASMITJA, ROBLES, D. GRATACÒS, FERNANDEZ, SOLES,
VERGES i MORANTE.
Gols:
0 — 1 Minut 21. Arran d'una
gran jugada entre Verges i Soles,
aquest darrer, gràcies a un xut
molt ben col·locat per l'angle esquerra de la porta de Ramió,
aconsegueix fer avançar el seu
equip en el marcador. .
1 - 1 Minut 40. Batlle desvia
la trajectòria de la pilota amb la
ma, assenyalant el coLIegiat del
partit el penal corresponent. El
màxim càstig va ser materialitzat
per en Soler mitjançant un fort
tret.
2 — 1 Minut 47. Incursió per
la banda esquerra de Jofre, el

55—57
79-49
79-85
58-60
75—76

Llista Blava-Cheiw
Alberic-G.Ej.E.G.
' Cornellà-Tordera
Igualada-Taradell
Espanol-AIdoiam
Ruan-Sicoris
Ripoll-Piera

Victòria en un partit sense color

37 punts
36
33
32
31
31
30

C. D. Farnes 4
C. D. Besalú 1

Lluisos-MetropoUtà
Dosa-Banyoles
BJV.M.-Escoles Pies
A.D.E.P.A.F.-Sfèric
Càldes-Masnou

I DIVISIÓ

Areslux no s'encanta

Un partit de gran correcció
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CAMPIONAT REGIONAL
FEMENÍ

Infantils

ÏIIDIVISK y
Júpiter-Hospitaler
Barcelona - Malgrat
01ot-La,Cava
Figueres-Europa
Acero-Bad^lona
Masnou-Villareila
Horta-Vall d'Uixó
Reus-Andórra
Mahonès-Endesa
Gavà-Monzon

Hoquei

Bàsquet

qual creua la pilota sobre Soler,
aquest centra sobre Pastells, el
qual d'un afinat cop de cap aconsegueix fer avançjar el Farners en
el marcador.
3 - 1 Minut 53. En Soler rep
d'en Pastells la pilota. En Solei
iremata a porta quasi sense angle,
i, jnitjançant un rebot en el cos
del porter, visitant, la pilota s'endinsa en la seva porteria.
4 — 1 Minut 59 Excel.lent
combinació entre Pagès i Cuenca,
passa aquest darrer la pilota per
alt a Pastells, qui .novament, i
d'un bon cop de cap, tenca el
compte de ia matinal futbolística a Santa Coloma de Farnés.
Va tenir cura de l'arbitratge «1
col.legiat senyor Estudillo, el
qual, sense cap mena de complicació, va fer una bona actuació.
Cal fer palesa la gran correcció
de tots els jugadors i cal fer-nos
ressò també de la gran actuació
de l'àrbitre senyor Estudillo, el
qual va seguir constantment el
joc de molt a prop.

C.B.Olot I.A.M.P. - 52 - C.B.
Gaudí 39
Fitxa tècnica:
Olot I.A.M.P., Casadella, Ferran (2), Güell (8), Serra (6),
Boix, Fejula (11) Joanella (2)
Cros (23).
Gaudí: López (3) Amico(15)
La Casa (8), García (3), Edo
Expósito (2), Foraster (7) Forest
(2).
Àrbitre: El partit ha estar arbitrat pel senyor Rubies, que ha
realitzat una excel Jent actuació.
El partit ha estat molt ben
plantejat per les noies que entrena en Sacrest davant la duresa i
les males maneres exhibides per
les barcelonines.
Gràcies a la bona actuació arbitral la cosa no va passar a una
batalla campal, ja que en alguns
moments del partit ens temien
que les jugadores es barallessin.
Entre les barcelonines cal destacar l'actuació d'Edo, a la que se
li va assenyalar íina falta tècnica,
i que es va haver de retirar amb
cinc faltes personals. Tret d'aquest incident el partit ha estat
clarament dominat per les noies
de la Garrotxa, les quals han
anat per davant en el marcador
al llarg de tot el partit.
La tècnica i el bon joc del C.
N. Olot ha estat superior a la duresa física wsitant.

marcador enregistrava un resultat de 31-20, favorable a les del
Olot.

Campionat rfigional

C.B.Adj^paf, 58
Terrassa, 60
ADEPAF: Compte (7), Garriga
(2), R. Verheyen (2), J. Miquel,
S. Verdaguer (14), Porcel (6),
Cortada (13), Quintana (2), i
Gaiter i R.Miquel (12).
La gran emoció va ésser el
factor dominat al llai^ de tot el
partit. La gran tècnica i veterania
de l'equip visitat era contnu·estada amb la rapidessa i potència
que imprimien els loceds en el
seu joc. D'aquesta manera, el
marcaaor assenyalava curtes inferències, favorables als viàtants
a la la. part fins el mn. 16 a on el
Adepaf es posà per davant
(20-19). En el començament de
la 2a. part, els locals aconsegueixen desenganxarse amb 9
punts (40-31 mn. 9 1 46-37
10) per, a partir d'aquí, anarse
acostant perillosament els yallesans (48-44 mn. 12), fins el punt
d'arribarse al empat a 58 en el
últim minut.
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6 de març
del 1979

GIRONA
Cinema Modern: "Estado de
Sitio", a les 4, 6 i 8 de la. tarda,
i a les 10 de la nit.
Cinema Coliseu Imperial:
"Soldados", i "James Bond contra Golfmger".
Cinema Catalunya I: "El
cielo puede esperar", a les 6,15,
8,15 i 10,15 h.
Cinema Ultònia: "Virginidad", i "Sin conciencia".

•

20'00

20'30
21'30
22'05

c

Apertura
Avanç informatiu
Gente hoy
Telediari
Hora 15
Revista de toros
Acomiat i cloenda
Apertura
Presentació
Un globo, dos globos,
tres giobos
Holmes y Yo-Yo: "Un
caço felino"— Es denuncien nombrosos robatoris d'animals a pisos.
Primera pàgina
Telediari
Telecòmedia: "El doctor J" — Un jove doctor
poc atractiu vol descobrir una fórmula que

INEMA
—————

Cinema Maryan: "Cifrado especial" i "El Decameron prohibido", ales 6 de la tarda.

Cinema Albèniz: "Muerte en
el Niló", i el curt "Asuntos cortos".

Cinema Arinco: "El hombre
que decidia la muerte" i "Inte"«^"^«^ •

TiELEVISIO
permeti rejovenir les
persones. La prova ell
mateix per tornar-se un
jove atractiu amb aires
de play-boy, però no obté els resultats desitjats.
22'30 Vacaciones en el mar:
"El ultimo de los StuBing"- El nebot del capità realitza en el "Princesa del Pacifico" la primera travessia d'un futur capità.
23'30 Ultimas noticias
SEGONA CADENA
19'00 Apertura
19'31 Polideportivo
20'00 Redacción de noche

21*20

22'30

•

Recital:' "Claret^Cabestany"
Historia policial: "El
hombre en las sombras".
Un policia ha de descubrir l'assasí d'un ganster.
La dona que l'ajuda apareix morta.
Tribuna econòmica
Buenas noches

TELEVISIÓ
CATALANA

13'15
13'30
14'15
16'45

Apertura
Signes
Festa amb Rosa M. Sardà.
D'un tems, d'un país.

SEGONA CADENA
23'00
23'15

Crònica 2
Festa amb Rosa M. Sardà.

Establiments subscrits a aquest Diari

Santa

Salt

Jhigènia

PASTISSERIA

COSTABELLA

CONSTRUCCIONS

PONS

màpuines i
-=smentes,
elèctr.qües

AEG

/A
C, M i : i t E E n y . B

Tels.. 2 0 B a S 3

SI ao as
G I R O N A

C/ Major de Salt, 16
SALT

REGALS I JOCS

n/lAANFI
Major de Salt n.o 89
Tel. 21 06 48
SALT

RADIO GIRONA
E.A.J.38

Cinema Catalunya II: "Fuga •
suicida", a les 6,10, 8,10 i 10,10.
PALAMÓS

GFUIAO • »/-•:«: LGIAL

ARTESANA

RADIO

BLANES

20'30

TELEVISIÓ
ESPANYOLA

13'45
14'01
14'30
15'00
15'35
15'45
16'15
18'45
19'00
19'01

iWr

Gartellera

C/Major de Salt, n.o 5
Tel. 20 18 72
SALT

RESTAURANT
"PRÈT A PORTER"

BOSSHS-GARTKRF.S-Pl·LL
ARTICLl-S Di- VIATGI,

Bosmer
CTRA. STA. EUGÈNIA, 6
TELÈFON 20 11 27
GIRONA

Pollastres,(Conills, Anccs,
Porqucts i Anyells a l'Ast.
Canalons, Paella,Sarsueles,
Parrillades,Vedella amb bolets,
Peus de porcClargols, ctc.
C. Major de Salt, 9 Tel, 20 94 79
SALT GIRONA

UN BON CAFÈ

CAFÈ CORNELLÀ
Sta. Eugènia, 11
Tel. 20 25 50

ADAM
REGALS
CERÀMICA

AUTOMÒBILS

ROIG
Sta. Eugènia, 99
Tel. 2146 44

mmmtmmmmm
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Apertura.
Sintonia y Pensamiento.
7'00 Informativo. (SER).
7'05 Sant Rosari.
7'30 Musical.
7'45 Matinal Cadena SER
8'30 La Saga de los Porretas.
8'45 Musical.
9'00 Informativo. (S.E.R.)
9'05 El m^atí és nostre.
irOO Mediodía Cadena SER.
11'35 Novedades musicales.
12'00 Informativo. <SER).
12'05 Desfile de Exitos.
12'30 Sardanas en la ràdio.
12'50 Què en sabem de Catalunya.
13'00 Informativo. (SER,).
13'05 Comentaris Esportius.
13'10 Girona, avui.
13'30 Micrófono deportivo.
14'00 Cadena Catalana.
14'30 Informativo. (SER).
15'00 La Hora de la Amístad.
]6'00 Milagros. Cap 110. Radio-Novela.
17'00 Informativo. (SER).
17'03 ....Y creo !a familia.
Cap. 125. Radio-novela.
17'30 Musical.
18'00 La SER informa.
18'05 Pareja Pronovia.
(S.E.R.).
18'30 Voces famosas.
19'00 Informativo. (SER).
19'05 Cancionaero espanol.
19'30 Girona al dia.
19'45 Guia D'art.
20'00 Informativo de las ocho.
20'30 Estrellas francesas.
20'45 Ranking Internacional.
21'00 Fòrum Cultural.
21'30 Velada Selecta.
22'00 Informativo. (SER).
22'15 Diario musical. (SER).
23'00 Àlbum de Oro. (SER).
23'30 Hora 25. (SER).
0'30 Medianoche.(SER).
"LA VEU DE GIRONA"
l'OO Sintonia yPensamiento-.
Radiocadena espanyola
l'05 Cierre.
8'00 Bon dia, Girona!.
8'05 Feliz despertar.
8'58 Sardanes.
9'15 Mundo musical.
10'45 Información local y provincial.
ll'OO Boletín de RNE.
ll'OB Banco de Dios (Emisión
de Caridad).
12'02 La música a 33 RVPM.
12'30 Parlem, amics!.
13'00 Radiocadena musical.
13'30 Panorama.
14'35 Polideportivo.
14'50 Música para el relax.
15'20 Tarde en ritmo.
16'30 Novela.
17.25 Francis.
IB'OO Variedades radiofonicas.
19'22 Santo rosario.
20'00 Paseo musical.

OVIDI
MONTLLOR
RAIMON

COTXES
D'OCASIO I NOUS

Passeig d'Olot, 90,4art. l.aSALT

6'55
6'56

LLIBRERIA ZZ
c / . Hortes, 22
TeS. 21 23 95
e! dia
3 de iVIarç, 8 nit

21'00
21'20
21'35
22'00
22'15
23'00
24'00

Radiocadena musical.
Mini-recital.
La semana, en música
(Novedades).
Boletm de RTVE.
Pàginas maestras (clasico).
Nocturno.
Sumario y cierre.

RADIO POPULAR
DE FIGUERES
Emet:
8'30
9'15
9'30
lO'OO
10'30
ll'OO
11'20
11'45
12'00
12'15
13'00
13'3014'30
15'00
15'15
16'30
18'00
18'20
19'20
20'00
21'00
21'30
22'30

O.M.: 1.134 Kc.
F.M.:
89'4 Mgc.
Obertura, lectura bíblica, i bon dia musical.
La saga de los porretas.
Salut, noble empordà.
Ritme 79
Las buenas gentes.
Llamada a los eiudadanos.
Chequeos mèdicos.
Vivir es producir vida.
Angelus.
Santoral
Música del migdia.
Plora exicta, noticiari
local i cnrtellerà.
Infor-nativo dia.
Cançons al pas de la tarda.
Aparador d'èxits.
Disc del radioient.
Novela.
La hora Francis.
Estrellas francesas.
Sant rosari.
Hora exacta, noticiati
local.
Bona nit amb música.
(Aprox.) Cloenda.

RADIO OLOT
7'00
7'05
8'30
9'00
9'15
lO'OO
10'30
ll'OO
11'30
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
18'30
18'50
19'0O
20'15
20'30
21'15
22'00
23'00
23'58
24'00

Sintonia i salutació
A trecn d'alba
"El fabuloso mundo del
disco"
Olot actualitat
Ara és l'hora
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Ferran Pinyol
Ara és l'hora
Olot actualitat
Panorama
Musical selecte
Ara és l'hora
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Novel.la
Moment poètic
De tot i per a tothom:
"Aquella Barcelona" i
"L'esport"
Olot actualitat
Panorama
Música orquestral
La música
Pilar....a mitjanit
Sintonia i comiat
Fi d'emissions

PUIMT
REDACCIÓ
J o a q u i m Vayreda, 6 3 ent.
Tels, 21 3 5 0 8 i 21 3 5 12
GIRONA
Balmes, 3 5
TEL 5 0 14 9 5
FIGUERES '

dol Carme, 2
ni 2 6 0 4 6 2
OLOT.

Espectacles

py^
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Un surrealista Empordanès

Exposició antològica de IMassanet
a la Fontana d'Or
Acaba d'obrir-se a la "Fontana d'Or" una exposició antològica de Massanet: Aquest
artista va néixer a Armentera
l'any 1.899. La seva primera
exposició la presentà, junt
amb altres artistes independents, a la Galeria Dalmau de
Barcelona, i en aquest mateix
any exposà, amb el grup Logicofobista, a les Galeries Catalònia de la mateixa ciutat.
Fins el 1.950 no es tornà a
presentar públicament la seva
activitat. Fou en aquest any
que fundà el Grup "Indika", i
tingué lloc la primera manifestació del grup al Saló de l'Ajuntament de Figueres. A partir d'aleshores i fins l'any
1.969, en que mor, la seva
obra la donà a conèixer de forma més o menys continuada.
Ara, -a la "Fontana d'Or",
es poden veure una cinquantena de quadres seus. En el catàleg de presentació d'aquesta
exposició, Jaume Fàbrega defineix tres característiques fonamentals de l'obra d'aquest
artiste: el seu rigor, el seu arrelament a un lloc concret, i
el seu equilibri entre l'accent
personal i la formació eol.lectiva, dins l'art d'avantguarda.

La Miss de Ics flors

'Màquina" de festa

Isabel Soler, elegida
''Miss Nit de Flors''
Isabel Soler ha estat "Miss Nit
de les Flors" a Màquina. Es de
Salt, té 20 anys i treballa d'administrativa, va ésser escollida entre
les 10 participants al concurs sobretot pel seu "estil", com ens
varen dir els nombres del jurat.

Han passat per Girona

José M. Ifiigo i el seu programa 'Tantàstico"
Aquest últim cap de setmana
s'ha presentat a Piscis una espècie de festa inspirada en el programa "Fantàstico" de la televisió. El presentador era, com ja és
habitual en aquest programa, José Maria Ifiigo, el qual va introduir al llarg de la nit una sèrie de
conjunts i de shovirs.
El "programa" començà amb
una mena de ballet, al final del
qual Inigo donà pas als personatges de la vetllada. Les actuaçion
de diversos personatges com "El
negrito Poly", "El duo pecos",
etc, es varen combinar amb una
sèrie de concursos i sortetjos inspirats en el programa televisiu.
Un dels sortetjos consistia
que una persona del públic encertés er personatge d'una fotografia que se li ensenyava. Els
assistents animaven els participants dient-los la resposta adequada o ridiculitzant "la ignorància" dels concursants, qus no
l'encertaven.
Una de les persones que es
presentà al "shovir" fou el eonegut locutor de radio, Raül Mar-

chant, al qual se li feren una sèrie de preguntes, i se'l considerà
personatge convidat.
Entre actuació i televisió poguérem fer unes quantes preguntes a rinigo:
— Es la primera vegada que
véns a Girona?
— Si, però no he vist res més
que aquesta discoteca. Arribo de
nits i marxo de nits, tant punt
acaba la meva actuació. Demà al
matí he de ser a Madrid per preparar "Fantàstico".
— No dieu que és en directe...
— Si, és en directe, el que passa és que el preparem una mica
abans.
— Tens per costum fer aquesta
mena d'espectacles?
— No, jo només faig el programa de televisió. I quan no treballo a la TVE, vaig a treballar a
Sudamèrica.
— Tu ets un personatge molt
conegut a causa de la popularitat
que t'ha donat la televisió, les
teves fans, i tot el públic en general, et consideren gairebé com
un familiar. Quant guanyes per
una actuació com aquesta?

.losé M.a Inigo a Piscis
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— No crec que hagi de dir el
que guanyo... No, no diré ni la
quantitat que guanyo, ni la que
dec. En tot cas, dec molt més
del que guanyo. Jo crec que el
meu públic està satisfet de mi,
aprecia el que fem,
— José Maria Inigo, a qui ha
votat en aquestes eleccions.

— He votat UCD perquè treballo a la televisió, i he d'estar bé
amb aquesta gent. De totes maneres, la premsa, fagi una cosa o
altra, sempre em critica.
— Ja. Però, si Inigo és polèmic
el que guanya és Inigo...
Jo sóc al mig d'aquest muntatge sense tenir-hi res a veure.

puntets
*BEATLES.- La ciutat anglesa de Liverpool tindrà finalment una estàtua dels
"Beatles", el grup que va sorgir l'any 1960 i que revolucionà la música moderna.
Les autoritats locals han
concedit l'autorització després
d'una llarga campanya, mentre que els organitzadors han
fet una crida als fans del grup
de tot el món per recollir les
40.000 lliures esterlines (5
milions i mig de pessetes) que
costarà el monument.
L'estatua s'instal.larà en la
plaça Williason, en ple cenrtre
cultural de Liverpool. Els organitzadors esperen que la seva inauguració, a l'estiu de
1980, constitueixi una gran
cerimònia, en al que hi seran
convidats els coneguts músics.
Paul Me. Cartey, Ringo
Star i George Harrison celebraren el seu últim concert
junts el 30 de gener de 1969.
Des de llavors han seguit el
seu camí per separat.
Un artista local, Brian Burgès, esculpirà les figures dels
"Beatles",en bronze i la seva
altura serà de 2,5 metres, sobre un pedestal de cinc metres.

*MANUEL OTERO.- El cantant espanyol M. Otero fou
qualificat de sobri en el seu
debut a Buenos Aires. Els crítics assenyalen que aquest
cantant no acompanya les seves cançons de grani gestos sinó que la seva actuació és molt
simple i elegant.
La seva actuació en una
cèntrica sala, plena de públic,
va consistir en la presentació
dels seus nous LP. A la cita
van acudir-hi molts artistes
locals.
* PAPA LITERAT. - Acaba
d'aparèixer l'edició catalana
del volum que recull les conferències pronunciades pel
llavors cardenal Karol Wojtyla,
davant del Papa Pau VI i membres deia cúriaromana el 1976.
L'edició ha estat preparada
per Ferran Blasi, teòleg i periodista especialitzat en informació religiosa. De la traducció se n'ha encarregat Osvald Cardona. El llibre té una
presentació escrita pel cardenal Wyszynski, primat de Polònia, i un pròleg del cardenal
Narcís Jubany, arquebisbe de
Barcelona.

El premi era un.viatge d'una
setmana a Eivissa.
"Hi anïiré, amb el meu marit,
a l'estiu. No hem estat mai a Eivissa i justament aquest estiu hi
volíem anar".
Li preguntem si esperava
guanyar.
"Oh, no, de cap manera. M'he
presentat perquè el meu marit
m'ha dit "Apa, presenta't!". No
m'he trobat mai amb una cosa
així, estic molt emocionada....
Saps perquè t'han escollit a
tu?
"No en tinc ni idea. Crec que
n'hi havia que eren millor que
jo".
El jurat que ha decidit estava
format per gent del món de l'espectacle i les relacions públiques.
Entre ells hi havien les dues gogos de "la Nit de les Flors" i l'actor de cine Cèsar Callejo. A ell li
va correspondre donar els premis
a les tres primeres classificades. I
mentre seguia la música i el ball
vàrem parlar també una estona
amb ell.
Va ésser ell qui ens va dir que
s'havien fixat sobretot amb l'estil de les participants, encara que
van tenir en compte també la
bellesa. La simpatia d'una de les
noies va fer que li sonessin un
premi especial.
Cèsar Callejo ens «xplica els
seus projectes.
"Ara m'en vaig al Japó a treballar en un cabaret a l'Hotel
Chin-chin. Hi ha la possibilitat
que allà faci una pel-lícula d'en
Marsillach, però no és segur".
Quan temps fa que et dediques al món de l'espectacle i quines pel·lícules has fet?.
Fa quatre anys que m'hi dedico. He treballat en la pei-lícula
"Nunca en horas de clase" i "El
sexo en los arios cuarenta".
T'agrada Girona? Havies estat
aquí abans?.
"Es la primera vegada que
vinc, i m'agrada molt".
Quan has arribat?
"Aquesta nit".
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A punt de tancar

6 da març
da 1 9 7 9

Entre elis un coronel

Vaga de futbol

Deu ferits en una explosió
8 Ceuta
Deu ferits, tres d'eils molt
greus, han estat el resultat de
l'explosió d'un artefacte a l'Hotel
Ullses-de Ceuta. L'atemptat no ha
està reivindicat fins ara per cap
grup, però de moment se sap que
la frontera amb Marroc ha estat
tancada.
Entre els ferits sembla ser que
hi ha un coronel de l'exèrcit, i és
molt possible que hi hagués algun
altre militar, donat que aquest hotel es troba situat davant mateix
d'una residència de militars d'alta
graduació.
L'Hotel Ulises està situat al ca-

rrer Real de Ceuta, cèntric carrer
de la vila. La bomba havia estat
col.locada a l'habitació 3 0 2 , en el
tercer pis. L'explosió ha afectat
als cincs pisos de JJhotel i de moment es desconeixen els efectes
totals de l'artefacte.
Tant punt s'ha conegut la notícia les primeres autoritats civils i
militars de la ciutat han fet acte
de presència al lloc. En ca,s que la
frontera amb Marroc fos tancada
es podria suposar que possiblement es tractés d'un sabotatge
per part de guerrillers amb bases
en aquest pals.

Es preveuen greus
sancions
Una de les decisions que es
van prendre ahir per la comissió
de clubs reunida a la federació espanyola de futbol, va ser que el
diumenge dia 11 es jugaran els
partits que el passat dia 4 no es
van jugar degut a la vaga que va
promoure r,Associació de Futbolistes Espanyols (A.F.E.). L'altra
decisió que es va prendre va ser la
de convocar pel proper dimecres
dia set, a les 11 del matí, l'assem-

Ensenyament no estatal

Es suspèn la vaga
Davant els pocs col.legis no
estatals que havien sol·licitat
vaga pels dies 6, 7 i 8 d'aquest
mes de març, les Federacions
provincials d'ensenyament de Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, han decidit
desconvocar la vaga.
El proper dia 12 es reunirà una
assemblea provincial per deliberar
sobre la conveniència d'anar o no
a la vaga els dies 13, 14 i 15.
Aquestes convocatòries de vaga
es vénen produint per pressionar
la patronal a asseure's a negociar
un conveni provincial, que millori
les condicions de! laudo d'àmbit
nacional dictat fa un mes pel M i nisteri de Treball.
La Patronal de Madrid es l'única que fins el moment s'ha negat
a negociar un nou conveni, t o t al.legant la vigència de l'actual conveni. Per altra part, els sindicats

ViW

blea de presidents dels clubs de
primera, segona A i segona B per
parlar de les mesures que es
prendran als clubs en relació a la
jornada del passat diumenge, en
la qual no es va jugar cap dels
partits que estaven programats.
Santos Campano, representant
de i'At. de Madrid, declarà en una
roda de premsa, que (en relació a
si el campionat de lliga s'allargaria una jornada més o si s'adelantaria alguna jornada entre mig de
setmana), la decisió d'allargar una
setmana més el campionat, o be
adelantar-la i fer una jornada entre setmana, es prendria també a
la reunió del dimecres. Al mateix

temps digué que la majoria de
presidents és d'acord amb les
sancions que s'han d'aplicar als
jugadors d'acord amb els articles
87 i 97 del reglament, que va des
de la multa i suspensió per 15
dies a la rescissió de contracte.
S'ha pogut saber que molts
clubs volen adoptar . mesures
dràstiques, ja que es té por que
els jugadors, vista la unió que ha
regnat entre ells, no estiguin sempre amenaçant amb la vaga.
Es a dir, que la reunió de! dimecres promet ser del t o t interessant, ja que els clubs estan realment molt molestos amb els jugadors.

El tèxtil va avui
a la vaga

independents, Fesie i Fesite, que estatal i demanen l'aplicació imno donaven suport a la vaga, te- mediata de l'article 127 de la Llei
nen convocada una vaga indefini- d'Educació, que estableix l'equida a partir de! dia 2 6 de març. Es paració dels professors no estareclama en aquesta vaga, l'equi- tals amb els estatals. Però, per alparació de les condicions laborals tra part, diuen, que com a pares
i salarials entre els professors dels no poden estar d'acord amb cap
col.legis privats i els dels col.legis "mena de vaga que pugui perjudiestatals. Aquesta vaga no és se- car els alumnes «La Llibertat
guida pels sindicats de classe, pe- d'ensenyament, que es proclama
rò en canvi, sembla ser que la pa- a la Constitució, com a gratuïta a
nivell bàsic, no s'ha de fer mitjantronal ta veu amb bons ulls.
çant els professors, ni l'economia
La Confederació Catòlica Nadels pares, ni els centres col·lotional de Pares de família i pares
cats en situacions límits».
d'alumnes, consultarà a la base,
«Finalment, afegí el portantveu
per una acció conjunta de les fede l'associació, els pares insisteideracions ! associacions afiliades,
respecte a la vaga de l'ensenya- xen que és el poder públic — a d ment no estatal, anunciada pel ministradors dels recursos comuns— el que ha que donar una
dia 2 6 de març.
resposta justa i oferir les vies sufiRespecte a aquesta vaga, els cients per fer efectiva la llibertat
pares d'alumnes reconeixen i do- d'ensenyament a tots els alumnen suport a les reivindicacions nes, qualsevol que sigui el centre
salarials justes del professorat no elegit».

Els treballadors del tèxtil de
les comarques gironines comencen avui una vaga que durarà, si no hi ha novetats, fins
dijous. Aquesta vaga va d'acord amb tots els treballadors
del tèxtil a nivell estatal, en
lluita unitària pel seu conveni.

A última hora del dissabte
hi hagué als locals de la AISS
de Girona una reunió amb representants del ram, en la qual
es decidí donar suport a la vaga, d'acord amb la crida de les
c e n t r a l s s i n d i c a l s CC.OO.

UGT, uso.

Canàries

Treballadors de l'energia
mlütarltzats
A partir de les dotze de la
nit d'ahir, els treballadors de la
Unión Elèctrica de Canarias
han estat militaritzats.
Els traballadors d'aquesta
empresa portaven una setmana de vaga, i això provocava
deficiències continuades al

subministre d'energia a totes
les illes Canàries.
S'espera que el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui publiqui el
decret de militarització dels
treballadors d'aquesta empresa.

Assasí de Lesseps

UNT·DIARI A BARCELONA

Cada dia es carrega nous delictes
Són ja nou els assalts amb
abusos deshonestos que es carreguen al conegut «com l'assassí
de Lesseps», a més a més de la
m.ort de dones velles.
El passat dia 2, segons informa
Efe, una vella de 81 anys va reco-

nèixer també Ignaci Orduí^a com
la persona que va assaltar el seu
domicili cap a dos quarts de dues
del migdia. Ignaci Ordufia va abusar de la vella i li va robar diverses
joies valorades en unes trescentes mil pessetes, la va agredir.

Per excés de velocitat

OIX.— El diumenge a la tarda,
poc després de les cinc, un turisme Seat 6 0 0 matrícula GE84.677 va sortir de la carretera i
VE caure per un penya-segat en la
carretera d'Oix a Montagut.
A conseqüència de l'accident
va resultar mort a l'acte al conductor del vehicle Joan Badosa

com a tantes altres persones assaltades per ell i li va produir ferides a la cara.

a U l O S C FABREGAT
Plaça Universitat, c a n t o n a d a a m b ®t c.

La Policia segueix investigant
per si rignaci Ordufia hagués comès més delictes d'aquest tipus.

Tarragona

Puigdemont de 4 0 anys, i el passatger Josep Arqués Sinta, de 53,
va resultar amb ferides molt
greus.
Es creu que les causes da l'accident foren l'excés de velocitat i
la dificultat d'agafar la corba com
calia.

Ferida lleu en topar
dos vehicles
GIRONA. — Prop de les dues
de la tarda del passat diumenge,
al carrer Pedret un «Seat 127»
matrícula GE-9130-C conduït per
M.° Dolors Amiel Comalada de
2 5 anys i veïna de Girona, en passar per sota la via del ferrocarril,
no va respectar el STOP que allà

«SViEGUEL À N G E L » ,
Portal de l'Angei, 2 8

hi havia i va topar amb el «Ford
Fiesta» «GE-75p4-H conduït per
Miquel Masó Prim de 2 2 anys de
Torroella de Montgrí.
La conductora del 127 va resultar amb ferides lleus i va haver
d'ésser traslladada a la Residència.
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mar
aiMa negra
Els pescadors del port de Tarragona han detectat avui una
gran taca de petroli a uns set quiiòmetres de la costa.
La taca tenia una longitut d'unes set milles marines, i degut a
aquesta circumstància els pescadors s'han vist obligats a deixar la
feina ja que els seus aparells havien quedat totalment impregnats
pel petroli, i van haver de ser netejats amb detergent.
De moment encara no es coneixen les causes que han originat aquesta taca però segons comentaris dels mateixos pescadors
podria ser per culpa de les plataformes de prospecció instal·lades
en aquelles aigües o potser per la
neteja dels fons d'algun gran petroler.

El vostre suport bé val un descompte.
US ESTALVIEU 700 ptes. si ens feu arribar aquest butlleti de
suscripcio abans del 20 de Març;.
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