PUNT

EDICIONS COMARCALS, S. A.
Redacció:
Joaquim Vayreda, 63 entr.
» 21 3 5 0 8 i 21 35 12
Administració:
Joaquim Vayreda, 65 baixos
« 21 70 57 i 20 50 16
GIRONA
Director: Jordi Negre

HARI

Dimecras
7 da març da 1979
NúmarolO

Anyl

Preu: 20 ptot.
D. L: 61-838-78

Alt Empordà • Baix Empordà • Cerdanya • Garrotxa • Gironès • Ripollès • S e l v a
Més de deu mil treballadors, parats

La vaga tèxtil, quasi total
a les nostres comarques
Començà ahir a les comarques
gironines, com a la resta de l'Estat espanyol, la vaga del tèxtil
com a mesura de pressió per
aconseguir la firma del seu conveni. Es calcula que la vaga va estar
ahir, primer dia de la vaga, recolzada per un vuitanta per cent dels
tretze-mll treballadors d'aquesta
branca a les nostres comarques.

El reforç de bomber*

Girona

Bombers
a hores
extres
«Tothom es recorda de
Santa Bàrbara quan trona», i
dels bombers quan hi ha foc.
Els bombers són a ulls de là
gent els responsables directes de què un foc s'apagui a
temps 0 no, però ningú es
preocupa de com treballen,
ni amb quines condicions. I
la situació dels bombers de
-Girona és preocupant.
Un reforç de sis homes
per una ciutat de vuitanta mil
persones, sense les necessàries condicions laborals, ds
descans setmanal de garanties econòmiques. IPIona 3)

Les reivindicacions dels treballadors són bàsicament salarials, i
de petició de drets sindicals. La
jornada d'ahir, primera de les tres
convocades, va transcórrer sense
cap mena d'incident. Sols hi havia
contingents de la policia a l'entrada d'algunes fàbriques per tal d'evitar que la vaga es convertís en
obligatòria.
De moment no hi ha cap mena
de nova conversació convocada
per resoldre aquest conveni. La
part sindical espera que siguin els
empresaris els qui demanin noves
converses. De no aconseguir les
seves demandes, està previst
convocar noves vagues en les setmanes següents.
Algunes treballadores del tixtll resumeixen les seves reivindicacions en aqueste pancarta durant una de
menHesteclons d'shlr

Si es confirmen les expectatives

Salt

Els veïns El gas de Jaca pot canviar
podenfer tota l'estructura energètica
tancar
el BIngo
(Plana 5).

«Els jaciments de gas natural
que foren descoberts a Jaca fs
unos mesos podrien ser un factor
decisiu per a un replantejament
total de l'estructura energètica
espanyola», han manifestat a
PUNT DIARI fonts ben informades del sector energètic. Tot de-

pèn, hari continuat, que es confirmin les previsions optimistes que
les dades enregistrades fins ara
permeten de contemplar.
Efectivament, les perspectives
d'una explotació a gran escala de
gas natural durien com a possibilitat l'alliberament de gran part de

la dependència en què es troba
Espanya quan a l'aprovisionament de fonts energètiques, especialment el petroli i l'urani.
Aquestes previsions no poden ser
encara confirmades, però de fa
temps que en els medis energètics es parla amb força optimisme
de la descoberta de Jaca.

Ahir ja no va ser encesa la flama del jaciment d'Isfn, poble
abandonat del terme municipal de
Sabiflànigo, propor a Jaca. L'explotació, encara provisional, té la
torre més alta d'Espanya I és situada a la vall del riu Urfn, a sis
quilòmetres de Sabif^énigo. El gas
metà començà a sortir el dilluns a
la tarda, amb una pressió de sortida de quatre-cents quilos. La bossa és situada a una profunditat de
4.200 metres i l'extensió de la
bossa es calcula en uns vuitanta
quilòmetres quadrats.
La pressió de sortida del gas
dóna optimisme respecte a la importància del jaciment, així com
els primers resultats de les anàlisis que s'estan portant a terme
amb el gas, que sembla ser un
metà força ric. Actualment s'està
procedint a perforar dos altres
pous.
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(Plana 13)

Tarradellas
marxa avyi
a Madrid
El president de la Generalitat, Josep Tarradellas, sortirà avui a la tarda cap a Madrid per entrevistar-se amb
el president del govern,
Adolfo Suàrez. Segons un
comunicat de premsa de la
secretaria general de la Presidència de la Generalitat, el
viatge està relacionat amb ~
l'actual situació política després de les eleccions.
Els dos presidents han estat d'acord en la necessitat
de contrastar els seus punts
de visita i el president Tarradellas ha expressat també el
seu desig de conèixer el pensament del president Suérez
pel que fa a les properes
eleccions municipals. Ei president pensa tornar el dijous.
Ahir, Tarradellas va rebre
ia visita de Joan Rèventós i
Josep Maria Triginer, del
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-I-PSOE); de
Carles Sentís, d'UCD; de Ramon Trias Fargas, de CDC; i
de Gregori López Raimundo i
Antoni Gutiérrez, del PSUC.
El president va conversar
amb tots ells respecte al
viatge, «tot demanant-los la
seva opinió i consell», segons s'acaba la nota.

7 de març
del 1979
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"la Caixa"

AGENDA
SANTS:
Perpètua i Felicitat, mrs. i
Teresa Margarida Redi, vg.

Avui
dimecres
7 de març
del 1 9 7 9

^ Ahir

G I R O N A . A la Casa de Cultura una nova sessió de cinema dintre del cicle de pellicules premiades: "Contra el
imperio de la droga (French
Connection)", un film de William Friedkin de tema policíac. Pel.licula que en el 1971
aconseguí 5 "Oscars". La sessió, com tot el cicle està reservada a majors de 16 anys. En
cas de produirse un complet
total en aquesta sessió es projectarà de nou el dijous també
a la mateixa hora, és a dir, a
les vuit de la tarda.

A Amer (Selva), a Banyoles
(Gironès), a Cassà de la Selva
(Gironès) i a Llançà (Alt Empordà).

exposicions
GIRONA.L'Artística - E x posició d'olis de J. Feliu Sau,
fins el 24 d'aquest mes.

753

La Gàbia — Exposició de
Narcís Sellàs fins al 15 de
març.

SANTS:
Joan de Déu, fund. i Julià,
arq. de Toledo.
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Xifres del ternps

Hi haurà encara restes d'inestabilitat amb nebulositat variable
a totes les comarques i amb pluges de repartiment irregular.
Vents de component Oest i ambient més fresc que el de dies passats. Mar de marejol.
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de Guíxols, temperatura
màxima 16, temperatura r.u'nima 8. Vent encaU
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Sare

mat. Cel ennuvolat. Mar
plana. La Molina, temperatura màxima 6, temperatura mínima -2.
Vent
encalmat. Cel
obert. Ribes de Freser,
temperatura màxima 15
temperatura mínima 3.
Vent encalmat,. Cel no
gaire ennuvolat. Núria,
temperatura màxima 3
temperatura mínima 0.

Vent del Nord, fluix.
Cel nogaire ennuvolat.
Alt Freser, temperatura màxima 13, temperatura mínima 3. Vent
del Nord, fluix.
Cel poc
ennuvolat.
Montseny,
temperatura màxima 6.
temperatura mínima 1.
Cel cobert. Pluja inapreciable.
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(Del 21 de Mar?
al 20 d'Abril)

En lloc de treballar podria passar el dia divertint-se. El dia d'avui és positiu per a esbargir-se
amb t.ls amics i companys de feina. Si no pot deixar d'anar-hi s'ho
prengui amb calma i resignació
però no deixi de fer plans per al
cap de setmana que se li presenta
interessant. '

TAURE

^Si

(Del 21 d'Abrli
al 20 de Maig)

No despengui gaire. Les finances, avui, no li vénen de cara. Procuri de no córrer riscs durant la
jornada. Més val prevenir que
guarir. S'ho apliqui a la salut, vigili-se-la.
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Obert tota la setmana, fins i tot el dilluns.
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El jMU rwtttirant

••• T R A N S P O R T S •••
PALAt-RUGELL
Lieoa
S3,e

*

Nebulositat en augment a les
Comarques més occidentals a cause de l'apropament d'un tront de
ruixats. Potser hi haurà pluges al
Pirineu o a les serralades. Les temperatures iniciaran un lleuger descens i la mar serà arrissada o de
maror. Bromes.

La lluna surt a les 13,05 h.
i es pon a les 2,56 h.

LABISBAL
Sj!e

•••••••••

^•^^^^!^!^l'•^^V^^!•!•!^^^!^^sww'??!?!?^f!T?^^

Avui

Demà
dijous,
8 de març
del 1979

El sol surt a les 6,15 h. i es
pon a les 17,50 h.

EL TEMPS

M

Cupó pro cecs

Galeria d'Art San Jordi —
Pintures de Joan Albert Soler
fins al 9 d'aquest mes.

FLASSA
Sale

*

^
El cel va romandre ennuvolat,
• ^ sobretot a les comarques costene.|( res, amb algunes bromes o boirines a punta d'alba i plovisqueigs
• de poca importància. Ambient
¥ primaveral, amb temperatures
M suaus i vents fluixos o en calma.
La mar, plana o arrissada.

El sol s u r t a les 6 , 1 7 h . i es
p o n a les 1 7 , 4 9 h .
La lluna surt a les 1 2 , 1 5 h .
i es p o n a les 2 , 1 0 h .
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(Del 21 de Maig
al 20 de Juny)

To vital variable. Vagi amb
compte amb la família. Mai no
se sap què pot passar quan hi ha
reunions amb els pares. Allò
que va començar ahir, ho podrà
arribar a finir amb l'ajut dels
seus amics íntims i amb un xic
de bona voluntat.

CÀNCER
(Del 21 de Juny
al 21 de Juliol)

ilj
(3i
i>iari..

No assabenti ningú del que tenen entre mans. Es un bon negoci però l'ha de mantenir secret.
Hi haurà dificultats en la seva relació amb altri, inclosa la seva
família.

^

(Del 21 de Juliol
al 21 d'Agost)

Els seus amics ni li mancaran
i els negocis li aniran bé. En les
qüestions sentimentals -tan p,er
els casats com per els que han
iniciat un idil.li- els astres els

SAGITARI

?%

(Del 23 de Novembre
al 20 de Deceinbre)

Si vol fer un viatge curt, li
serà profitós. El seu cònjuge li
serà útil per als problemes familiars. Impulsi els seus projectes.

són favorables. Aprofiti's.

M

VERGE
(Del 22 d'Agost al
22 de Setembre)

Vi^li la seva tendència a
obrar sense haver meditat abans
els pros i els contres. Tothom al
seu voltant es mostra favorable
a ajudar-lo en els seus nous projectes o en els que ja va iniciar.
Deixi de banda els afers personals i s'obri a la col.laboració.

Itl

BALANÇA
(Del 23 de Septenbre
al 22 d'Octubre)

To vital equilibrat. Decideixi
amb justícia allò que ha de fer
o no pel que fa al dia d'avui. Als
afers amorosos i econòmics els
cal aqueixa paciència infinita
que un hom ha de prendre per
a tot el dia. Relaxi's.

CAPRICORN

WK

(Del 21 de Desembre
al19 de Gener]

Faci que el seu estat nerviós
no el porti a situacions violentes.
Miri d'entendre el seu cònjuge o
els amics que té al voltant, car el
seu ajut li serà profitós. Endegui els seus projectes fins al final.

tw

AQ"ARI
(Del 20 ae GenN
al 18 de Febrer)

Dia m o l t favorable p e r contin u a r els seus projectes creadors.
Tingui cura a m b els seves idees
p e r q u è p o t s e r n o es realitzaran.
Els éssers estimats li d o n a r a n t o t
el q u e li calgui.

PEIXOS
(Del 19 de Febrer
al 20 de Marf]

ESCORPIO
(Del 23 d'Octubre
al 22 de novembre)

Mercès a la seva pressa els
afers financiers poden córrer
riscs innecesaris. S'ho prengui
amb calma. Obri asserenadament.

Es probable que els seus éssers estimats estiguin d'acord
amb vostè, però poden sorgir esdeveniments que li crearan problemes amb la seva família. Tingui paciència i cautela i tot farà
el seu fet.

PLwr

Punt i Apart

TllARI

El material ja hi és. Només calen més bombers.

7 de març
del 1979

Treballar al cos de bombers, una necessitat o una afecció, però sempre en perill

Els Bombers de Girona

Jugar-se la vida per 120 Ptes./hora
—Cal la professionalització d'aquests funcionaris municipals
que es veuen obligats al "pluriempleo" per poder viure.
Guanyen cent vint pessetes a l'hora, es juguen la vida
cada dos per tres, n o tenen el dia de descans setmanal, són
víctimes del pluri-enfeinament, i a la vegada són els cidpables, "davant l'opinió pública" de les desgràcies del foc.
són els bombers de les comarques gironines.
Deixats de la mà de l'administració, aquests homes que per
necessitat o per vocació es dediquen a apagar el foc, viuen en
una situació de clara explotació
econòmic-professional. Podríem
Parlar de qualsevol cas, de qualsevulga de les tristes situacions
en què es troben els cossos de
bombers de les nostres comarques. Dels dos bombers de Banyoles, del bomber de Palamós,
a la vegada xofer d'ambulància,
de la mitja dotzena de Figueres,
0 dels d'Olot que quan hi ha un
foc gros toquen la campaneta a
la espera de voluntaris.
Els de Girona ciutat, amb un
Peu a l'ajuntament i l'altre a la
Diputació, els 15 bombers, 4 caporals i 5 xofers, que han de col^rir la seguretat de prop de vuitanta mil peKones, a més dels
freqüents serveis d'àmbit comar^ , són en la gran majoria funcionaris municipals, "plurienfeinats".

ens diuen que només un deu,
que ho diu la llei..."
Mo tenen, per exemple, una
assegurança de vida, tenen però
una mena d'assegurança amb la
Clínica Girona, "bàsicament per
a les cures". Pel que fa a la convalescència, només la seguretat
social de qualsevol funcionari
municipal.
Es fa de tot

I fan tota mena de feina. Des
de les més perilloses a les més
desagradables. Ahir mateix varen
anar a Quart a treure el cadàver
de la dona que es tirà a baix un
pou. Demà poden anar a despenjar un suïcida, i al cap d'una estona hauran de penjar-se al damunt de l'escala de 34 metres i
lluitar contra el foc.
"I normalment, diuen, som
els culpables que les coses no vagin bé". I recorden el cas de
Salt, d'aquella casa que es cremà,
i on moriren algunes persones.
Arrodonir el sou
No hi havia aigua potable; encara no n'hi ha, i els bombers hagueren d'anar a recarregar les
Paletes, electricistes, jardiners
bombes. "Les culpes varen ser
de les brigades municipals, que
per a nosaltres". Però les bombes
per arrodonir un sou baix, o pernomés tenen aigua per tres miquè els agrada la feina treballen a
nuts, i l'aigua potable és assumphores en l'inexistent cos de bomte de l'ajuntament...
bers de Girona.
Un caporal, dos conductors i
"Treballem cada dia, sense
tres bombers formen l'escamot descans, ara a la brigada, ara a
'^e guàrdia. Vint-i-quatre hores, l'escamot". La festa setmanal és
de les quals vuit no conten per- en aquests moments la gran reiquè són les que haurien de fer a vindicació dels bombers. Perquè
ía brigada municipal, les altre parlar de la professionalització,
setze a cent cint pessetes l'hora. com els de Barcelona, per exemEls xofers un "duro" menys, els ple, ho creuen molt llunyà. "Es
caporals deu pessetes més.
parla d'una solució a llarg termi"Ni Nadals, ni vacances, ni as- ni, a nivell de Catalunya, però
segurança de malaltia. Nosaltres n'hi ha per estona".
^stern aquí fent hores extres. En
De moment, cada tres, quatre
'eoria venim perquè volem".
o cinc dies, segons el càrrec, vintA la realitat, a l'hora de les i-quatre hores de guàrdia. I a
•^sponsabilitats són bombers, a l'endemà, a la brigada municipal.
1 hora de les reivindicacions labo- "Responsabilitats de bombers i
rals són paletes, electricistes o contractes de funcionaris".
jardiners de la brigada municipal.
"La solució intermèdia no és
~ "Fa tres anys que cobrem ni el cobrar dotze mil pessetes
*1 mateix i ara quan demanem per un diumenge de treball ni
^1 augment del vint per cent. tampoc mil. Cal negociar, com

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 7/3/1979. Page 3

diuen ells, però la situació es
lamentable".
En l'aspecte material la situació és molt més bona . Tres camions, tres tancs, un furgó, un
cotxe-taller, una escala de trenta
quatre metres, quatre mot-bombes i un cotxe lleuger. "Més cotxes que bombers", diuen.
I és veritat. La mateixa situació, el plantejament de l'administració, que aprofita gent de la
brigada per cobrir uns llocs de
treball de gran -responsabilitat,
han fet que aquests treballadors
estiguin cansats.
"Moltes vegades, quan hi ha
una emergència, quan cal que
tots els homes hi siguin, et trobes que, per qualsevol excusa, no
pots comptar amb tots. Els homes estan cansats. Per quatre pesetes ens juguen la vida. No n'hi
ha pas prou amb tenir un modern material, falten bombers".
Consideren que amb un escamot de dotze homes, el doble
que l'actual, n'hi hauria prou.
Dotze homes per a vuitanta mil
persones, per a tota una "província" la majoria de les vegades.
Un risc molt gran. Per a ells i per
a tots els ciutadans.
"An ibes d'un foc i ja t'espera
un altre servei. Acabes xop d'aigua, com l'altre dia a l'Empordà,
i quan tomes cal anar a un accident per recuperar el mortu.
Ara sembla que es comencen
a moure. Diversos sindicats, els
més fort CC.OO., l'STAC, els independents, estan lluitant per
uns augments pel que fa a les hores extraordinàries. Però el gran
repte, la professionalització fa,
ara com ara, una mica de por.
"No estem preparats, no hem
tingut temps. El mateix muntatge administratiu ho ha impedit"
Però en tenen necessitat. "Seria l'única forma d'oferir un servei amb garanties". Ara, aquestes garanties s'ofereixen amb esforç i treball, "lluitant les més de
les vegades amb la deficient organització dels serveis municipals,
sobretot pel que fa a l'aigua".
Tot és qüestió de diners. Caldrà potser que succeixi una desgràcia perquè l'opinió pública
prengui consciència de la gravetat de la situació?
Ara ja és tard per a aquests
ajuntaments, però els bombers.

els de Girona i els de totes les
ciutats de les nostres comarques,
esperen poder veure els nous
ajuntaments. Sense massa optimisme.

—"Els faltaran els "calers",
com sempre".
Text: Jordi Mercader
F o t o : Comalat

Des del cim de l'escala, la vida es veu d'un color molt diferent, especialment
quan a sota hi ha foc.

lloguer de p^Uicuíés
us informarem a.-
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Punt de Vista
Recull de premsa
Contra el terrorisme, fermesa
L'assassinat a Madrid del general d'Intendència Adolfo
Mufioz Vàzquez^ primer atemptat que el país ha hagut
d'encaixar desprès de les eleccions generals, és el tema principal d'articles i editorials a la premsa diària de Madrid i
Barcelona. En general, l'afer és tractat amb duresa i sensa
més consideracions que la d'exigir, una vegada més, la fermesa del Govern.
"Que cal dir quan, amb tanta risme. "A la fi no hi va haver tal
reiteració i ràbia, sense respectar deserció", diu
vides ni voluntats ma}oritàries,
"I és que l'opinió pública
clarament expressades en dos —argumenta—, sens dubte molt
referèndums i en dues eleccions dolguda per la sèrie de cnms
democràtiques, els terroristes perpetrats pels agents del terror,
continuen intentan d'imposar la es va fent càrrec que presenciem
seva única voluntat? Només que- una lluita plantejada per organitda ja demanar que, d'una vegada, zacions extremistes i antidemos'imposi amb energia la llei i l'au- cràtiques, de no fàcil aradicació
toritat", diu "El Conreo Catalan" inmediata. Cada agressió als Cos"Contra el terror, en una societat sos Armats, cada assassinat com
democràtica, només es pot res- el comès pot interpretar-se com
pondre aplicant tots els mitjans una vil provocació contra la pau
que la llei posa en mans del Go- ciutadana, és a dir contra el sisvern i fent prevaler tota l'autori- tema elegit per voluntat popular'
tat que dóna el saber-se emparat
Més endavant recorda el vot
per la unànime voluntat ciutada- majoritari dels espanyols, en les
na"
darreres eleccions generals, i
diu: "Sensa donar temps perquè
L'editorial acaba dient que esposi em marxa l'aparell previst
"la democràcia iia de ser defensa per la Constitució per a la formada. a fi que aquesta, alhora, de- ció d'un nou govem, els assassins
fensi la vida i la llibertat de tots a sou han reaparegut amb la seva
els ciutadans. Perquè defensi la
carga mortífera. Confiem que,
nostra pacifica convivència, en recolzats per la força moral del
llibertat i dignitat. Una altra cosa fet que la gran majoria d'electors
seria la llei de la selva".
han tomar a votar a favor de la
Per la seva banda, "La Van- democràcia, els caps responsaguardia" recorda les previsions bles multiplicaran els esforços a
de caire negatiu que hom feia fi que, sense tardança, els eneabans de les eleccions en el sentit mics de les nostres institucions
que Suàrez perdria vots, entre armades i civils n'hagin de retre
d'altres raons pels cops del terro- comptes".

Digaeu-hi la vostra
El «'paetido" i la ''Casa
del Plble'' de Blanes
Muy seüor mío:
Acaba de llegar a mis manos el ejemplar número 7 de su periódico "PUNT I DIA"publicando informaciones tan tendenciosas y
falsas como la que en él se inserta, procedente de su coiresponsal en
Blanes Raymond Gougi, serà el ultimo que lea. Tal parece que a
dicho seüor le interesa deformar la verdad o, simplemente propagar
la mentirà cuando afirma que la antigua "Casa del Poble" se convirtió por "els nacionals en un hotel que el poble anomenava l'hotel del
duro, i servia perquè hi passessin les vacances les gents del "partido"
i de fora de Catalunya."
Es posible que el tal corresponsal $i. Gougi tenga pocos aüos y no
hubiera nacido o tenido aún uso de razón en aquellos afios y haya escrito de buena fé este pàrrafo, però si de verdad tenia uso de razón
en aquel entonces —deconozco su edad— tendra que reconocer que
aquel edificio estaba destinado a Residència de Verano de "Educación y Descanso", como habfa otras en San Feliu de Guixols, Llahsa,
Cala Ratjada y muchos otros lugares, y que los que acudían a ellas
no eran personalidades del "partido" -entre otras razones, porque
no existia núigún "partido"— sinó trabajadores corrientes y molientes que por la mòdica cantidad de 10 0 15 pesetas al ano —no 1<J
recuerdo bien— se afiliaban a dicha Obra Sindical y tenían derecho a
solicitar una plaza para pasar un tumo de 10 dias en dichas residencias. Yo mismo,que en aquel entonces teni'a 19 aüos y no pertenecía
—ni pertenezco ni perteneceré— a nlngún partido, entrecomillado o
sin entrecomillar, pasé dichos tumos en las residencias de Blanes,
nencia (Vizcaya), Llansa y San- Feliu de Guixols, entre trabajadores
de tan menguas podbilidades económicas como las mías ya que los
verdaderos miembros de ese misterioso "partido" inexistente, tenian
recursos para veranear en tu>teles de muchas estrellas, tal y como lo
siguen hact^ndo ahora.
Se siente una molèstia visceral cuando se oye o se lee algo que
uno sabé poritivamente que es falso, y aún es peor cuando procede
de al^ien cuya mentirà va a ser leída por muchos, produciendo una
siembra de inexactitudes que en nada va a ayudar a que encontremos
el equilibrio que tanto necesitamos en este país; por eso le ruego se
sirva publicar esta carta, con lo cual dara ejemplo del "fair play" que
no quiero dudar posea.
El desaparecido y antidemocratico régimen franquista habra tenido enormes e incalculables errores, eso nadie lo duda, però es de justícia reclacar algun acierto, y éste de Blanes que comento era uno de
ellos.
Reciba mi afectuoso saludo.
Sigfrido López Campillo
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Ensenyament

El curs vinent, escola en català

Ara. que ja sabem els resultats electorals podem
augurar-nos la continuïtat de l'ensenyament del català a les nostres escoles. L'ensenyament del català
ha estat un dels avenços més evidents aconseguits
aquest curs. A les nostres comarques, i parlant en
termes generals, la incorporació de la llengua catalana als programas escolars s'ha fet sense massa problemes. Caldrà, tanmateix, prosseguir la tasca i consolidar i aprofundir la normalització tot just encetada, àrab especial atenció als centres en el català no
és —encara- la llengua usual i majoritària.
A més, però, i ara que ja sabem els resultats
electorals, hem d'apostar per l'ensenyament en català. I a les nostres comarques podem obligar-nos-hi
per moltes raons.
Perquè els partits polítics seran conseqüents
amb la seva afirmació, gairebé unànime, de què "el
català és la llengua pròpia de Catalunya".
Perquè és possible de fer-ho si tenim en compte
les característiques sodo-lingüístiques ambientals. I
no cal p)ensar només en els nostres pobles, sinó també en la gran majoria de les viles i àdhuc en molts de
barris de les ciutats, on la presència pública del català es predominant, i cada dia ho serà més.
Perquè hi ha mestres ben preparats. I d'altra
banda, molts d'altres assisteixen, actualment, als
cursos de perfeccionament organitzats per la delegació a Giropa de l'ICE.
Perquè^ els pares responsables ho exigiran, i les

Associacions de Pares se'n faran ressò, d'aquesta exigència.
I perquè un Reial Decret ens ho permet i ara
podem començar a servir-nos-en. Si les lleis han estat
massa sovint una eina contra la llengua catalana, ara
^desaprofitarem una llei que ens afavoreix?
Precisament en aquests dies s'està rebent en les
escoles la documentació necessària per a sol·licitar
oficialment l'ensenyament en català. Els requisits
necessaris no són pas excessius. Cal, en primer lloc,
una acta del claustrt de l'escola sol·licitant de la Comissió Mixta Generalitat—Ministeri d'Educació i
Ciència l'autorització per la docència en català de
totes les àrees i/o nivells, o d'alguns nivells o àrees
concretes. Aquesta acta del claustre ha d'anar acompanyada d'una altra de l'Associació de Pares donant
suport a la sol·licitud dels mestres. Cal adjuntar-hi
una relació del professorat responsable dels programes i de les titulacions adients, i un breu estudi socio-Iingüístic de l'alumnat tot acreditant l'us i coneixement del català com a llengua més habitual dels
nens de l'escola.
Posem, doncs, fil a l'agulla. Una vegada més,
n'estem segurs, la ja llarga tradició de renovació pedagògica dels mestres públics de les nostres comarques rebrostarà amb força. Gosem esperar-ho il·lusionats.
J. Puigbert
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En mans de rAssociació de Vems de Salt

Bingo il.legal però no tant

La Penya Barcelonista ja no juga a futbol: juga al Bingo (Foto Desalt)

GIRONA - "La qüestió legislativa dels bingos no és gens clara.
Fins que això no estigui resolt
els problemes hi seran", manifestava a PUNT.DIARI un funcionari de l'Ajuntament de Girona
que entén en aquestes qüestions.
Precisament a cause de les llacunes que presenta la legislació entorn del tema, es produeixen fets
com el que en aquests moments
envolta el bingo de Satl.
Segons la documentació que
obra en poder de l'Ajuntament,
el president de la Penya Barcelonista de Salt va demanar autorització al Govern CSvil, en nom
d'aquesta entitat, per instal-lar
una sala de joc. Acomplint el
que assenyala la legislació vigent,
el consistori va obrir un període
d'informació pública per un
termini de deu dies, a partir del
deu de març de 1978.
Posteriorment, aquest orgaHisnt; va contestar dient que no
s'tiavia rebut cap al-legació en
contra de la seva instal·lació però
•"(Ue en el supòsit de concedir
l'autorització, el demandant s'ha
de sotmetre al que marca la llei
pel que fa als aparcaments. I afegeix; "Aquest tipus d'establiments, pels seus horaris de funcionament i altres factors, no
afavoreixen en res el medi social
en el qual s'enclaven, estimant-se
més oportú que radiquin fora del
casc urbà". Això 3s va comunicar a l'Associació de Veihs de
Salt..
Després d'haver comunicat als
veiïis que habiten a menys de
100 metres del local, tal com

La dona desapareguda a Quart

Trobada
QUART. — A dos quarts de
vuit d'ahir al matí un veí de la
vila, hi sortia la mà de la dona
Lluisa Pont Vila, la qual havia
desaparegut de casa seva el vespre anterior.
El dilluns al vespre, mentre es
disposava a donar el sopar al més
petit dels seus fills, Lluisa Pont
va dir que havia de sortir un
moment al jardí. La tardança,
però, a tornar a la casa va intranquilitzar la mare de Lluisa, que
es trobava en aquells moments a
casa seva junt amb èl marit d'aquella. A partir d'aquell moment
es començà ja a buscar-la pels
voltants, feina en la que intervingueren també nombrosos veins,
i cap al vespre ja es passa avís a
la Guàrdia Civil.
Durant tota la nit se seguí
amb la recerca i ahir al matí un
vehí va trobar el cos sense vida
de Lluisa Pont en un pou que hi
ha a menys de quatre-cents metres de la casa on vivia. Es dona
la casualitat que el dia abans ja
s'havia tuscat en aquell pou, però res no s'hi havia trobat. Les
branques i la resta de brutícia
que contenia les aigües del pou
havien tapat el cos de la víctima,
fins que ahir van deixar sortir
un dels seus braços.
Immediatament després de
trobar el cos es donà- avis a la
Guàrdia Civil i aquesta cridà
els bombers de Girona perquè
s'encarreguessin de treure el cos
del pou. El cos restà llevors a
casa seva tot esperant que el
metge forense tramités l'autòpsia
corresponent. '
Gran ha estat el sentiment de
tota la població, de Quart en conèixer la notícia de la desapari-
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preceptúa la llei, que allà s'installaria un bingo sense que ningú
digués-res en contra, rAA.VV.
de Salt envia un escrit a la Corporació oposant-se a l'obertura
de la sala de joc, "acceptant, a
canvi, la creació d'un Ateneu
Popular, on allà la gent, alhora

DECRETO DE LA ALCALDIA

/•ntmmm.t»4mt^m

> i^i. UcM^a rrtmtlmlll.

Document que ordena el tancament
del Bingo
que podria distreure's i esplaiarse, s'enriquiria en cultura".
El 8 de juny, aquell organisme contesta: "L'Ajuntament de
Girona no ha concedit ni concedeix cap "Bingo" a Salt. L'expedient es tramita en el Govern Civil que practica una informació
pública a través de l'Ajuntament
(...) No hi ha, per tant, cap "vist
i plau", per part nostra d'apertures de sales de bingo". A l'endemà, la mateixa contesta es tramet el Govern Civil. El mateix
batlle de la ciutat contesta públicament que la seva postura és
la "d'óposició a l'establiment de
l'esmentat Joc".

un pou inservibie

Del G o v e r n Civil a
t a m e n t i al revés

l'Ajun-

•

Després de sortir al jardí d'aquesta casa, no es va tornar a veure Lluïsa Pont.
ció i posterior mort d'aqueste
jove mare de quarante-dos anys.
Ningú no s'explica què es el que
va succeir i quines foren les causes que provocaren el fatal desenllaç. Tothom pensa que la
mort només podia deure's a un
moment de nerviositat incontrolable. Hi ha qui diu que podria
ser causa el fet d'haver-se pres
una sobredosi de medicaments...
Fins que no s'hagi realitzat l'autòpsia, però res no pot assegurarse.
Es dóna també la casualitat
que el pou on es trobà el cos sense vida de Lluisa Pont era en un
terreny elevat, i precisament
aquesta setmana una excavadora
i alguns camions tenien cura de
traslladar tota aquella terra i
anul.lar l'elevació del teneny. El
pou, per tant, quedaria ja tapat
definitivament. No hi havia tam-

poc ningú que s'aprofités de les
seves aigües.
D e t i n g u d a a Anglès.
La Guàrdia Civil d'Anglès va
detenir ahir a dos quarts d'onze
de la nit un jove de 19 anys de
Girona que circulava en un cotxe,
la desaparició del qual s'havia denunciat fa pocs dies a Lleida.
Després de realitzar les oportunes diligències, el jove va passar
a disposició judicial.
Pistola t r o b a d a a Bàscara
També ahir a la nit a Bàscara
va denunciar-s'hi la troballa d'una
pistola revòlver alemanya marca
Schmidt del calibre 22-LR. El
fet va tenir lloc a dos quarts de
dotze de la nit en el bosc de Piarnau, prop d'una masia.

DirtirUM

Es a partir d'aquí quan ni la
mateixa administració s'entén.
D'una banda, el 9 de novembre
de 1978, Manel Rigat, president
de la Penya Barcelonista, diu, en
un escrit adreçat al Govern Civil:
"practicades les gestions a l'Ajuntament, en ordre a l'obtenció
de la llicència municipal d'apertura, pel negociat corresponent,
he estat informat que l'evacuació
d'aquest tràmit, és en l'ordre jurídic-administratiu, subsegüent a
l'otorgament del Permís d'apertura que ha de concedir el Govern Civil, sense el qual l'Alcaldia no pot resoldre sobre el particular".
D'una altra banda, el governador civil demana a l'Ajuntament que "comuniqui a aquest
Centre si en la documentació
que s'adjunta i en la que obra en
poder de l'Alcaldia, existeix impediment per part d'aquest
Ajuntament que desaconselli el
lliurament de l'autorització que
el Ministeri de l'Interior ha concedit a la Penya Barcelonista de
Salt per a l'explotació d'una Sala
de Bingo".
GIRONÈS

Sí p e r ò n o . . .
Com més escrits hi han més es
va lligant l'afer. Coin a contesta
d'aquest darrer escrit, l'Ajuntament diu que "considera suficient i adecuat segons l'article
de la vigent Ordenança Especial
d'Aparcaments" la documentació presentada per Manuel Rigat.
El mateix fundonaii de l'Ajuntament ens diu que ei pennís
que va concedir aquell «nsamsine
governatiu, l ' I l de ^ n e r de
1979, ho va fer tenint « i compte
només l'escrit en què la Corporació Municipal diu que pel que
fa a aparcaments està t o t en ordre sense tenir en compte l'anterior del mateix organisme en què
diu que: "s'esüma mes oportú
que faquest tipus d'estaWiments)
radiquin fora del casc urbà".

Finalment, n o
L'n mjs més tard es demana
"la corresponent autorització dè
llicència municipal d'apertura".
Com a resposta, l'Ajuntament
. expedeix un decret, en el qual es
diu: "Vistos els informes emesos
per aquest Ajuntament, disposo:
Ordenar el tancament de la Sala
de Jocs Bingo situat al carrer
d'Esteve Vilanúm. 1& de l'ex-Vila de Salt, de Manuel Rigat ja
que no posseeix l'opartona autorització municipal pei efectuar
tal activitat".
L'ordre de taiicameínt es va
emetre el 30 de gener. Des d'aleshores la sala dé bingo en qüestió
funciona serai-il-legalment ia que
cojnpte amb un pennís, el governatiu, però no amb l'altre, el
municipal. Segons hem pogut
saber, el primer havia d'estar
subjecte al segon.

La d e c i s i ó d e p è n dels v e ï n s
D'albra banda, PUNT-DIARI
ha pogut saber que una einquan. tena de veïns de l'edifid han fet
una carta en la qual manifesten
la seva protesta per la instal-lació
de la sala a causa del soroll que
fa, segons ells.
Aquesta carta ha estat lliurada a l'Associació de Veïns de la
població per tal que aquesta l'assumeixi. Hem pogut saber també
que els propietaris de la sala han
intentat que aquesta carta quedés arxivada fins que es posi a
informació pública ja que encara
no s'ha acomplert aquest tràmit.
Segons l'Ajuntament, que es
concedeixi o no el pennK depèn
de què l'Associació no presenti
cap queixa...
Els propietaris voSen fer un
pacte amb aquesta oi^anïtzació
per tal que el bingo pogués funcionar fins el 30 de juny, a la
qual cosa s'ha negat.
Xavier M a r t í

carnet

GIRONA
—
Policia 20 14 4 4
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 20 14 50
Clínica Dr. Bofill 20 43 50
Clínica Muüoz 20 12 50
Clínica Girona 20.45 00
Clínica l'Aliança 20 49 00
Clínica l'Esperança 20 40 00

Farmròies
de tom

GIRONA: Feia. Simón de iPàstors
i Feia. Folch Solé de 9 h. a
22,30 h.
CASSÀ DH LA SELVA: Es pot
anar a qualsevol de les dues
farmàcies, sempre acompanyat
de la Dolicia.
BANYOLES: Feia Teodor Masgrau.
SALT: I-cia. Devesa.

7 de març
del 1979

iwr

Selva

Cambra de Comerç

L'aforament d'aigües del Ter,
més a prop de Girona
Acceptar la proposta formulada per la Direcció General d'Obres Hidràuliques, a una iniciativa de la mateixa Cambra, per
estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de l'emplaçament
d'una estació d'aforament de les aigües del Ter abans d'arribar
a la ciutat de Girona, va ser el principal acord pres en la darrera
sessió de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona.
Altres punts que varen tracde la intenció de la Direcció
tar-se a la reunió varen ser: la
General esmentada d'establir
qüestió de la supressió de la
l'estació d'aforament a Sarrià
Festa de Tots Sants, revalidar
de Ter, i havia reiterat enèrgiel suport de la Cambra a favor
cament la seva petició de cand'una facultat de Veterinària
vi d'emplaçament i d'ubicació
a Girona, la reestructuració
de l'estació aigües amunt de
la ciutat, a fi d'assolir un condel premi "Consolat del Mar",
trol exacte dels cabals garanpropiciar la idea de convertir.
tits per la Llei i d'impedir el
Girona en ciutat-pilot del
frau que comportaria una meMOPU, traslladar les concludició en un punt en el qual als
sions del "Debat Costa Brava"
cabals del Ter s'hi haurien sua la Genralitat i felicitar els
mat ja les aigües del Llémema,
parlamentaris elegits el darrer
el Güell, el Marroc i l'Onyar.
1-M, especialment a Francesc
Ferrer i a Jaume Casademont
per haver estat i estar respecLa festa d e T o t s S a n t s
tivament vinculats a la Cambra, varen ser altres punts tracEl President va informar
de les entrevistes mantingudes
tacs a la sessió.
amb el Governador civil i amb
el Delegat Provincial de Treball. Després de contrastar el
L ' a f o r a m e n t del T e r
vessant tradicional i sociolòEl Ple de la Cambra Oficial
gic del tema i les seves reperde Comerç i Indústria de Gicusions comercials i laborals,
rona, eri Ja seva darrera sessió,
el
Ple va acordar iniciar gesva acordar d'acceptar les protions prop de l'Ajuntament
postas formulades per la Direcde la ciutat i de !es Agrupació General d'Obres Hidràulicions Empresarials de la proques com a conseqüència de
víncia a fi de posar en comú
la seva petició anterior, i enels criteris respectius i arribar
trar immediatament en cona trobar una fórmula que aglutacte amb la Comissaria d'Atini harmònicament els inteigües del Pirineu Oriental a fi
ressos generals de les diverses
d'estudiar "la viabilitat econòparts implicades.
mica i tècnica de l'emplaçament d'una estació d'aforament de les aigües del Ter
abans de la ciutat de Girona".
En la seva sessió de novembre de l'any passat, el Ple havia
elevat la seva protesta a causa

Per u n a f a c u l t a t d e
veterinària a Girona
El Ple va revalidar l'acord
del Comitè Executiu per la

qual cosa aquest es sumava a
la mobilització en favor d'una
facultat de Veterinària a Girona i donava suport a la iniciativa i recolzament a l'informe
que la Comissió gironina havia tramés al Consell Interuniversitari de Catalunya. També
es va acordar renovar davant
del Consell de Cambres de Catalunya la proposta ja presentada per la Cambra de Girona
d'un projecte de redacció
d'Estudi sobre l'Ordenació i
Gestió dels Centres de Transport de Catalunya.
G i r o n a , possible c i u t a í p i l o t del M . O . P . U .
Havent sabut que el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme tenia previst de realitzar una sèrie de programes pilot sobre casc antics i barris
històrics a vuit eiutats-tipus
de la geografia espanyola, la
Cambra va adreçar al titular
del Departament oferint la seva col.laboració, especialrhent
des del punt de vista tècnic,
per tal que una de les poblacions eseollidas fos precisament la ciutat de Girona. Un
cop rebuda la resposta, favorable en principi, del director
gneral d'Urbanisme, el Ple va
acordar de traslladar la documentació a l'Ajuntament de
Girona per si vol propiciar
la idea, tota vegada que els
llocs s'actuació del MOPU
s'elegiran d'acord amb les
autoritats locals corresponents.
El senyor Pérez Rodeja va
donar compte tanibé d'altres
assumtes relatius a la Comissió de Comerç •

Una candidatura amb propostes concretes.

Candidatura a les municipals

Comunistes de Catalunya;
Ajuntament per al poble
Sota el nom de Comunistes
de Catalunya es presenta a Girona una candidatura unitària a les
municipals formada "pels lluitadors, republicans, independentistes, els revolucionaris i comunistes amb partits o sense". Està integrada per gent independent i
de dos partits OCE (Bandera Roja) i el PSAN. Els primers noms
de la Ihsta són els de Xavier. Coromines, Ramon Torremader,
Josep Ma. Martí, Josep Ma. Mare
i Lleonard García.
Conscients de les limitacions
amb que es trobaran i que provenen dels quaranta anys de feixisme que ha marcat tots els ajuntaments, volen emprendre la tasca
de renovar-lo fins fer del de Girona "un lloc de portes obertes
al públic" i una "eina al servei
del poble treballador".
Les propostes de com haurà
de funcionar aquest nou ajuntament són resumides, les de;
— Descentralització munibipal, creant alcaldies de barris i
consells municipals provisionals
a Salt i Sarrià.

— Recolzar el paper de les
A.A. de V.V. i organitzacions
populars, creació del "defensor
del poble".
— Dret d'iniciativa popular en
la marxa de l'organisme.
— Dret de referèndum sobre
decisions generals.
— Municipalització progressiva dels serveis municipals.
— Lluita contra la corrupció.
— Donar sous dignes als consellers amb dedicació plena a les
tasques que els pertoquen.
Aquesta candidatura presenta
també un pla d'actuació, que
anomena "pla popular d'urgències". Els punts més destacats
d'ell són l'elaboració d'un nou
Pla General d'ordenació urbana;
contractes temporals per a treballadors en atur; potenciació i municipalització dels transports públics, anulació de la sentència
d'annexió dels pobles de Salt i
Sarrià; defensa del medi ambient; una especial atenció a la
sanitat i als vells, nens i marginats en general.

Anglès

LA TAULA DEL RACÓ

El carrer d'Avali
sense voreres

Nova revista a Vidreres

ANGLES (Del nostre corresponsal Francesc Bonaventura Vila). — Ja som a les portes, com
qyi diu, de les eleccions municipals, i qui més qui menys té ja el
criteri format de la persona a qui
ha de donar el vot, en la confiança que la seva veu serà escoltada.
Dels molts problemes plantejats a la població d'Anglès, hi ha
el del carrer d'Avall, del que si
anys enrera s'en feren els millors
elogis, avui dia, per contra, tot
en són queixes.
Quan es feu la nova instal·lació per a la conducció de les aigües potables, hi hí^ué aixecament de voreres, amb la promesa
que serien posades de nou. El
temps ha passat, i les voreres no
es veuen ni a un costat ni a l'altra, cosa que vol dir que la promesa ha quedat sense acomplir.
Això sí, el que sí ha restat, i resta encara, és el perill d'un possible accident motivat per algun
dels molts cotxes que circulen
per aquell carrer del Barri Gòtic.
Hom espera les properes eleccions municipals per tal de veure
homes decidits que__emprenguin
una determinació en aquests aspectes, ja que si el perill, ara per
ara, no s'ha produit d'una manera greu, pot passar que en alguna
ocasió ho sigui, i s'hagin de lamentar fets del tot desagradables
per manca de les voreres ausents..
Del carrer d'Avall se'n han fet
molts d'elogis, i els poetes l'han
enaltit, com per exemple, el poe-

En la present fotografia, el carior
d'Avall tenia encara voreres.
ta local en Joaquim Bausell Costa, amb els versos següents:
Carrer d'Avall, carreró...
Barri Gòtic del meu poble...
de caràcter vetust i noble
i humil com una cançó.
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A mi em plau ta poesia;
també em plau la quietud
i àdhuc ta simetria
que n'és una altra virtut.
També em plau la senzillesa
dels veihs del meu carrer;
si un temps hi visqué noblesa
ara és noble barri obrer.
Carrer d'Avall que d'Anglès
ets relíquia inveterada.
Deu te dó bona durada
i et conservi sempre il-lès...

VIDRERES (Del nostre corresponsal Roger Saladric). — Una
nova revista d'informació local
ha nascut a la vila de Vidreres,
arran de là iniciativa d'un grup
de joves aficionats al periodisme.
Cal dir que el nom de la nova
publicació es el de la Taula del
Reco, i que surt mensualment,
fent un ampli resum de l'activitat tant esportiva com cultural i
fins i tot política de la vila de Vidreres.
Edita la publicació el Grup
d'Amics de Vidreres "G. A. V. ",
i és important assenyalar que està escrita totalment en català.
Col·laboren en el seu funcionament, des de el mossèn de Vidreres fins al nostre corresponsal
a la ciutat, en Pere Parer, sense
oblidar-nos de les entitats més
representatives del tarannà diari
de la vila, com poden ser l'agrupació Bella Dansa, el Club de Pa·
tinatge i fins i tot l'Associació de
Pares dels col·legis.
Direm, d'altra banda, que la
publicació es defineix c o m ' t o talment independent de pressions de caire polític i fins i tot
de caire econòmic, car es manté
gràcies al suport de la publicitat,
i el fruit econòmic de les vendes.
Seccions i m p o r t a n t s
Dintre la gran varietat de sec·
cions que configuren la Taula del
Reco, cal fer especial esment de
les seccions dedicades a les acti·
vitats del Grup d'Esplai, del C.F.
Vidreres, del Casino La Unió, i,

fins i tot, del Club Ciclista Vidreres, un grup de aficionats a l'esport de les dues rodes que, cada
diumenge, es disposen a iniciar
una nova aventura mitjançant un
simple viatge en bicicleta.
Cal, també, parlar dels Lladrucs d'en Quish, secció, ens costa, amb un gran nombre de lectors, car recull totes les indiscrecions que constantment pul·lu·
Ien per la vila de Vidreres.
No hem d'oblidar tampoc la
secció Mosaic de Vidreres, que
dirigeix el corresponsal de PUNTDIARI a Vidreres, en Pere Parer.
En aquesta secció es recullen
tots els temes i esdeveniments
que han marcat la vida dels vi
drerencs al llarg del mes.

Noves seccions
Cal destacar, d'altra banda,
l'afany dels membres de la Taula
del Reco, per convertir la seva
publicació en una eina de apropament per a tots els veihs de
Vidreres.
Així la darrera iniciativa de la
Taula del Reco consisteix en enviar, d'una manera absolutament
gratui'ta, un exemplar de la publicació a tots els fills o residents
a Vidreres que es trobin, en
aquest moment, complint el servei militar. Això permetrà als
soldats de Vidreres tenir un contacte més directe amb la vila, a
més
de
no
perdre
el
dels seus problemes i realitats de
cada dia.
Assenyalem també, que se-

gons es fa palès en el darrer número de la Taula del Reco, està
previst per al present mes de
març l'aprovació definitiva dels
estatuts del grup d'amics de Vidreres, i la convocatòria d'una
assemblea de socis en la qual es
realitzarà la seva aprovació.
Des de fa un parell de números, la Taula del Reco inclou una plana d'informadó
preelectoral, en la qual els partits
i coalicions que tenen previst
presentar-se a les eleccions municipals parlen dels seus programes
i exposen el seu parer sobre les
eleccions en general, i la seva
postura en particular

carnet
SELVA
Sant Hilari - Cursos de català per a
adults. El professor és Mosén Ramon
Espina. Es segueix la gramàtica cata
lana "Guiatje".
SELVA
Farmàcies de torn
S. COLOMA DE FARNES : Feia.
Arias.
BLANES : Feia. Adell
LLORET DE MAR : Feia. Fcesc.
Xavier Mazo
ANGLES : Feia. Adela Bonmatí
SANT HILARI : Feia. Xavier
Munta!

PUNT

A l t Empordà

om

7 de març
del 1979

Figueres

puntets
JUAN CAMACHO
El cantant Juan Camacho
ha estat aquest darrer cap de
setmana a Figueres. Segons
sembla la seva presència a la
nostra ciutat ha estat només
de tipus professional
HORA NOVA
Avui dimecres el setmanari
de l'Empordà "9 País" surt al
carrer amb el nom canviat, ja
que a partit d'ara se'n dirà
HORA NOVA, encara que els
propietaris del setmanari tenen enregistrats altres noms
com l'Empordà Express... EI
canvi ha estat per causa de
problemes amb diferentes publicacions, concretament amb
el diari madrileny "El País",
que havia presentat una "querella criminal" al "9 País".
També sembla qüe hi ha hagut problemes amb el setma-^
nari també d'àmbit comarcal
"el 9".

El camp de tir en estat ruïnós
FIGUERES (Del nostre corresponsal Josep Martí). — Cada
dia que passa es va ensorrant i
oblidant més el que havia estat el
camp de tir de Figueres. El local
que després de la forçosa disolució de la societat havia estat víctima de robaments periòdics, actualment està pràcticament derruit. Parets de pedra i sostres
sencers han caigut per l'acció del
que ja no són lladres sinó bàrbars;
"l'actual aspecte desolador no
pót fer-nos oblidar Pentusiasme
en què va néixer i el gran èxit
que va tenir en els seus primers
anys de vida", em diu un dels antics socis.
L'idea de fer un camp de tir a
Figueres es va incubar al llarg de
les xerrades dels bons aficionats
dins la rebotiga de l'armeria Romero de la Rambla. Deuria ser a
principis dels anys seixanta quan

carnet
ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

es va crear la societat amb tots
els requisits legals necessaris, hi
havia aleshores un centenar de
socis, nombre considerable ja
que eWir és un esport minoritari.
Al poc temps de la constitució es
va construir un xalet amb bar,
restaurant, secretaria, m^atzem
per a les màquines i les llotges.
Sembla que les seves despeses varen ser una de les causes de la desaparició de la societat. "Al llarg
dels deu anys que va existir es
celebraren diferents campionats i
concursos, com el campionat
d'Espanya de tir al plat sistema
í'Trap" del que resultà guanyador en Rates de Barcelona, per
aquest sistema hi havia dues màquines modemçs que després de
cada tir giraven uns graus l'angle
de tir de manera que podia fer
les funcions d'una dotzena de les
normals" ens diu Romero molt
entusiasmat. Ens explica que
també els arribaven colomins (Piehons) criats a Salamanca i que
el seu destí era el camp de tir
però que molts d'ells es lliuraven
de la mort i avui podem trobar
per 'es taulades altes de la ciutat
els descendents d'aquells condemnats a mort que es vfiren salvar gràcies als mals tiradors.

Continuant amb les seves explicacions el Sr. Romero em diu
que va ser de gran ajuda per el
club l'assistència de tiradors
francesos de Nimes, Carcasonne,
Narbonne i Tolosa que venien
tot sovint, els que també venien
aleshores eren els americans perquè estaven installats a la base d
de Pani, però els preus dels cartutxos varen anar pujant, els dels
colomins també, els sous dels
que manipulaven les màquines i
del guarda, el número de socis va

anar disminuint fins arribar a set
que va ser quan se l'hi va donar
una espenta però va fracasar i varen quedar només tres socis que
finalment varen decidir de demanar la disolució de la societat a la
Jefatura Superior de Deportes".
Així doncs va desaparèixer la societat del camp de tir, les instalacions del qual hem pogut veure
com s'han anat derruint i poc a
poc va anar desapareguent del
tot, cadires, taules, portes, làmpares, e t c . . .

Farmàcies de torn

LA JONQUERA - Si us interessa
cofnprar xètarra, cotxes vells, alguna
FIGUERES: Feia. Bonmatí
moto, motors fora borda per a embarcacions, caravanes de càmping, tot de
, ROSES: Feia. Estrella Hellín
segona mà, ho trobareu a la "Pública
subasta" que tindrà lloc avui a les
EXPOSICIONS
15 h. a la Duana Nacional de la Jonquera,
per a més inforamció podeu
FIGUERES - A la sala d'exposicions
mirar el tauló d'anuncis d'aquesta.
de ía Caixa, pintures de Josep M.
Comte fins al 16 d'aquest mes.

Venien els francesos
Les activitats del camp eren
molt conegudes pels francesos i
quan a França es prohibí el tir al
colomí, diferents societats franceses varen celebrar un campionat de "jumelage" al camp de tir
de Figueres, amb molta assistència d'esportistes del Midi.

, Apuesr

Ru'nes i dibuixos a les parets és tot el que resta del camp de tir de Figueres.

BUTLlETi

700

EXCURSIONS TRANSMUNDO
Setmana Santa, 79
Sortida de Girona a: Mallorca - Eivissa - L'Alguer - Mònaco - Suisa Saragossa i Monestir de Pedra, i molts més circuits arreu
d'Espanya, Europa i Transatlàntic.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

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

.rr>v

VIATGES

^ Tmmmiïnimur,,

Agència de viatges —Grup A— Títol 384

A GIRONA: Eiximenis, 16 — Tel. 21 25 50
A PALAFRUGELL: Sant Sebastià, 35 - T e l . 30 09 62

En,
C/.
de

vol rebre cada dia PUNT.
DIARI a l'adreça anterior
al preu especial de 5.800
ptes. (en lloc de 6.50Ò)
que pagarà:
trimestralment ... 1 475
semestralment
2.950
anualment....
5:800
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Tel.
Podeu^ enviar els rebuts contra el meu
compte/llib.

rf.°
Caixa

PUNT.DIARI A BARCELONA
El trobareu a:

del Banc/
«MIGUELANEZ»

«SR. MAHGENAT»

Portal de l'Àngel, 28

Carrer Major de Sarrià, 77

sucursal de

«DIARIO DE BARCELONA»

a nom de

QUIOSC FUREBAT

firma, .

Plaça Universitat, cantonada
amb el carrer Aribau

Magatzem, Passatge de la
Mercè, cantonada amb el
carrer Consell de Cent.

PUNT

7 de març
del 1 9 7 9
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Torroella de Montgrí

Candidats a les municipals
TORROELLA DE MONTGRL (Del nostre corresponsal Josep
Lloret). — Fins pocs dies abans que s'acabés el termini per al
ïiiurament de les corresponents llistes electorals podríem dir
que aquestes no varen quedar com a definitives, prova del treball laboriósrque hi ha hagut en alguns casos, sobretot a 1 hora
de trobar el corresponent lloc a cada candidat.
La sortida definitiva üe les
les properes eleccions municillistes, apagà els rumors que,
pals del dia, 3 d'abril. Són indes de l'anunci de convocatòtegrades en la major part per
ria d'eleccions municipals, vaun o més partits.
ren circular per la vila en el
sentit de quines serien les llisDe les tres candidatures una
tes que es presentarien i quins
ho es per UCD, l'altre per
veihs formarien cada una
CDC-UDC i una tercera que,
d'elles. Durant molts dies tota
amb el Pacte per un Ajuntamena de suposicions eren coment Democràtic, la recolzen
mentades pels carrers i un seERC, FNC, PSC i PSUC.
guit de noms eren posats a
Aquesta última ve encapçacada una de les llistes, noms
lada per Albert Bou, Llicenque entraven o sortien, pujaciat en Filosofia i Lletres; i el
ven o baixaven en l'ordre sesegueixen Joan Pagès, funciogons qui era el qui les comennari de l'Institut Social de la
tava, que en convertir-se en el
Marina; Jordi Bellpart, engiseu creador és de suposar que
nyer tècnic; Josep Garcia,
se les feia d'acord amb les semestre; Emili Aiadid, flequer;
ves particulars simpaties.
Joan Pibemat, hoteler; Plàcid
Fernàndez, pintor; Josep Bou,
Així doncs, ja és segur que
agricultor; Margarida Massot,
sòp tres les candidatures que
administrativa; Sebastià Ceban decidit de presentar-se a

A Palafrugell, i a causa de Tactual situació

•«^ t*-

^iK

Juan Ferrer, candidat per Centristes-UCD

brià, comerciant; Josep Pascual, enginytr tècnic; Marioha
Lloret, infermera; i Pilar Cabratosa, practicant.
La llista Centristes de Catalunya-UCD l'encapçala Joan
Ferrer, hoteler; seguit de Salvador Cumalada, director d'escolà; Francesc ^ r c i a , agricultori Pere P a m , paleta; Joan
Mitjà, hoteler; Pompeu Palet.
contratista d'obres; Rogeli Pa-

Albert Bou, candidat pel"Pacte
per a un Ajuntament democràtic"
(ERC, FNC, PSC i PSUC).
rals, transportista; Montserrat
Miró, professora d'educació
física; Jaume Bosch, comerciant; Salvador Grassot, agricultor; Francesc Balnco, sanitari; Martí Sarasa, indistrial i
Joan Clotas, industrial.
La tercera candidatura, la
que recolza CDC-UDC, presenta en primer lloc a Antoni Canadà, enginyer industrial; Martí Alaball, industrial; Emili

Antoni Canadà, candidat per CDCUDC
Garcia, industrial; Pantaleó
Font, administratiu; Francesc
Fuster, agricultor; Ferran Cadenet, perruquer; Jordi Plaja,
administratiu; Maria Pilar
Arroyo, comercianta; Joan
Calsina, marbrista; Joaquim
Ferrer, agricultor; Joan Puig,
administratiu; Josep Alabau,
industrial; i Salvador Junqué.

JOSEP LLORET

Organitzat per rInstitut "Frederic Martí i Carreras"

Els paletes,
preocupats

Palafrugell: Quart concurs
llteratl' 'Josep Pla''

PALAFRUGELL. (Del nostre corresponsal Santi Massaguèr).—La
febre de la construcció ha pres,
aquests darrers mesos, posicions
mai vistes. Segons ha pogut saber PUNT.DIARI, en el terme
municipal de Palafrugell, s'estan
edificant, en aquests moments,,
al voltant de mil dues-centes vivendes, incloses les que són part
d'un bloc de cent-quaranta pisos,
promogudes per una cooperativa
de l'habitatge.
L'opinió pública es demana si,
una vegada enllestides, hi haurà
compradors per a totes. Cas de
no ésser així, i sembla difícil, la
situació que esdevindrà pot ésser
causant d'un fort atur als sector
de la construcció.

L'Institut Nacional de Batxillerat "Frederic Martí i Carreras"
;de Palafrugell convoca, per quarta
vegada, el concurs literari "Josep
Pla", en col·laboració amb eí Patronat Josep Pla. l'Editorial Destino, l'Associació de Paçes d'Alumnes de l'Institut, i la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament.
Les bases són les següents.
1. Hi podran concórrer tots
els alumnes oficials de BUP
o COU, dels Instituís Nacionals de Batxillerat del Principat, amb un o diversos treballs originals en català o en
castellà, sense cap mena de
limitació temàtica.
2. Els originals, redactats en
prosa, es trametaran per quadruplicat, i llur extensió no
haurà de ser inferior a dos
folis, ni superior à sis. Es presentaran escrits a màquina;
amb doble espai i per una sola cara, podent presentar cada
concursant un màxim de tres
treballs. Cada original tindrà
un títol i es lliurarà dins d'un
sobre de la mida dels'folis.
A l'exterior del sobre, s'hi
llegirà: "Per ai IV CONCURS
LITERARI "JOSEP PLA".
Secretaria de L'Institut Nacional de Batxillerat "Frederic Martí i Carreras". Palafrugell (Girona). Els originals
poden Uiurarse personalment
o enviar-los per correu certificat. Dintre el sobre, a més
del treball, hi haurà un altre
sobre petit tancat, a l'exterior del qual 1M figurarà el títol del treball i en el interior
nom i cognoms del concursant, adreça, telèfon i centre
on estudia actualment.
3. El termini de recepció d'originals serà el 31 de Març de
1979,
admetent-se
tots
aquells treballs que s'hagin
enviat abans de l^smentada
data.
4. El veredicte del concurs,
que serà inapel.lable, serà
emès la primera quinzena de

Hi ha hagut moltes empreses
forasteres que han aprofitat un
moment sociàlògicament oportú per realitzar edificacions,
moltes d'elles en previsió que els
futurs Ajuntaments que surtin
de la voluntat popiilar tanquin
les aixetes, i es dediquin a revisions exhaustives dels plans d'urbanisme.
Ara la moneda és a l'aire, i és
just de creure què les construccions hauran d'acabar-se gradualment. Dependrà de la planificació racional que en l'immediat
futur es realitzi perquè la crisi no
sigui latent entre les empreses
d'aquest important sector laboral de la costa.

carnet
BAIX EMPORDÀ
Farmàcies de t o m
PALAFRUGELL
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

LA BISBAL : Feia. Figa
PALAFRUGELL : Feia. F. Sufier
PALAMÓS: Feia. Oarés
SANT FELIU GUÍXOLS: Feia
Valls
TORROELLA MONTGRÍ : Feia
Pla.
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serts si la minvada qualitat dels treballs presentats ho exigís així, consistiran en els corresponents!
documents que ho acreditin, i en lots de llibres que
en conjunt es valoren en.
50.000 pessetes. D'altra
banda l'Institut organitzador es reserva la propietat;
dels originals premiats i
el dret de publicar-los,
lectures comentades públiques, escenificacions c
bé altres maneres de difusió.

Maig de 1979 peF un jurat
composat per : José Maria
García López, professor de
Llengua i Literatura Espanyoles de l'Institut de Palafrugell; Montserrat Lunati, professora de Llengua i
literatura Catalanes del mateix centre; Joan Maria Puigvert, poeta ; i Josep Martinell, de la Biblioteca "Josep
Pla".
Es concediran els següents
premis:
a) Treballs en català:
l.er PREMIÍ ACCESÍT.
Premi especial a un text
que es distingeixi en descriure amb originalitat algun aspecte de les terres
o els liomes catalans, temes tan propis de Josep
Pla.
b) Treballs en castellà:

6.

Lliurats els premis, en el
transcurs d'una sessió que
es celebrarà en la data i lloc
que oportunament s'anun
ciaran, i a la que procura
ran d'assistir els concur
sants premiats, es podran,
recollir els treballs que no
hagin estat guardonats a L·i
Secretaria de l'Institut organitzador en el termini
d'un mes, des de la data
d'emissió del veredicte.

7.

El jurat es reserva el dret;
d'interpretar lliurament lesi
bases i d'adoptar totes
aquelles mesures que calguin, per al bon funcionament del Concurs.

l.er P R E M I Í ACCESIT.

c) PREMI ESPECIAL
FRANCESC ALSIUS i
Accèsit, per als dos treballs de més qualitat, redactats en català o en castellà, que siguin presentats per alumnes de l'Institut organitzador del
Concurs.
, Els premis esmentats, que
podrien declarar-se de-

pyüíT

Garrotxa

7 de març
del 1979

En tota la Garrotxa

La vaga del tèxtil s'ha notat
Ahir, avui dimecres, i demà
dijous, el5 treballadors del ram
del tèxtil fan vaga a la Comarca
de la Garrotxa, una de les més
afectades en aquest sector.
Aquesta vaga, és per recolzar
les reivindicacions plantejades en
el seu conveni, el qual s'està negociant durant aquest dies.
Els motius, doncs, són els mateixos que afectaren la comarca
i arreu de l'estat espanyol, els
passafs 20 i 21 de Febrer.
Recordem que la plataforma
reivindicativa plantejada per les
centrals és la següent:
—Salari mínim de 800 pessetes
dia.
—42 hores de treball a la setmana.
,>^30 dies de vacances que puguin
fer-se entre juliol i setembre.
—Dues pagès extraordinàries de

30 dies a pagar els mesos de maig
i setembre i que es facin extensibles als empleats que estiguin
fent el servei militar.
—Beneficis del 10 per cent del
salari i que es facin setmanalment.
—Increment d'un 20 per cent del
sou per els treballadors que hagin de treballar les 10 hores de la
nit a les 6 de la matinada.
- Ací a la nostra comarca pràc^
ticament totes les empreses d'aquest ram es troben en vaga,
aquests tres dies.
Les centrals sindicals, han organitzat per els tres dies de vaga
una sèrie d'actes a desenvolupar
en el cinema Ideal d'Olot. Com
poden ésser entre d'altres una
sessió de cinema.
Recordem que en relació amb
aquest tema el dilluns al vespre,

es féu pública una nota de la patronal que s'expressava en els següents termes:
"De la mateixa manera que
nosaltres respectem el dret dels
treballadors a declarar-se en vaga,
esperem que les centrals sindicals
respectaran el dret de treballar,
emparats per les normes laborals,
dels qui vulguin fer-ho.
Com que forma part de la nostra obligació tenir assabentats als
industrials treballadors i a la població en general de la nostra actitud davant el desenllaç del conflicte, si cal, irem donant més informació".
Després de fer.se pública
aquesta nota de l'Associació
d'empresaris del Tèxtil de la Garrotxa, en sortí una a'tre ala llum,
en aquest cas de les centrals sindicals que s'expressave així:

Un piquet davant l'empresa "Rosell" (Foto Mel).

"Les centrals sindicals U.G.T.
i C.C.0.0. s'han reafirmat en la
vaga del tèxtil per aquests tres
dies, dimarts, dimecres i dijous,
com a abonament del conveni estatal que demana la solidaritat
de tots els treballadors de la Garrotxa".
Cambra Tèxtil, al marge

"Rigat Masdéu" també hagué de parar (Foto Mel).

El sindicar Cambra Tèxtil que
agrupa un elevat nombre de treballadors que ocupen llocs d'iniciativa o responsabilitat d'empresa del tèxtil han decidit de no
anar a la vaga per considerar que

UNKÍ DE CENTRE DEMOCRÀTIC
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la convocatòria de vaga resulta
solament vàlida per als treballadors afiliats a les central sindicals que la convoquen.
Hi ha hagut empreses on els
treballadors han fet una votació
per continuar treballant o fer vaga, havent estat el resultat de
continuar treballant; però, tanmateix forçats pels piquets de
vaga han hagut de plegar.
Els treballadors es diuen que
si la vaga era voluntària tal com
havien anunciat els responsables
de les centrals sindicals, no hi ha
cap raó per obligar-los a fer-ne.

<• A

7 de març
del 1979

PíM

Garrotxa

Bona falta li feia

El carrer del Roser s'asfalta
OLOT (Del nostre corresponsal).
S'ha començat T'asfaltat al Puig
del Roser, de la nostra ciutat,
que com que en aquests moments estava en molt males condicions a causa dels sots produi'ts
per la sorra.

moltes i moltes coses, però sens
dubte una de les més urgents serà la pavimentació dels nombrosos carrers de les barriades olotines, poc assistides en tots els
aspectes.

Si fa pocs dies ens vèiem obligats a parlar del mal estat d'alguns carrers ja esfaltats de temps
no ens podríem oblidar del gran
nombre d'altres que encara no
han vist en sa vida la màquina de
quitrà. Alguns d'ells, com el cas
del Puig del Roser, situats a
molt pocs metres del bell mig de
la ciutat. D'altres, la majoria, es
troben als afores, però no per
això el problema es menys greu.

carnet

Realment si una tasca ha estat
positiva en l'etapa de l'actual
batlle, Francesc Cases, ha estat la
pavimentació dels carrers més
cèntrics que els consistoris franquistes varen passar de llarg ( i ja
no en parlem dels molts carrers
dels barris nous), Francesc Cases,
que per altra banda és batlle accidental i deixa el seu càrrec ben
aviat (no es presenta a les municipals), des del Juny del 77 en
que hi pujà, ha vist com s'esfaltaven un total de 48 carrers, mitjana molt superior al dels alcaldes anteriors. No voldríem, però,
que les nostres línies fossin una
excusa per deixar les coses com
són en aquests moments: queden molts carrers, ja no tants al
centre —evidenment—, però que
també necessiten de pavimentació.
Amb l'esfalt del Puig del Roser quedarà ja ben poca cosa a
fer en matèria de pavimentació
a la part central d'Olot, mentre
que la resta —que són molts carrers— esperen l'arribada del nou
consistori a qui es demanarà

GARROTXA
Farmàcies de torn
OLOT: Feia. Joan Fajula
BESALÚ : Feia. Gratacòs - Servei permanent només per a urgències.

RIPOLLÈS
Farmàcies de torn
RIPOLJL - Feia. Sargatal
CAMPRODON : Feia. Joaquim
Soler - Servei permanent
SANT JOAN ABADESSES : Feia.
Sunyer - Servei permanent
CERDANYA
Farmàcies de torn
PUIGCERDÀ : Feia. Muntaner

RIPOLL
Guàrdia Civi! 70 00 82
Bombers 70 06 00
Casa de Socors 70 01 56
Seguretat Social 70 01 59
Hospital Municipal 70 01 56
Parada Taxis 70 09 94
Creu Roja 70 06 01
SANT JOAN ABADESES
Guàrdia Civi! 72 00 1 8
Bombers 72 0! 00
Casa de Socors 72 01 00
Hospital Municipal 72 00 95
CAMPRODON
Policia 74 02 33
Guardia Civil 74 00 39
Bombers 74 00 05
Casa de Socors 74 01 24

Els veins ja respiren (Foto Mel)

Possibilitat de vaga a l'Institut

Contra la doble selectivitat
Els alumnes de COU de
l'Institut Nacional Montsacopa d'Olot estan vivint uns moments de tensió davant els rumors que han circulat en les
darreres dates sobre la possibilitat de realitzar una vaga en
contra de la suposada selectivitat de Facultat que semble
ser que té preparada el Ministeri per aquest final de curs.
La veritat és que les informacions arriben molt filtrades
als alumnes de COU d'Olot i a
causa d'això el confusionisme
ha fet aparició durant aquests
dies a l'Institut.
Segons ens han informat,
la principal di? icultat per a a;rribar a una definitiva determi-

GRUES i TRANSPORTS

FREIXES
SERVEI de GRUES i PLATAFORMES
SERVEI PERMANENT, DIUMENGES, FESTIUS i NOCTURN

AUTOMÒBILS
CARAVANES
EMBARCACIONS

Crta. Nacional I I , Km. 720
Tel. 20 69 37

FORNELLS de la SELVA
(GIRONA)
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nació sobre si es realitza o no
la vaga és la manca de contactes amb els altres instituts
provincials, els quals segurament es troben en una situació semblant.
La vaga, de portar-se a terme, i tal com dèiem abans, estaria encarada a atènyer (al
menys a intentar) la supressió
d'aquesta segona selectivitat,
impopular des de molts punts
de vista —sobretot entre els
estudiants, evidentment.
Fins al moment d'arribar a
la Facultat l'alumne que acabava amb el COU aprovat havia de realitzar un examen de
selectivitat que feia la funció
de "filtre" per seleccionar l'a-

lumnat que el curs següent
hauria de passar a la Facultat
corresponent.
Els rumors que corren i
han esverat els alumnes olotins (i ens consta que de molts
més altres llocs) diuen que
aquest any no hi haurà només
una selectivitat, sinó que un
cop superada la primera (la
tradicional) s'haurà de passar
una altra (més forta, evidenment).
La possibilitat que es faci
aquesta selectivitat és del tot
desconeguda, donada la poca
informació que el Ministeri ha
donat sobre el tema. Els alumnes, però, de confirmar-se els
rumors, aniran a la vaga.

1
DIES 10 i 11 DE MARC
FESTA DE LA UNIÓ
OSAN de Catalunya Nord i PSAN PROVISIONAL organitzacions que lluiten contra l'opressió dels estat
francès i espanyol, amb la incorporació d'independents
afegits al procés obert d'unificació formen, a partir
d'aquestes dates, UNA SOLA ORGANITZACIÓ DELS
INDEPENDENTISTES DELS PAÏSOS CATALANS.
Els dies 10 i 11 de març monclou a Sant Miquel de
Cuixa (Conflent Catalunya nord) el procés d'unificació amb l'exposició dels objectius dels Independentistes Revolucionaris dels Paisos Catalans i amb la celebració festiva d'aquest acte simbòlic d'unitat que travessa les fronteres dels estats.
Hi haurà parlaments de companys de la resta de nacions oprimides pels estats espanyol i francès; celebrarem un homenatge als orígens de la nostra nació.
Hi haurà recitals i menjar i bon vi de la terra.

Acudim t ets a la festa Independentista
Visca la unitat dels Paisos Catalans
Fer tiquets adreceu-vos a: Centre d'Informació dels
Països Catalans, Granvia 565, 3.er. Barna Tel. (93)
254 56 25 i a Llibreria Publia, Consell de Cent, 2 8 1 .
Barna Telf. (93) 254 01 64.

Catalunya

PUNT
WARl

7 de març
de 1979

Espetec de bombes

Des d'ahir

Detinguts 4
possibles del
«Cas Viola»

La vaga
dels trens
francesos
ens afecta

Barcelona no ha quedat
marginada de l'ona de violència que afecta aquests
dies a algunes parts de l'Estat espanyol. Dues bonnbes
eren desactivades dilluns a la
nit per la policia a la coneguda Rambla. Segons han explicat veïns de la zona a
PUNT.Dl ARI el soroll dels
artefactes va ser impressionant i els va espantar molt.
Sortosament no es produí
cap desgràcia, ja que |es
bombes van ser descobertes
à temps.
La m a t e i x a n i t del dilluns,
la poficïàféïà pública la detenció de quatre persones
relacionades, segons fonts
policials, amb els assassinats
de Josep Maria Bultó i Joaquim viola.
Els detinguts. Concepció
Vall Pla, Montserrat Vall Pla,
Montserrat Sangrà i Xavier
Alonso Manzano Pérez, ja
havien estat implicats anteriorment per la policia en els
assassinats de ' l'industrial
Josep Maria Bultò fa dos
anys i el de l'ex-alcalde de
Barcelona, Joaquim Viola,
ara va fer un any.
Recordem, que la policia
va implicar en un principi els
nacionalistes catalans Àlvar
Valls, Motserrat Tarragó,
Carie Sastres i Josep Lluís
Pérez en l'assassinat de Bultó. Les mateixes persones,
excepte Valls, foren acusades per les autoritats policials de la mort de Viola, el"
gener de 1978.
Josep Maria Bultó i Joaquim viola van morir en esclatar una bomba que un es-.
camot havia col·locat a prop
del seu cos. Viola va morir
juntament amb la seva dona
. Montserrat Tarragona a la
seva residència del Passeig
de Gràcia de Barcelona.

Barcelona, en onada conflictiva

IVlilitarització del «Metro»
i vagues als magatzems
Durant tot el dia d'ahir encara
va prosseguir la vaga dels flequers a Barcelona, sense poder
arribar a cap acord en les darreres
negociacions celebrades a la Delegació de Treball. Sembla ser
que la patronal no té cap pressa
en resoldre el conflicte.
Per altra banda en les flequeries petites els amos continuen
fabricant ells mateixos el pa i
posant-lo a la venda, encara que
en petites quantitats, la qual cosa
fa que es. produeixin llargues
cues. S'ha calculat que aquests
són un 4 5 % de Barcelona ciutat.
Els grans magatzems avui-i demà continuaran la vaga que va
començar el dilluns, que si no s'arriba a cap acord tornarà a prosseguir de forma intermitent els
dies 10, 16 i 17 d'aquest mes.
Amb tot, la notícia laboral del
dia la protagonitzen els treballadors del «Metro» que han esta
militaritzats. segons l'ordre que
avui dimecres publica el Butlletí

Oficial de l'Estat. En tornar-se a
plantejar per a avui una vaga
idèntica a la que van fer la setmana passada, el Govern ha decidit
que no pot tenir paralitzats els
serveis públics de Barcelona ja
que els treballadors, d'Autobusos
s'havien fet solidaris no volent fer
serveis especials de transports de
superfície. El comitè de vaga del

Metro fins a darrera hora restaba
reunit per decidir les mesures a
prendre. Diferents dirigents de
centrals sindicals s'han pronunciat en contra de la militarització
per entendre que retalla el dret de
vaga en general. Ho han fet dirigents de CN, CSU, UG, USO i SU.
L'agència EFE no ha recollit l'opinió de Comissions Obreres.

Possibles a Barcelona

Capdevila o Galio, governadors
BARCELONA.—
Vicenç
Capdevila, actual director
general d'Administració Local, podria ésser nomenat
nou governador civil de Barcelona, segons ha pogut saber «Efe».
Vicenç Capdevjla, que havia segut batlle de l'Hospitalet de Llobregat, sustituiria a
Josep M° Belloch Puig, que

ha reivindicat en diverses
ocasions la seva intenció de
retirar-se per a exercir la
seva carrera de Dret.
D'altra banda, l'agència,
recullint fonts generalment
ben informgdes, especula
amb la possibilitat que el càrrec podria recaure en l'actual governador civil de Múrcia, Federico Gallo.

-i i
I I

Amb motiu de la vaga
dels trens francesos, què va
començar ahir a les vuit del
vespre, i que acabarà a les
sis del matí de demà, han
quedat suprimides les següents circulacions de trens,
segons ha informat la oficina
de premsa de la Renfe:
Avui: Barcelona-Talgo direcció París, i Català-Talgo
amb destí a Ginebra.
Demà, dia 8; Es reanudarà el servei amb normalitat a
partir de les 10 del matí, circulant el Català-Talgo amb
destí a Ginebra.
Els trens de viatgers Renfe, excepte els indicats, circularan normalment durant
tot el dia d'avui fins a PortBou, encara que no es pot
garantir la continuació del
viatge enllà de la frontera.
Els viatgers amb destí a
Ginebra disposen d'autocars
regulars désde Figueres fins
a Perpinyà,.

Tres armats

Assalten el
«cuartelillo»
de Mataró
Tres individus, un d'ells armat
amb una escopeta de canons retallats, assaltaren a primera hora
de la tarda d'avui el dipòsit municipal de detinguts de. Mataró i
després d'haver amenaçat ei funcionari de la porta d'entrada, alliberaren dos individus que eren
allà retinguts.
Sembla ser que els dos detinguts havien comès recentment un
atrac a la localitat barcelonina de
Masnou.

Benet, Barrera, Senillosa.

Postura socialista

Els «solitaris» s'Integraran en
Reventós no vol les
Diputacions al Consell diferents grups parlamentaris
(De la nostra redacció a Barcel o n a ) . — « E s t e m en contra de
la presència dels presidents de
les d i p u t a c i o n s de G i r o n a ,
Uelda 1 Tarragona dins el C o n sell Executiu de la Qenerallt a t » , ha manifestat Joan Reventós en una roda de premsa celebrada ahir a la tarda. Alhora el
PSC demana que Convergència
Democràtica i. UCD manifestin
públicament la seva postura al
respecte.
Aquesta pronunciació dels socialistes està basada en contrarestar una possible maniobra
d'UCD, ja que «la presència de
les diputacions catalanes dins
el Consell significaria una Incidència del partit del Govern
dins la política catalana que
no II correspon».
Malgrat que en el decret llei
pel qual es va restaurar la Generalitat hi ha una clàusula on s'exigeix que les diputacions figurin
dins del Consell, el PSC estaria

per la no aplicació d'aquest decret
llei.
Per altra banda manifesten que
els resultats d'aquestes passades
eleccions es poden considerar
com la consolidació de l'espai socialista a Catalunya i el PSC es
converteix en l'eix vartebrador de
la política catalana. Ara, cara a les
eleccions municipals, veuen com
un dels objectius fonamentals fer
front a l'abstenció.
Estan decidits a sostenir el govern d'unitat catalana que presideix Josep Tarradellas i recolzar
totes les gestions que el President
de la Generalitat faci cara a impulsar la política de traspassos,
com ara el viatge que realitzarà a
Madrid.
Joan Reventós va
recalcar
moltes vegades que la UCD és un
partit de dreta encara que ells es
considerin de centre, i que com a
tal actuen, «per això els fa por
l'avanç d e l'esquerra a C a t a lunya».

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 7/3/1979. Page 11

(De la nostra redacció a Barcelona).— El balanç de la campanya
electoral i dels resultats dels comicis celebrats el passat primer
de març, ocupa aquest dies bona
part de l'atenció dels partits polítics a Barcelona.
Després que dilluns ho fes el
PSUC, ahir els socialistes van donar la seva versió oficial de les
eleccionms generals. Tanmateix
s'espera que avui estudií el tema
la candidatura al Senat Per l'Entesa que encapçalà el seu únic senador e l e c t e , J o s e p
Benet.
Aquest grup té previst de fer una
anàlisi de la seva derrota electoral
i de decidir a quin grup parlamentari s'integrarà Benet.
Altres qüestions polítiques que
acaparen l'atenció i l'interés dels
partits són la celebració de les
properes eleccions municipals, la
constitució del nou parlament a
Madrid i la formación del proper
govern espanyol.
Els socialistes no han recollit

encara ni han fet cap declaració
pública clara envers la proposta
del PSUC de cara a un pacte de
govern per als ajuntaments que
surtin de les properes eleccions
municipals. Els comunistes van
llançar dilluns davant la premsa
una crida als socialistes i a Convergència Democràtica de cara a
un enteniment per a les municipals. Amb CDC tenen' previst de
negociar el tema aquesta setmana.
De cara a la constitució del
nou parlament espanyol, els candidats electes de Coalició Democràtica, els de Convergència i
Unió i el d'Esquerra Republicana
no tenen encara clar a quin grup
parlamentari s'integraran. Mentre
aquests diputats esperan per
decidir-se a conèixer el reglament"
del Congrés i l'escrutini final de
les eleccions. Centristes de Catalunya, PSC-PSOE i els del PSUC
ja saben a quin grup aniran.
D'altra banda. Convergència

Democràtica de Catalunya atreu
en aquests moments l'atenció
dels observadors polítics tant a
Madrid com a Barcelona. Els rumors que algun dels seus membres pogués formar part del nou
govern sembla que no es materialitzaran, en camvi sí és probable
un pacte amb la UCD de cara al
Congrés de Diputats. De totes
maneres, com avançava ja dissabte a PUNT DIARI Jordi Pujol,
encara no els ha estat feta cap
oferta per part de Madrid.
El partit que encapçala el diputat Heribert Barrera, Esquerra Republicana de Catalunya també és
en aquests moments centre d'interès a Barcelona. Tota la premsa
d'ahir es feia ressò dels possibles
canvis en aquesta formació política. ER podria dividir-se i fins i tot
desaparèixer si com diuen certs
comentaristes polítics l'ala dreta
s'integra a Convergència Democràtica de Catalunya i l'esquerra
al PSC-PSOE.

to
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Processament de tres etarres a Madrid

El fiscal rebaixa les penes ais membres dTTA
U n grup d e gent d e l País Basc a c u d í ahir a Madrid per presenciar el judici q u e s'efectua contra els tres etarres acusats
d e voler dur a t e r m e diverses accions terroristes. Els acusat^
n o m é s dialogaren a m b els advocats defensors, t o t negant
els càrrecs q u e se'ls imputaven i confessant pertànyer a
E T A , únic exèrcit d'alliberament d'Euskadi, segons manifestaren ells m a t e i x o s .
Castells, Ignacio Esnaola i Jesús
Ahir al migdia se celebrà a la
Anua so.licitaren l'absolució de
secció segona del
penal de
llurs representants.
l'audiència nacional la vista de la
causa seguida a César Francisco
Quatre detinguts i vaga de
Izar de la Fuente, Juan Ramon
bars a Vitòria.
Ruiz Gama i Alberto Olarde
Azcorreta, acusats d'intervenir
D'altra banda, els bars de Vien diverses accions d'ETA per les
tòria decidiren ahir tancar llurs
quals el fiscal demana 63 anys de
portes en solidaritat amb Alfrepresó.
do Sampedro, que fou detingut
dissabte passat per voler acusar
Hom recordarà que els tres
els inspector de policia que l'oprocessats van ser detinguts ei
bligaren a enretirar un cartell de
passat 10 de febrer a Vitòria i
l'assemblea pro-amnistia, col·loGfirona, segons l'acusació que
cat amb motiu dels judicis de
preparaven accions contra els
Madrid a les portes del seu local.
membres de les forces d'ordre
Com se sap Alfredo Sampedro
públic, i així com la voladura del
fou acusat d'apologia del terrorepetidor de TV del mont
risme i traslladat al centre peniZandiaran i de la Imia fèrria
tenciari de Manclares. Però, desentre Madrid i Irun, a la sortida
prés de les gestions del seu advode l'estació de Vitòria. En el
cat i com c conseqüència de
moment en què els procesl'estat físic d'Alfredo Sampedro
sats van ésser traslladats a la sala
el jutge decretà el trasllat a l'hosdel judici, el públic que hi havia
pital per espai de setanta-dues
anat j)rocedent' del Pais Basc els
hores, on quedà internat.
acoUf amb forts aplaudiments,
mentre un dels acusats cridà
Cal assenyalar que també han
"gora Euskadi askatuta", que
estat detinguts i acusats d'apolofou corejat pel públic esmentat.
gia del terrorisme Jesús Arroniz
Mugica, propietari del bar LoEn començar el judici, els pro
retxu; el noi Joaquíin Ibànez Ucessats es negaren a contestar les
garte, acusat de pertànyer a un
preguntes del president i del fisescamot d'informació d'ETA, i
cal, tot aLlegant no reconèixer al
finalment Juan Luís Arriola, qué
tribunal per tractar-se de repreparticipà en una manisfestació
sentats espanyols i no del poble
de solidaritat amb els presos basbasc, que, segons ells, era l'únic
cos de Sòria que es féu el propque podia jutjar-los.
passat dissabte.
Els encartats contestaren les
preguntes dels advocats defenEls e m p r e s o n a t s d e S ò r i a
sors i negaren llur participació en
d e i x e n la vaga d e fam.
els fets que se'ls imputava, malgrat que confessaren que formaPel que fa a la situació dels
ven part d'ETA, que, segons ells,
seixanta-vuit empresonats al pees l'únic exèrcit d'alliberament
nal de Sòria pressumptament red'Euskadi que cerca la indepenlacionats amb ETA, fonts penidència de la república socialista
tenciàries han informat que debasca. Tanmateix, manifestaren
cidiren deposar l'actitud de vaga
que ells lluiten per la retirada de
de fam que venien mantenint
les forces d'ordre públic del seu
desde feia un mes. La situació fípaís i per la constitució d'un gosica d'alguns d'elis era ja crítica
vern d'Euskadi.
i, per aquest motiu cinc d'ells
van ser curats ahir pel sistema de
Després d'escoltades les declagota a gota amb la finalitat d'eviracions dels eneartats, el fiscal
tar lesions irreversibles. Tanmarebaixa les penes so.licitades i
teix, un bon nombre de reclusos
els advocats defensors. Miguel C

s'estan medicant per a poder ingerir aliments, a la vegad que
d'altres . mengen ja sense problemes. Els reclusos no han donat
cap explicació als funcionaris sobre els motis que els han decidit
a deixar la ví^a de fam.
Debat s o b r e el terrorisme a

Madrid.
Cal assenyalar també que ahir
se celebrà a La Universitat Autònoma de Madrid un debat sobre
el terrorisme organitzat per l'associació cultural Mirajuano en el
qual participaren l'advocat Juan
M. Bandrés, diputat electe d'Euskadiko Ezkerra, així com el magistrat de Justícia, José Antonio
Martin Pallin, i els professor de
Ciències Polítiques, Julio Rodríguez Aramberri, i de Filosofia,
Javier Sabada.
La intervenció més destacada
del debat esmentat fou la de
Juan M. Bandrés, que obrí la
seva intervenció tot destacant
el clima de tensió existent al
País Basc i la necessitat de comptar amb unes forces d'ordre públic autònomes, alhora que indicà les diferències de terminologia que existeixen entre terrorisme i violència de resposta, i culpà els mitjans de comunicació
d'enfocar les informacions amb
conceptes errats.
Robatori d e
Pamplona.

'goma—2" a

D'altra banda, cal fer esment del
robatori de "goma—2" perpetat
a l'empresa Arana de Pamplona
per un escamot armat, que reduí
els dos guàrdies que custodiaven
el polvorí. Fins ara ha pogut saber-se que les persones que prengueren part en l'operació foren
un total de cinc, distribuïts en
dos grups. Un penetrà en l'habitatge i l'altre segrestà a punta de
pistola dues furgonetes que posteriorment es varen empar en
el transport dels explosius.
I n v e s t i g a c i o n s policials
la b o m b a d e C e u t a .

per

Tocant a les investigacions
que porta a cap el cos superior
de policia sobre l'explosió d'un
artefacte de gran potència que

esclatà abans d'ahir a l'hotel
Ulises de Ceuta, que segons
l'agència "France Press" havia
estat reivindicada pel Front Patriòtic Marroquí, cal dir que
ahir es varen donar a conèixer les
fotos-robot de sengles dones que
hom creu relacionades amb l'afer
Una d'elles fou identificada, atès
que s'allotjà a L'hotel Ulises, on

Eb Rai* d'^tpanya acudiran ahir a donar al oondol ala famtllara da l'aa•aaalnat ganaral MuAoz Vazquax a l'HoapItal MHItar da Madrid (foto l u rope Praaa)

Els reis visitaren la capella ardent

Funeral pel general
assassinat a Madrid
Ahir a primeres hores del
matí se celebrà a l'hospital miUtar "Gómez Ulla" de Madrid
una misa de "corpore insepult o " per a l'ànima del general
de brigada Agustín Vàzquez,
assassinat el dia anterior, que
fou presidida pel ministre de
defensa, tinent general Gutiérrez Mellado.
Minuts després de la cerémònia acudiren a visitar la capella ardent els reis d'Espanya
Joan Carles i Sofia, que foren
rebuts a la seva arribada pel
cap de l'Estat Major de l'exèrcit, tinent general Tomàs de
Liniers. Els reis van permanéixer uns minuts amb la vídua
i els fills de la víctima, als que
testimoniaren llur condolència per la mort del general de

La propeta setmana podrien
convocar-se el Congrés i el Senat

Presidents d e lésícarnbres
Quan els noms per a possible president dèl Congrés,
Efe diu que s'especula amb
Antonio Fontan (ex-president
del Senat), Landelino Lavilla
(ministre dé Justícia), Pio Ca-
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banillas (ministre de Cultura),
Fernando Alvarez Miranda
(ex-president del Congrés) i,
fins i tot, Francisco Fernandez Ordoriez (ministre d'Hisenda).
Per al Senat es parla de
Guerra Zunzunegui (vicepresident primer en l'anterior legislatura), Justino de Azcàrate (ex-president de la comissió
d'afers iberoamericans del
Senat, que fou senador reial i
ara ho és per ÜCD de León), i
Manuel Iglesias Corral (que
passa del grup mixte al d'UCD
en l'àhterior legislatura).

Més e x i g è n c i e s
per als c e n t r i s t e s
D'altra banda, el nou reglament intern del grup parla-

brigada.
El cos del general Agustín
Munoz Vàzquez fou traslladat
a primeres hores de la tarda
d'ahir en helicòpter a Ceute
per ser enterrat en la població
esmentada tal i com disposà
la família del mort. El. fèretre
fou traslladat des de la capella ardent a l'heliport de l'hospital Gómez Ulla a espatlles
dels seus companys de promoció.
La comitiva que despedí el
cos del general fou presidida
pel vicepresident primer del
Govern iMinistre de Defensa,
tinent general Gutiérrez Mellado, i per la Junta de Caps
d'Estat Major, encapçalada
pel tinent general Ignàeio Alfaro Arregui.

puntets

A nivell de "juntes preparatòries'

MADRID. — La propera setmana podria dictar-se el real
decret de convocatòria de les
juntes preparatòries del Congrés i del Senat, segons han
informat a l'agència Efe fonts
parlamentàries.
Les fonts parlamentàries
consultades per Efe han subratllat els criteris polítics que
avalen la publicació urgent
del reial decret ehelsentitque
cal reduir al màxim ei període
d'interinitat oberta amb la
convocatòria i cel.lebració de
les eleccions.

deixà una maleta que no passà a
recollit, com Marina Pich Pou.
L'altre noia, que va anar a recollir-la a l'hotel no ha estat encara identificada i només se'n coneixen els trets físics. Hom creu
que ambdues noies poden ser
les mateixes implicades en la
bomba coljocada no fa gaire
temps a Melilla.

mentari d'UCD al Congrés serà sotmès a l'assamblea plenària desi diputats centristes, en
una de les primeres reunions
del grup en la nova legislatura.
Segons informacions recullides per Efe, el reglament serà
força més exigent respecte
als diputats del grup que en
l'anterior legislatura no fou
precisament un exemple pel
que fa a l'assistència a algunes sessions i quan a disciplina de vot.
Sembla que els diputats
centristes hauran de ser a Madrid de dimarts a divendres,
cada setmana. Per casos d'indiScipHna i manca de dedicació, es fixen sancions econò-;
miques més altes que les del
reglament anterior i s'obren
possibilitats d'expuisió, si
així ho acorda el propi grup.

Coalició D e m o c r à t i c a
anirà a les m u n i c i p a l s
Un dels perdedors de les
eleccions, Coalició Democràtica, ha decidit finalment les
candidatures per a les eleccions municipals del mes d'abril, per decisió, dels responsables de la campanya, i de
l'entrevista entre Manuel Fraga i el candidat a l'alcaldia de
Madrid, Gregòrio Marafión
Moya.
Malgrat l'acord, d'àmbit estatal, les juntes provincials
queden en llibertat per resoldres problemes concrets a determinades ciutats i pobles,
de la forma que creguin més
convenient. Això fa que no
s'excloguin possibles aliances
i coalicions.

P A R L A . — Després del enterrament d'Ursino Gallego Nicasio,
mort diumenge per la policia en
el curs d'una manifestació, es
produí una manifestació ciutadana de protesta, en el curs de la
qual més de sis-cents manifestants col·locaren barricades que
envaïren un taller metal·lúrgic i
s'apoderaren d'un jeep al que varen calar foc a la carretera
mateix.
P E S Q U E R S . - La quasi totalitat de la flota pesquera del litoral andalús retornà ahir, o està
retornant, a llurs bases, en les
quals restarà amarrada mentre
no s'adoptin mesures adients per
acabar àmb la captura de vaixells
de pesca per part de les patrulles
marròquís.,Donada la greu situació dels pesquers s'estan fent diferents gestions a les esferes 'de
l'administració, i el governador
civil de Huelva es traslladà a Madrid per gestionar la urgent concessió de l'assegurança d'atur per
als tripulants dels vaixells esmentats.

EconoGoiial Treball
Redòlzada per u,! vuita'-ta per cent de treballadors

Pàrcél.lè«
Urbanització del club de golf
Santa Cristina
(Santa Cristina d'Aro)

Des

de 18 ptes. / -

A m b només 74.000
ptes. d'entrada
LA RESTA TOTALMENT
AJORNADA A 7 ANYS
•
•
•

magnífica situació
àmplia panoràmica
sarveia Instal·lats d'aigua, l l u m I aixidius
• àmjpjiliea àyingudas asfaltadas^ril.lumihadas
tf només a Ï Ò minuts da
Platja d'Aro i St. Feliu
de Guíxols
• urbanització acondlcionada a m b hotel, restaurant, piscina, golf I
tennis
Pla parcial aprovat
per !a comissió
provincial d'urbanisme

Consellers
Immobiliaris

Braixi
CONSELLERS IMMGBILIA'-ilS '

PASSEIG 18 OE JULIOL, 5
TELS.314162 i 314308

PAIAMOS

Segons informava ahir a la
tarda l'agència Efe, es pot dir
que la vaga afectava a un vuitanta-cinc per cent dels treballadors
de l'estat. A les comarques gironines les centrals sindicals avaluaven els cens de vaguistes en
un vuitanta per cent.
Durant tot el dia d'ahir diversos centenars de treballadors van
estar realitzant assembleas permanents en els locals de la AISS
i en les mateixes empreses. Es
realitzaren també manifestacions
quan s'anava a les empreses més
importants a informar als trabaItódors del perquè de la vaga.
Foren nombrosos ahir els traballadors en vaga que quan s'acostava el canvi de torn anaven a
les fàbriques a prèssionar els que
havien de començar el seu jornal.
Aquestes concentracions foren
riiés nombroses en les indústries
de molta importància com la
Gassol i la Coma Gros. A lès portes d'aquestes indústries eren visibles quasi durant tot el dia forces de la policia armada que impedien que la vaga es fes obligatòria. Én cap moment hi hagué
incidents i el resum que ahir al
vespre ens feia Andreu Nicolàs,
representant de UGT, era totalment positiu: "La v ^ a ha estat
recolzada majoritàriament. La
gran majoria de treballadors estan molt sensibilitsats per la mena de problemes amb què es troben en les seves indústries i esperem i també suposem que els
propers dos dies de vaga, aquest
.,cor\tingent augmentarà"
També el representant de
Comissions Obreres, Ismael Ventalló explicava les pressions que
havien provocat alguns empresarisv perquè els seus treballadors
no recolzessin la vaga. "A moltes
empreses se'ls ha amenaçat inclús de fortes represàlies, per
coaccionar-los a no abandonar el
treball". Pel que fa a la incidència concreta a moltes empreses, es precís donar a conèixer que a l'empresa Gassol hi va haver ahir un
quinze per cent de treballadors
que acudiren al seu lloc de treball. Per la seva part la filial
Gassol Potisa començà la vaga a
la tarda. L'única empresa que no
recolzà en absolut aquesta convocatòria fou la Grober de Bescanó, en la que treballen un siscents cinquanta treballadors.

N o e s t a n previstes negociacions.
De moment no estan previstes
cap mena de noves negociacions
amb la patronal per resoldre les
reivindicacions que tenen plantejades els treballadors. La part
sindical espera que sigui la part
empresarial la que convoqui
noves converses.
Cal dir també que aquesta segona vaga del tèxtil —la primera
va tenir Hoc durant dos dies el
passat mes de febrer— ha estat
molt mes forta que aquella i la
participació dels treballadors
tanibé a pujat a xifres que en
moltes empreses s'acosten al
cent per cent D'ençà de que va
començar les negociacions In
part patronal, que segons er.".
informaren ahir aquestes mateixes fonts sindicals de CCOC
UGT.CSUT i USO, es trob:.

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 7/3/1979. Page 13

13

A causa del resultats
electorals

El 4ixlilsGoiiteiiçà ahir
la vaga de tres dies
GIRONA.— Ahir va començar a
quasi be 1^ totalitat d'empreses
gironines del tèxtil la vaga que
durant tres dies han convocat les
centrals sindicals CCOO, UGT,
USO i CSUT. La vaga, que es du
a terme a nivell estatal afecta
més de quatre-cents mil treballadors, i més de tretze mil a les
nostres comarques.

7 de març
del 1 9 7 9

Tótés iés borses

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS

cap amunt

agrupada sota la CEOE, ha cedit
ja en unes quinze pessetes en la
proposta de sou interprofessional. Per la^eva part~^els sindicats
han cedit una xifra força semblant.
• Un altre punt que és conflictiu dins de la plataforma reivindicativa és el dels drets sindicals
que sembla que la part empresarial no està disposada a reconèixer. Es demana també que el
conveni a firmar tingui una duració d'un any, mentre que la
CEOE vol firmarlo per dos.
Consultes sobre la possibilitat
de elaborar convenis a nivell
d'empresa, tant sindicals com patronal estan en contra sempre
que no hi hagi un conveni base a
nivell estatal.
j p_

De moment segueix l'entusiasme incontenible en el mercat de valors de les tres borses
espanyoles, amb alçades absolutes en la gran majoria de rotllanes.
Molts valors arribaven ahir
a valors en alça per sobre dels
cinq punts i fins i tot dels deu,
com els bancs en la borsa de
Bilbao. D'aquesta manera, la
borsa de Madrid pujà ahir en
5'14 enters, la de Bilbao en
4'17ila de Barcelona en 5'11.
Segons tots els comentaris
aquestes pujades tan espectaculars són efecte principalment del clima que viu el país
després dels resultats de les
passades eleccions generals.

Anuncis classificats
DEMANDES

MISSATGES

* LLOGARÍEM masia amb terrenys. Amb poc traspàs.
Apartat de correus 386 de GIRONA.

Escriure a PUNT.DIARI indicant
referència.

* EMPLEADA per a fer-se càrrec d'una casa, d'una persona
sola, unes dues o tres hores al
dia, excepte dissabtes i diumenges. 8.000 pessetes al
mes. Telefonar matins de 9 a
11 al 21 35 08 ó al 21 35 121
demanar per Maria-Josep.

VENDFS
* EN EL PASSEIG NARQUES
DE CAMPS
SALT
Pisos de 3 dormitoris. Sols
dues plantes alçada.
AÏLLATS TÈRMICAMENT
Constructo»·a ARFIX, S.A.,
carrer Menéndez i Pelayo, 20.
SALT
Tel. 20 83 66
* PISOS 3 DORMITORIS
AÏLLATS TÈRMICAMENT
C/ EL SALVADOR. SALT
Pocs vei'ns. Gas ciutat. Acabats de qualitat. Ascensor.
Constructora ARFIX, S.A.,
carrer Menéndez i Pelayo, 20
SALT
Tel 20 83 66

* Compro teteres i cafeteres antigues - Ref. 09
* Compro col.lecció ARREU.
Ref. 10
* Interessa intercanvi cartells
partits polítics. Ref. 11
* Cromos d'avions d'abans Sego-'
na Guerra Mundial. Compro o
canvio. Ref. 03
* Segells embarc'i.cions. Col.leccionista ace:)t?. intercEnvi.
Ref. 04
* Compro CAVALL FORT número 106 de l'any 1967. Ref.
05

EMPRESA DE
PUBLICITAT
Necessita

AGENTA OLOT
Condicions econòmiques
a convenir.
E s c r i u r e a: P U N T . D I A R I
Ref. 0 6

Avda. San Francesc 1 1 2
Teif. 20 89 62-21 1 5 1 2 20 85 6 2 GIRONA

VENDA
IMMOBLE "AGUDES"
*
*
*
*
*
*

115 m2.
4 dormitoris
mcnjador-sala d'estar
cuinà-officc;
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 "RUTLLA"
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
* Pis 3 dormitoris a Bonastruch
de Porta/Rda. Ferran Puig
Tot exterior 3.450.000,- ptes.
* Àtic c/. Balmes/Emilio Grahit,
2 dormitoris, cuina-menjador i
bany 3.000.000,- ptes.
* Àtic Ctra. Sta. Eugènia, 3 dormitoris. Gran terrassa.
3.500.000,- ptes.

LLOGUER
C/ de la Creu. 3 dormitoris
18.000,-ptcs amb mobles.
Estudi àtic 17.000,-ptes.
C/. de la Creu.
Depatx 100 m2. ai centre
40.000,- ptes.
Pis 4 dormitoris. C/ Ciurana
17.000 ptes. amb mobles
C/ de la Creu, 2
18.000 ptes. amb mobles
Despatx 60 m2.
C/ Sta. Eugènia 18.000 ptes.

OCASÍÓ
Pis 4 dormitoris.Ctra.Barcelona 1.800.000,- ptes.
Pis 4 dormitoris amb aparcament Avda. St. Narcís.
2.700.000,- ptes.
Pis al c/. Güell, 4 dormitoris
1.600.000,-ptes.

XALETS

FINQUES
EULATE
A G E N C I A DE
LA P R O P I E T A T
IMMOBILIÀRIA
Compra-verida de finques rústiques i urbanes
Administració i lloguers
Préstecs i hipoteques
Inversió de capital
Gestionament de crèdits agrícoles
Assessoria jurídica

Sta. Eugénií. 18. 3er., 4a.
Telèfon 20 7133

GIRONA

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 m 2. consfruits
5.500.000,- ptes. .
l'acilitats de pagament

LOCALS
De lloguer, venda i traspàs, a
diferents indrets de Girona.
GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francasc 1 I 2
Telf. 20 89 62-21151220 85 62
BjROHA

PROGiÜ?
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7 d e març
del 1 9 7 9

puntets

Món
Quan Xina ja s^ha retirat totalment

JERUSALEM. - Davant
de la visita de Carter a Israel,
els oficials i polítics de Jerusalem pensen que l'acord per
a la pau depèn exclusivament
d'Anuar El Sadat, de que es
desconeixia fins ahir, la resposta a les noves fórmules
americanes per a la pau que ja
varen ser aprovades dilluns
passat pel govern israelià, amb
la recomanació del primer
ministre Menahem Begin.
SCEEL. - Walter Scheel,
president de la República Federal Alemanya, va renunciar
ahir a presentar-se per a la renovació del seu càrreg que
acabarà el proper trenta de
juny, segons va manifestar un
portaveu de l'oficina de la
presidència qui, va especificar
que el president es va negar a
què el Partit Liberal, FDP, el
presentés com a candidat. Els
motius per aquesta decisió,
els basa Scheel en les poques
garanties que preveu per ser
reelegit ja que l'òrgan elector
de l'Assemblea Federal comptà amb una majoria opositora
al FDP.
ITÀLIA. - 'Fracassat el
darrer intent per formar govern, Itàlia sembla encaminarse cap a les eleccions anticipades, malgrat que la paraula
definitiva la té el president de
la república, Sandro Pertini
que ahir a la tarda havia d'acabar les consultes amb els
partits constitucionals. Pertini
ha estat convidat per la Democràcia Cristiana a escollir
un dels seus homes com a encarregat per formar govern,
especialment a Flaminic Piccoli, president,del partit, Arnaldo Forlani, ministre d'exteriors o Giulio Andreotti, el
recentment dimitit cap del
govern. Qualsevol d'ells intentaria un goverfi provisional si
aconseguissin fer seguir el
partit socialista que no té intenció d'anar al govern sense
al menys, l'abstenció comunista. Aquests, per la seva
banda, ja han deixat ben clar
que aniran directament a
l'oposició, malgra que moderada.

Vietnam accepta negociar la pau
Hanoi parla encara d'enfrontaments í de perill xinès per a Laos.
PEQUIN. — Vietnam va acceptar ahir la proposta xinesa
per a negociar la pau, b o i p o s a n t c o m a c o n d i c i ó la retirada total de les tropes de P e q u í n del seu territori, la qual cosa sembla que s'hauria acomplert t o t a l m e n t ahir a la tarda,
malgrat que Hanoi parli encara d e durs c o m b a t s . D'altra
banda, la mobilització general decretada per Vietnam n o
sembla haver tingut massa ressò.
mUmM^ky':

L'acceptació de negociar la
pau per part de Hanoi va ser
anunciada ahir per un portaveu
del ministeri d'assumptes exteriors vietnamès, amb l'advertència prèvia de reforçar el contraatac si l'anunci xinès de retirar
les seves tropes resuUava ser una
mentida. Les converses, que s'han
de celebrar en un lloc i una data
encara no fixats, tindrien com a
finalitat el restabliment d'unes
relacions normals.
Paral.lelament, Radio Hanoi
informava que tropes vietnameses havien refusat diversos atacs
xinesos en tres províncies frontereres el mateix dia que Pequín
anunciava la retirada. En aquests
combats, segons l'emissora vietnamesa, Xina hauria perdut prop
d'un miler d'homes, comptant
els diversos enfrontaments a les
províncies de Cao Bang, Hoang
Lien Son i Lang Son.

Tranquil·litat a H a n o i
Poques hores després de la
crida governamental a la mobilització general de la ciutat, de la
invitació del comitè central del
Partit Comunista per a "preparar-se per al combat" i "resistir
els atacs", i de l'ordre donada
a la població perquè cavin trinxeres en espera "del pitjor", Hanoi presentava aquests dies una
imatge totalment normal, sense
sotracs importants.
Els corresponsals estrangers,
segons informa Efe, han pogut
comprovar com els habitants de
la capital estan més preocupats
per passejar que no pas per cavar
trinxeres i els avisos d'evacuació
per a'vells i nens no han estat se-

guits per quasi bé ningú. Malgrat
la calma dels carrers, els ministeris i casernes de Hanoi varen viure ahir certa "mobilització" amb
exercicis d'autodefensa i reunions
populars amb arengues sobre la
situació bel.lica i l'actitut a prendre davant "els agressors xinesos". Oficialment però, la resposta a la mobilització va ser
"entusiasta i massiva".

Xina t r e n c a el silenci
Quan la retirada de tropes ja
és un fet, Xina trenca el silenci
en el que semblava protegir la seva estratègia de la invasió al Vietnam. I el trenca assegurant que
diferentes zones frontereres varen ser ocupades pels vietnamites uns mesos abans del conflicte.
Per tal de saber si això és únicament un recurs propagandístic
d'ací a pocs dies els corresponsals estrangers podrien ésser autoritzats a viatjar fins a la frontera, ón és molt possible que puguin ésser entrevistats els presoners de guerra.
Segons fonts xineses, en les
operacions de contraatac han estat capturats diversos documents
entre els que cal anomenar-ne un
del Comitè Central de! Partit Comunista vietnamès que dóna instruccions per augmentar la propaganda sobre la "victòria vietnamesa".
Per als vietnamesos la raó de
penetració dins de Xina, on s'han
trobat refugis i "búnquers" construïts per ells a més de deu quilòmetres de la frontera, és que
consideraven territori propi tot
aquell on creixia l'arbre kapok,
molt abundós a la zona.

%

B»!g^y^'aBBKBWj^*<

.

•*^Í

í.

\ \''^^'^

DasprA* da la ratirada, raatan ala morta

D'altra banda, la prensa de
Pequ/n, assenyala en general l'èxit de l'opèració de càstig i exigeix la retirada vietnamesa de
Cambodja. Segons l'agència "Nova Xina", citant un article del
"Diari del Poble" diu que "els
contraatacs xinesos han destruït
l'arrogància vietnamesa i el mite
d'aquesta Cuba asiàtica alhora
que donaven un cop significatiu
al pla soviètic d'agressió i expansió en el sud-est asiàtic".

El p r o b l e m a de Laos
De tota manera, i malgrat
l'acceptació de les negociacions,
Hanoi està convençut de la mateixa manera que ho està la URSS
que Xina es prepara per iniciar
l'ofensiva a Laos, en la frontera
del qual Pequín hi havia concentrat tropes, segons els observadors
diplomàtics, per a protegir la retirada des de territori vietnamès.
En aquest sentit, l'agència oficial de notícies vietnamesa deia
ahir que "Pequín es prepara febrilment per atacat la Repúbl
brilment per atacar la República
democràtica de Laos". Aquesta
impressió era compartida pe] diari oficial de Haloi "Nhan D
ri oficial de Hanoi "Nhan Dan"
que advertia a Pequín de "man-

tenir les mans allunyades" del
paísvehí.
Aquestes advertències ja varen ser fetes la setmana passada
per Moscou en un intent de crear
un cert ambient de pànic en mitjans diplomàtics sobre una possible tercera guerra mundial, a la
qual cosa Xina va respondre ahir
dient que no feia al cas, ja'que
havien destrui't les ambicions expansionistes dels vietnamesos recolzades pels imperialistes soviètics.
Respecte de la URSS, el Departament de Defensa Japonès
va informar de la presència de
dos vaixells de guerra soviètics ai
Mar de Xina. Un d'ells és un
transport de tropes capaç per a
més de sis-cents homes equipats i
prop de vint carros de combat
juntament amb un portamissils.
La possibilitat d'una operació
real d'aquestes forces, és pràcticament nul.la, malgrat que es
tracta, efectivament, d'una advertència donat que és la primera
vegada que aquest tipus de vaixell s'acosta a una zona conflictiva com és ara Indo-xina. A part
d'això, la postura soviètica respecte de les possibles negociacions entre Vietnam i Xina, probablement es defineixi per un recel extrem, davant la possibilitat
de perdre la seva influència.

Carter a Orient Mitja

Amb Tajuda de Líbia, Marroc i Palestina

Propostes americanes per a la pau

Amin: el darrer esforç

La fórmula nord-americana especifica que el tractat no
anul-la automàticament la
preferència de pactes previs
que Egipte i Israel haguessin
signat anteriorment. De la
mateixa manera, ei document
proposa el compromís d'Egipte i Israel a negociar en el plac
d'un any l'autonomia de Gis-

jordania i Gaza.
Sobre aquest punt,-Egipte
exigia, amb el recolzament
dels EUA, un termini fixe per
a aquesta autonomia que ja
havia estat acordada també
per Israel en els documents
signats el passat disset de setembre a Camp David.
Israel, per la seva banda no

acceptava aquesta qüestió i
censurava els americans per
no portar a les negociacions
Síria, Jordània els palestins.
La proposta americana acceptada per Israel, manté el plac
d'un any per l'autonomia però no per a la celebració
d'eleccions.

PUNT* DIARI A BARCELONA

Crítiques àrabs

El t r o b a r e u a :

El ministre d'afers exteriors sirià Abdel Halim Khadamm acusava ahir, Egipte i
els EUA de provocar el conflicte del Yemen per facilitar
el tractat de pauisraelità-egipci.

«MIGUEL ÀNGEL»,
Portal de l'Àngel, 2 8
QUIOSC FABREGAT
Plaça Universitat, cantonada a m b el c. Aribau
Q U I O S C J O S E P BOSCH
Plaça de Catalunya, cantonada a m b la Ronda de Sant

Pere
« D I A R I O DE B A R C E L O N A »
M a g a t z e m , Passatge de la M e r c è cantonada a m b el c.
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Per la seva part, ei portaveu do rOLP. Mahmud Labadi va definir la visita del president nordàmericà com "un
nou pas per conspirar contra
el dret del poble palestí ~a
4'autodetorminació i a la llibertat".

NAIROBI. - Amb el recalzamentt de libians, palestins i possiblement de marroquins el president d'Uganda,
Idi Amin Dada, es prepara
per defensar el seu tambalejant règim contra l'avenç de
les "Forces de la Revolta Nacional", que marxen sobre
Kampala, i que constitueixen,
segons moltes informacions,
una amenaça real per a Amin.
Des de què Amin va deci=
dir convertir Uganda en una
república islàmica, el lider libià actua com a mentor i quasi únic aliat del mariscal i president vitalici ugandès, en tot
el continent africà. Fins el
moment li ha enviat ja uns
dos mil cinq-cents homes. Per
la seva part Hassan II del Marroc, encara que no s'ha pogut
confirmar oficialment, sembla
que també ha enviat un contingent de tropes per recalzar
el que ja es considera com
l'últim esforç d'Amin.
En un missatge difós ahir
des de Dar-Es-Salam (Tanzà-

nia), on resideix com a refugiat des que fou deposat per
Idi Amin al gener del 71, el
ex-president d'Uganda, Milton Obote, va anunciar ahir
que les seves forces havien
"Alliberat" ja més de dos milions d'ugandesos en el Sudoest del país. Aquestes tropes, el nombre de les quals es
calcula en uns mil cinq cents
guerrillers, estan recalzades
per regulars tanzanesos.
-Manifest de roposició a
Amin.
Els guerrillers que lluiten
contra l'exèrcit d'Idi Amin
publicaren ahir un manifest
en el que esbossen un projecte de govern per al país.
"Fem una erida als ugan-,
desos perquè s'organitzin,
s'uneixin i es mobilitzin, per
en derrocar el règim feixista
d'Idi Amin i instaurar un sistema de govern democràtic, la
llei i l'ordre" - d i u et Moviment de Salvació d'Uganda.
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Dem^. reunió dels rlijhg

S^llereiiiflures represàlies
Demà a les dotze del matí hi haurà a Madrid
una reunió dels clubs per parlar de les conseqüències de la v ^ a i per acordar mesures disciplinàries
que es prendran contra els jugadors que el passat
diumenge no varen voler jugar.
Cal dir també que de part de l'Espanyol de
Barcelona hi haurà una esmena sobre la data en
què es jugaran els partits ajornats. Meler, president
de l'Espanyol ha declarat que el seu equip tenia
una gira per l'estranger al final de la lliga, i que la
decisió que la setmanaque ve es juguin els partits,
perjudica el seu club.
Del Girona, assistirà a la reunió el president
Fauro qui ens ha dit que.la postura del Girona serà de calma i tranquilitat. Es deixaran a mans de
la decisió majoritària de tots els clubs, les mesures que es prendran contra els jugadors.
EI Giroaa entrena a tot gas

naments més durs que hem vist a l'equip en molt
temps. La jornada del diumenge va ser de descans
per als jugadors; calia recuperar les forces: l'entrenament va començar amb carreres per tot el
camp, primer a poc a poc sense forçar el ritme,
però cada vegada fou més ràpid, fins a arribar a
una sèrie d"'esprints", els jugadors, però, hi respongueren molt bé; a continuació calgué seguir
una dura taula de gimnàstica que deixà els jugadors es repartissin en dos equips; jugaren per una
banda Pinadella, Juanito,Paquito, Gómez, Abete,
Barto, Pagès i Julià. L'altre equip era format per
Alex, CarboQell, Riera, Serra, Pérez, Roselló i'
Avelino i es Jugà el mini-partit en el qual els desplaçaments llargs de pilota i el trotar dels jugadors foren la nota predominant.
Cal destacar la presència d'en Riera i d'altra
banda les absències d'en Subirats (a Conseqüència de la "mili") i d'Amador que encara segueix
separat de l'equip.
,

Ahir a la tarda vàrem assistir a un dels entre-

J.S.

XV Cross Regional

Ala Platja de Palamós
El diumenge passat en el sector de la llarga platja i el Passeig
Marítim es van córrer diverses
proves d'atletisme enquadrades
. en el XV Cross Regional, que
cada any es celebra a Palamós.
Els guanyadors foren:
Alevins nois: 1 David Peix
Romero (CD Universitadi), 2
Antoni Delgado (St. Hilari) 3
Ramon Esglèsias (CA Palamós),
fins a 29 classificats. Alevins noies: 1 Pilar Ferrer (PB Montgrí),
2 Aranxa Sardó (CA Palamós), 3
Anna Maria Martín (Alevi), fins
a 9 arribades.
Benjamins: 1 Xavier Vallés,
Josep Manuel Gómez i 3 Albert
Recasens (tots CA Palamós), fins
a 18 classificats. Infantil Masculí:
1 Joan Molina (CRAC), 2 Josep
M.a Fortià Marti (Flaçà), 3 Josep
Pérez Gafas (Atl. Bisbalen), fins l^lanel Caparrós del GeiEG corona els 9.000 metres de marxa atlètica, (foto
a 26 arribats. Infantil femení: 1 Mauri).
Cristina Fernandez (CA Palamós)
2 Mentes Vargas Cuesta (A. Palafrugell), 3 Joaquima Oliver Ricart (Atl. Bisbalen) fins a 19 classificades.
Cadets nois: 1 Josep Antoni
Hemàndez (CA. Palamós), 2
Enric Cano (CA Palamós), Miquel Puig Alabau (Atl. Bisbalenc)
Cadets noies: 1 Teresa Masó
Si bé hem de reconèixer que 66-17, un resultat que ja no doGratacòs (Besalú CN), 2 Conxita l'arbitratge del Senyor Soler re- nava gairebé cap opció a les juSais Rodríguez (Palafrugell), 3 sultà força casolà, també es cert gadores de Rosa Sierra per reAnna Pujolar Llorente (Besalú que les noies d'en Rafel Mora és montar el partit.^Ialgrat tot, las
CN), fins a 28 classificades.
mostraren, al llarg dels quaranta mataronenques continuaren fent
Juvenils nois: 1 Ramon Buhi- minuts de joc, molt superiors a de les seves, i van convertit el
gas (CA St. Hilari), 2 Santi Lu- les del Maresme, que, per altra parti' en un batibull de provocazuriaga (CA Palamós) 3 Alfons part, donaren sempre mostres cions i insults irreproduibles cap
Marquès Raymond (CA Lloret). d'una aguda anti-esportivitat. a les locals. '
(Jïecordem la«*écnica a la prepaJuvenils noies: 1 Montserrat
radora visitant quan encara no
Rossell (CA Palamós) 2 Dolors
s'acomplia el primer minut de Incidents
Puig (Besalú CN), 3 Isabel Gener
joc.>
Ribalta (CRAC).
Júniors: 1 Eulogi Navarro (CaLa segona part va ésser una
124-36, un resultat que no
nalets), 2 Josep Puig Castelló
autèntica pallassada; el domini
admet discussió
(CA Flaçà), 3. Josep A. Ruiz (CA
casolà continuava, però també
Palafrugell). Veterans: 1 Romà
Evidentment, quan és perd continuava l'antiesportivitat en
Lagrafia (At. Bisbalenc), 2 Cèsar
per
un marge de punts tan elevat, l'equip forani. Vaja, allò millor
Polo (Canaletes) 3 Miquel Puig
de l'encontre va ser el xiulet fi(At. Bisbalenc). En Sèniors i da- no és pot dir que la causa de la nal.
derrota
hagi
estat
l'arbitratge,
ni
vant altres 18 participants guanyà
el recorregut de 9 quilòmetres tampoc un error tari elevat; és
Però, els veritables incidents
l'atleta del Grup Manel Caparrós. per això que cal recriminar la tingueren lloc a l'acabament del
postura
de
continuades
protesJúniors femenines: 1 Pilar
partit. Després de vestir-se i penRodríguez del GEiEG i 2 Roser tes per part de la delegada i l'en- dre una lògica copa de xampany,
trenadora
del
"Fampssette"—MaVidal Pallarols del St. Hilari. En
les jugadores de la Casera és disSènior femenina: 1 Montserrat taró, que, en el nostre propi pa- posaven a abandonar el pavelló,
velló,
donaren
un
autèntic
reciBlaya (Independent), 2 Maria-Jei fou aleshores quan un nombrós
suSPraiíCiscó (Canaletes) i 3 Síl- tal de mala educació i mostraren grup de seguidors i jugadorses
un
sentit
de
la
responsabilitat
via Tribuleix del CN. Figueres.
mataronenques es llençaren soVeteranes: 1 Anna Espona (In- molt imporpi d'un equip que té bre la jugadora Mari Mar Prats,
dependent), 2 Isabel Pellicer planter a primera divisió femeni- fent-li, com qui diu, llepar el ter(Canaletes) i 3 Maria Marquès na.
ra, ocasionant-li lesions de segon
del Grup GElEg.
grau en els braços i cames, i espaPrimera part: tot resolt
rrecant-li la roba. Això, sinceraBona l'organització a càrrec
del CA. Palamós.
^ jyj^^^j
El primer període finalitzà ment, és penós,

I*'I Palamós es va treure l'espina

Palamós 4 Torelló 0

Una victòria fàcil
Partit distret el que vam veure
diumenge passat a Palamós, distret però de cap manera bo, ja
que en el camp només va haverhi un equip: El Palamós, i naturalment si només juga un equip
l'únic alicient que té el públic és
veure gols. I de gols n'hi van haver.A les ordres del sr. López
Plaza, ajudat a les bandes pels
sres. Femàndez i Sotillo, que van
estar bé en general i no es van
voler embolicar mai, van alinearse els següents equips:
falamós: Capell, Roiger, Fàbregas, Mayas, Escribano II,
Escribano I, Garrido, Solar,
Medina, Padilla, i Rodri.
Torelló: Rodas, Sala, Martínes, Vaquél, Campoy, Terri,
Serra, Pelaez, Estrada, Vergés,
i Vilarrassa.
Incidències: En una jugada de
perill del Palamós cau lesionat
Campoy intentant treure la pilota de la seva àrea. Sembla que la
lesió va ser un xic greu, i els cuidadors visitants temien que fós
una fractura de costelles.

La Casera-Catalunya, a 2.^ Divisió
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J.R.
MONTAGUT - 3
SANT HILARI - 0

Bàsquet

•

Al minut trenta-nou de la segona part surt al camp Ezequiel
en substitució de Medina.
El partit va començar a dos
quarts de cinc, i com que es va
fer fosc molt aviat es van haver
d'encendre els focus.
GOLS: Min. 49 Rodri remata
un centre, i sense gairebé angle
marca el primer gol d'un fort xut.
Min. 60: Roiger pren la pilota a
un defensa visitant i s'infiltra cap
a porta, quan l'entrava un altre
defensa va passar la pilota a Padilla que sol a davant del porter
marca el 2-0.
Min. 69 Escribano I passa la pilota a padilIa que estava sol a
dins de l'àrea. Aquest amb molta
serenitat dribla el porter i marca
a plaer. (3-0)
Min 90. Una magnífica paret entre Padilla i Ezequiel que remata
el primer a goh Un gran gol. (4-0)
Amb aquesta golejada el Palamós
es treu l'espina de diumenge passat quan curiosament va perdre
també per 4-0 al camp del Torelló.

Malgrat tot, La Casera
puja a segona divisió
El "Famossette", és, en
aquests moments, el segon classificat del campionat regional, i
com sigui que tan sols manquen
dues jornades per finalitzar l'esmentada competició, i La Casera els porta set punts, i així l'equip de la nostra ciutat és, virtualment, campo regional, i, per
tant, obté l'ascens a la segona
divisió nacional. Felicitats.

Opinions diverses
Amb la primera que parlem és
Maria Rosa Sierra, la preparadora del "Famossette". que és mostrava molt indignada: "Tothom
ho ha vist, l'arbitratge ha estat
ridícul. La Casera?, ens ha superat, sí,, però s'ha vist increíblement respaldada per una premeditada actuació arbitral. Felicito
a Mora i a les seves jugadores per
l'ascens, però el podien haver
aconseguit d'una forma més legal".
XAVIER DUNJO

EQUIPS: Montagut: Agúndez,
Riera, Vilarrassa(Badosa), Cruz,
Costa, (Rodà), Rovira, Rigart,
Colon, Torres i Contreras.
Sant Hilari: Bosch, Comas, Brugarola, Rojas (Rovira), Serradesanfer
(Brugués), Colón, Pujol, Beulas,
Baleta, Quico i Crous.
GOLS
1—0 Minut, 15, Desori a l'àrea
del Sant Hilari, amb indecisió de
la defensa, que és aprofitat per
Contreras per obrir el marcador.
2 - 0 Minut, 32 Falta directa,
contra el Sant Hilari, que tira Riera i d'un xut ras molt coLlocaí
aconsegueix el 2—0.
3-0 Minut 67. Falta directa,
molt semblar a del 2on. gol, que
torna a tirar Riera, i aconsegueix
el 3-0 definitiu.
INCIDENTS:
Poca gent al camp, però va
cridar des de bon principi,
moltes vegades, amb paraules
gruixudes contra l'àrbitre i contra
l'equip foraster.
Quan al partit, hem de dir
que el Mont^ut s'ha excedit en
duresa, i ha repartit molta llenya;
hem de fer constar que el jugador
Rovira, junt amb en Torres, s'han
destacat en aquesta faceta, i han
fet mèrits suficients com per ésser
expulsats.
Salvador Clos
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Igualada 2 - Lloret 1

Futbol

Esquí

Manca de reacció del Lloret

Partit molt igualat en la seva
primera part, en la que el joc del
Lk)ret feia tenir esperances úe
,pu rituar. L'Igualada va marcar el
primer gol en el minut 43, gràcies a una bona jugada de Raya,
que envia un centre al cap d'en
Sànchez. perquè aquest,, d'un bon
xut, coLloqués la pilota dintre la
porteria. En la segona part, de
bon començament, l'Igualada intenta d'augmentar la diferència,^
per assegurar-se el partit, però el
Lloret aguantà bé l'envestida i,
fins i tot, aconseguí portar el
perill a la porteria contrària, i va
ser precisament en una d'aquestes ocaaons, en el minut 23, que
Rafa., del ^ualada, agafà a contrapèl la defensa del Lloret, i
marcà el 2—0. La reacció del
LLoret no es féu esperar i 2 mi-

nuts després e^a Aguilar el que
escapava i marcava el 2—1.
D'aquí fins al final, intents de
l'Igualada per aconseguir més
gols i del Lloret per igualar.
Diumenge vinent, partit decisiu amb el Vic. Els punts són necessaris per conservar la categoria ja que el Lloret es troba en la
zona de descens.
Alienacions:
Igualada. Jordana, Romera, Sevi,
Galtes, Diego, Ortiz, Sànxhez,
Rafa, Navarro, Serra i Raya.
Lloret. Pou, Ayala, Mato, Javier,
Sevi, Sirià, Jornet, Aguilar, Soler
Jarque, Martín
Àrbitre: Sr. Berenguer
Substitucions de Rafa per Ruiz,
i Serra per Cotcha, per part de
l'Igualada. Soler per Ros en el
LLoret.
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Soler, davanter centre del Lloret C.F.

Emoció i molt poc joc

Caldes 1 - Celrà 0

Avorriment i
conformisme
Molt dolent fou el partit de
futbol que el propassat cap de
setmana varen jugar, a l'estadi
Vall-llovera de Caldes de Malavella, l'equip local i el Celrà. Val a
dir que el partit pertany a Tercera Regional.
Tret del solitari gol que va enregistrar el marcador al final dels
90 minuts de joc, es pot dir que
el partit ve ésser molt dolent.
Més hagués valgut que ambdós
equips s'haguessin afegit a la vaga de cames caigudes, en lloc de
passejar-se tota la tarda amunt i
avall del camp de joc. D'altra
banda, els espectadors ens haguéssim estalviat' el deplorable
espectacle que el Caldes i el Celrà varen oférir-nos.
Alineacions:
Celrà: López, Cornellà, Alonso, Culebras, Morales, Freixas,
Pérez, Moret, Mora, Almoriz,
Recio. _
Caldes C. D.: Heras, Molins,
Bosch, Pimas, Bones, Quintilla,
Casimiro, Reina, Suy, Turvó i
Pepe.
Substitucions: Pel que fa al
Celrà un parell de canvis: eh
Bosch va sortir en lloc d'en Cornellà, i en Valero per en Pérez.
El Caldes, per la seva banda, no,
va canviar cap jugador al llarg del
partit.
En definitiva, un desastrós
partit el vist a Caldes de Malavella diumenge. Caldrà esperar que
en propers partits els jugadors
s'hi esmercin una mica més.
V. Gantó
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Tapias, t'romento, Latur, Ferrer,
i Montalbàn.
Anglès.— Machado, Puigdemón,
Robirola, Cervera, Serrano,
Camps, Castejo, Soler, Vert, Mar
quez i Lamas.
Substitucions: Pel Bescanó va
sortiren Soler per en Latur, i en
Rodri per en M u í ï o z . . . .
Pel que fa a l'Anglès en CoUell va
sortir per en Lamas.
Gols: En el decurs del primer
temps els visitants assoliren el
seu primer gol en el minut tretze
Fou marcat per en Màrquez, passant la pilota a frec de la casoleta esquerra de la porta d'en Verdugo. Val a dir que el gol es produí arran del llançament d'una
falta des de fora de l'àrea grossa,
amb la qual havia estat castigat
l'equip local.

Lluís Arnau, president

^ .

-s^.ï

^ 1 ^ L·
^à*^? •

Bescantf 0 - Anglès 2

El camp municipal de Bescanó es veia ple de gom a gom arran del partit de màxima rivalitat
comarcal que havia d'enfrontar
els equips del Bescanó, propietari del terrenys amb el seu veí
l'Anglès. Molts varen ser, també,
els aficionats que es varen traslladar fins a Bescanó per tal de
seguir el desenvolupament d'aquest partit.
L'arbitratge \'a cótrer a càrrec
del coUegiat senyor J. Martín, ,
que va tenir una pobra actuació,
que va ser molt protestada per
tots, pu^ va perjudic
tots, puix va perjudicar uns i
altres sense gaires contemplacions.
Alineacions:
Bescanó. — Verdugo, Argüelles,
Ros, Munoz, Boada, Hernàndez,

'"

L'esquí nòrdic, un esport que cal promocionar.

Campionats de Catalunya d'Esquí nòrdic

La Cerdanya, escenari
de la prova de relleus

El segon gol eS produí en el
minut trenta-vuit del segon Prova de 3 X 10 Qm. Sèniors masculins:
temps, fou l'autor en Lamas, el l e r . C.E.C.(Funollet, Fruitós, Giró) 124'26" 1/64
qual va rematar un bot de racó 2on.— BERGA S.C. (Femàndez, Fernàndez, Verdaguer) 126'44"
llançat per en Camps, mitjançant 3 e r . BERGA E.C. (Perarnau, Vilalta, Busquets) 136'17"1/98
un cop de cap féu que la pilota 4 a r t . - CEFUC (Minambres, Branola, Selles) 138'14"l/ò7
entrés a la porta d'una menra im5é.—
C.E.Montserrat (Àuladell, Pros, Morales) 1 4 5 ' 5 4 " l / 0 2
parable.
INFANTILS
masculins 3 x 5 Qm.
La confrontació que diumenge propassat va enfrontar els l e r . BERGA E.C. (Alvares, Vilardaga, Ramírez) 78'25"40
equips del Bescanó i de l'Anglès 2on. - CEFUC (Selles, Majoral, Caminal) 84'27 "90
va estar mancada de bon joc, pe.- 3er. — C.E.Montserrat (Romeu, Seubes, Jordan) 3 4 ' 4 8 " 68
rò en canvi, omplí el camp DAMES sènior—júnior 3 x 5 Qm.
d'emoció i d'espectadors.
I r a . - CEFUC (Roura,Puig,Carrillo) 108'05"92
Cal cloure que d'haver jugat 2na.— C.E.Montserrat (Fierro, Camé, Rius) 115'10"28
sempre l'Anglès com ho va fer 3a. C E . Ber-^uedà (Molera, Colell, Casals) 134' 05 " 84
diumenge passat, en aquest modiumenge
4 de població de Lles de Cerdanya,
ment no es trobaria, ni molt
El
menys, tan mal classificat com març es celebraren els Campio- amb temps esplèndid, bona parho està en l'actualitat
nats de Catalunya d'Esquí Nòr- ticipació, i excel·lent òi^anitzàdic, prova de relleus, a les pistes ció del CEFUC (Club d'Esquí de
F. Bonaventura
de Cap de Rec, a la pintoresca Fons Urgellet de Cerdanya).
Els equips participants foren
trenta, d'arreu de Catalunya: 15
de TEsquí nòrdic Català
sèniors—júniors masculins que
recorregueren 3 x 10 Qm., 9 infantils 3 x 5 Qm., 4 Dames sèniors 3 x 5 Qm., i Dames infantils 3 x 5 Qm.
•
^
Els Clubs representats foren
aquest tipus d'esquí en les seves el Berga Ski Club, C. M. Sant CuUn parell de promoció ve a coscròniques esportives, fins al punt gat, C. E. Montserrat de Manresa,
tar unes cinc mil pessetes, les fixacions mil, els bastons unes mil, que publiquen resultats de l'es- Foment Martinenc de Martinet
tranger i obliden els resultats de de Cerdanya, C. E. de Terrassa •
i les sabates unes dues mil. La
casa nostra. Malgrat això la Mar- C. E. Berguedà.
vestimenta pot ser la de qualsexa Beret, de la que s'ha fet una
vol excursionista per anar a la
Cal destacar l'entusiasro i
muntanya. Un equip de competi- bona campanya de promoció, ha l'esforç tant dels partícip ats
contribuit a la seva difusió, però
ció costa sobre les tres mil
com dels organitzadors. Jins
com és lògic, l'esquí nòrdic fuig d'aquests Campionats hem vist
pessetes.
- A quins llocs es pot prac- de les grans empreses capitalitza- esquiadors que poden fer molt
dores de les estacions d'esquí, i, bon paper en els propers Camticar?
— A Catalunya, a Berga, Sant en no ser comercial, queda obli- pionats d'Espanya d'aquesta modat. No obstant tot això, els que dalitat, que es disputaran de l'Il
Joan de l'Erm, La Molina i Cap
practiquem aquesta modalitat es- al 17 d'aquest mes a Sierra Nevade Rec a Lles de Cerdanya. Com
tem satisfets d'aquesta realitat da (Granada). L'equip infantil de
a notícia podem parlar de la fuque ens permet gaudir de la na- Catalunya masculí i femení és
tura estació de Maranges, també
tura sense ^lomeracions.
més que probable que guanyi
a la Cerdanya.
— Quina projecció té actual— Mirant al futur, quins pro^ aquesta competició. La seva ilment l'esquí nòrdic entre nojectes té per tal de donar a conèi- lusió, bona preparació i resistència, així ho fan esperar.
saltres?
xer aquest bell esport?
— En els últims anys el nomEn resum, direm que el
- Una gran campanya de probre de practicants na anat en
CEFUC
és el Club que té més
moció enfocada als pares de faaugment, prova d'això és la Marparticipants a les comarques de
mília. Convé que l'esquí de fons l'Urgellet i la Cerdanya, i també
xa Beret 50, en la que el primer
sigui practicat per pares i fills,
any hi participaren 220 persones
ha estat el club que ha aconsed'arreu d'Espanya, i aquest any
Deixem al senyor Arnau guit més trofeus en aquests cams'ha aconseguit una participació
agraint-li la seva amable col·labo- pionats. Per altra banda, hem pode 416, de les quals 85 eren perració. Les pistes de Cap de Rec gut constatar la recuperació del
sones, homes i dones, compreses
brillen amb el sol de març, més Centre Excursionista de Cataluen edats de 30 a 60 anys, que fa
lluny, davant nostre, en l'horitzó nya, que ha assolit el primer lloc
dos anys que s'han incorporat al
la cadena del Cadí s'aixeca sere- en sèniors masculins, i les absèngrup de persones entusiastes d'ana, imponent i nevada; els corre- cies del C. E. Puigcerdà, que, en
questa modalitat d'esquí.
dors van arribant a l'últim con- aquests moments, està fent una
— L'esquí nòrdic té la compe- trol. No puc resistir-ho, i em cal- campanya de divulgació de l'estència de l'esquí alpí?
ço, per primera vegada, un parell quí nòrdic, i de la A. E. Icària de
— Sí, per, moltes causes que id'esquís. L'aventura comença. Barcelona, una de les entitats
pioneres en aquesta modalitat
seria llarg enumerar. Influeix
M'hi acompanyen?
d'esquí. Esperem i desitgem què
tamsiguin presents en altres compebé el fet que els mitjans informaticions.
tius normalment desconeixen
Elena Manzanares

Un esport diferent
Les pistes de Cap de Rec a
Lles de Cerdanya constitueixen
un lloc excel·lent per a la pràctica d'una modalitat d'esquí poc
coneguda entre nosaltres: l'esquí
nòrdic. En aquest mateix lloc he
tingut ocasió de parlar àmpliament amb el nou president del
Comitè d'Esquí nòrdic de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, el senyor Lluís Arnau que
molt amablement ens ha donat
tota mena de informació, ja que
ell és un entusiasta practicant, i
un constant col-laborador en
l'organització de proves.
— Senyor Arnau, què és l'esquí nòrdic?
— L'esquí nòrdic és un esquí
"diferent", apte per a tots. Es un
esquí en pla familiar; de fet no
hi entra la competició, és un esquí de passeig, lluny de les ^lomeracions, en contacte directe
amb la natura, i és un esquí molt
fàcil, car es tracta de lliscar sobre
la neu, com si es caminés, per
pistes forestals, i llocs de pendent mínima. Els esquís que
s'utilitzen són molt lleugers—un
parell pesa menys d'un quilo— i
tenen una amplada de 45 mm.,
el calçat utilitzat és estil sabata
d'esport, i els bastons són una
mica inés llargs que els de l'esquí
alpí.
Avui en dia existeixen en el
mercat esquís especials de "passeig", que permeten pujar petits
desnivells sense cap problema.

Esports
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS
Bàsquet
Futbol
TERCERA REGIONAL
Grup 22
Lloret 3 - Llagostera 1
> Flaçà 2 - Fornells 1
A.V. Girona 0 - Sàbat 6
Sant Gregori 2 - Penya Rodri 0
Breda 1 - Vila-roja 1
Sant Pere T. 2 - Tossa 2
Vilablareix - Sant Ponç (no celebrat)
Caldes 1 - Celrà 0'
Coma Cros 3 - Vidreras 2
Classificacions:
Vilarroja
Llagostera
Fornells
Flaçà
Tossa
Caldes
Lloret .
Breda—;....:.„....::,,
Sant Ponç
Coma Cros
Sàbat
Sant Gregori
Sant Pere T.
Vidreres
Penya Rodri
A.V. Girona
Celrà
Vilablareix
Grup 23

43 Punts
36
-36
36
34
34
32
31 :
30
28
23
22
19
16
15
12
11
4

Aro - Calonge 2
Calella 1 - Torroella 2
Vilatarges 2 - Plas 7
'
Camós 2 - Jafre 2
Banyoles 3 - Cervià 0
Bellcaire 3 - Sant Feliu 4
Gualta 2 - Sant Miquel 0
Camallera 2 - Bisbalenc 1
Sant Miquel C 2 - Serinyà 2
Classificacions:
,La IHnya
&jit Esteve
Bonmatí
Sant Jaume
Santjoanenc
Hostoles
Les Preses
P.B, Angles
Les Planes
Tortellà
Sant Roc
Bas
Santa Pau
HostaletsOsor
Argelaguer
Bosch de Tosca

38 Punts
36
36
35
32
29
29
28
24
24
22
20
17
16
13
10
1

Classificacions:
Torroella
45 Punts
Aro
42
Calella
39
Pals
38
Banyoles
38
Bisbialenc
32
Serinyà
32
Camallera
32
Calonge
30
Jafre
30
Camós
22
Gualta
21
Sant Miquel
18
Sant Miquel F.
15 •
Vilatarges
13
Cervià
9
Bellcaire
8
Sant Feliu Grup 24
3
Port Bou 0 - Sant Pere 1
, Darnius 2-Armentera 2
Sta. Llogaia 2 - Cabanes 2
La Jonquera 5 - LJadó 1
Espolla 0 - Vilabertiran 0
Navata 1 - Borrassà 3
Bàscara 1 - Maçanet 2
Agullana 3 - Esplis 2
Port Selva 1 - Vilafant 2
Classificacions:
Vilabertran
43 Punts
Borrassà
40
Sant Pere
36
Massanet
35
Vilafant
30
Agullana
30
Port Bou
29
La'Jonquera
28
Espolla
27
Bàscara
24
L'Armentera
24
Sta. Llogaia
19
Darnius
19
Esplais
18
Cabanes
17
Lledó
16
Navata
12
EI Port de la Seva
12
Grup 25
Hostalets - P.B. Anglès (nó celebrat)
Sanjoanen 3 - Les Preses 2
Tortellà 4 - Les Planes 2
Sant Jaume 4 - Sant Esteba 0
Bonmatí 2 - Sant Roc 0
Sant Pau 0 - Pla Pinya 6
Bosc de Tosca 2 - Osor 2
Hostoles - Argelaguer (no celebrat)
Descansa: Sant Esteve d'En Bas

Í5s
PRIMERA DIVISIÓ
INFANTIL
PREFERENT
Besalú - Casa
La Casera - Bons Aires
Banyoles - Palafrugell
Vidreres - Vilatarges

3-0
2-4
7-0
1-0

Lloret - Olot
Girona - Salt

2-3
4-1

GRUP A
La Sellera - La Canya
6—0
Sant Esteva - Batet
1—6
Sant Pere - G.F. Professional2—2
Sant Roc-Alt. Olot
6-3
Sant Jaume - Les Preses
4—0
Descansen: Atl. Anglès i Sta. Pau
GRUPB
Cervià-— Roses
Bisbalenc - Verges
B í ^ r • Torroella
La Salle F. - Bellcaire
Vilabertran - Esplais
Albons - La Jonquera
Descansa L'Escala
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40 Punts
34
34
27
27
22
20
18
10
10
8
8

Real Madrid
. Barcelona
Joventut
Estudiantes
Cotonificio
Areslux
Manresa
Bascònia
Tempus
Mollet
Pineda
Askatuak

TERCERA DIVISIÓ
Navas 64 • J. A. C. Sants 57
Sant Josep 93 - CIM 54
Vendrell 71-M. Rei 79
Malgrat 77 - Gràcia 53
Vilafranca 91 - Amtorxa 79
Casteller 76 - Valls 72
Sarrià 51 - Blanes 70

Regional Masculina
Lluisos 55 - Metropolità 51
Areslux 82 - Olot 49
Martorell 78 - San Cugat 77
Dosa 79 - Banyoles 49
BAM 79 • Escoles Pies 85
ADEPAF 58 - Esperic 60
Caldes 75 - Masnou 76

Handbol

GRUPC
Sant Hilari - Penys Esport
Hostalric - Arbúcies
Aro - Llagostera
Blanes - Tordera
Breda - Palamós
Farners - Calonga
Sant Antoni - Tossa

1—6
0—4
2—5
1—l
1—2
6—1
5—0

GRUPD
Vilarro.ia - Quart
Caldes Sàbat
La Salle G. - Doble Set
Maristes - Vilobí
BelLlloc - Bescanó

4-1
1-0
4-1
4--^
2-1

INFANTILS

Avelines

Preferent

Ü.E. Ter - Lloret
1-16
Figueres - u.E. de Dalt (no celebrat)

CREC - Tordea
Bordils - Corçà
U.E. Ter - Celrà
Blanes - Cassanenc

27-23
32-14
14-17
20-17

Juvenils

Infantils
Ü.E. Ter - Llort
Figueres-U.E. de Dalt
brat)
Garbí - Bordils

Descansen : Celrà i Coma Cros.

El ÍFarners no pogué fer res més
amida les
seves forces amb
equips de gran vàlua com el que
diumenge passat va tenir com
adversari.
El partit va començar amb
una defensa per zones per part
dels nois del Farners.
Els primers compasos del
partit varen ser molt disputats
i van destacar pel que fa als
jogadors locals l'encert de base
Roura. Angel Brea va dirigir
molt bé tot el conjunt del C.O.
Farners des de la banqueta, i va
disposar molt bé tots els seus
nois en aquests primers minuts
inicials.
A la pista, en Roura jugà de
base i dirigia amb gran força als
seus companys, tot oposant una
fèrria defensa zonal als d'Osca.
Malgrat tot, als pocs minuts
de joc els d'Osca varen fer palesa la seva gran conjunció que els
ha demostrat com un dels millors equips de la competició.
Sobretot en defensa es varen

Clasificació final

0—1
10—0
2—7
z-0
6—0
2—1

C.O.Farners 50 - Penyes Recreatives d'Osca 62

El propassat diumenge es varen enfrontar al pavelló esportiu
del C.O. Farners, els equips de
BaSquet del propietari del terreny i el conjunt de les penyes
Recreatives d'Osca.
El resultat final del partit va
ser el següent, Farners C.O. 50
Penyes Recreatives d'Osca 62.
Alineacions : P. R. Osca:
Gonzàlez (2), Lacate, Sàntolaia
(4), Zaragoza (18), Pérez, Carmen, Peris (18), Valies, J.L. Santaolaria, Beltran (4), Peris (16).
Varen formar com a cinc inicial Lacarte, San tapiaria, Zaragoza, Pérez, i J.L; Santaolaria.
Per el C.O. Farners : Roure
(20), Valls (1), Fradera (8), Salamaíïa Jofre, Culubret (6), Asferrer (5), CornellàGraupera (10)
_„ Llequip inicial va ser el següent : Roure, Fradera, Culubret,
Masferrer i Graupera.
Una altra vegada, tampoc no
va tenir sort l'equip que dirigeix
Angel Bea. El Sta. Coloma, brillant campió provincial gironí.

Joventut 125 - Tempus 116
Estudiants 98 - Barcelona 82
R. Madrid 106 - Cotonifici 79
Granollers 113 - Bascònia 98
Askatuak 101 - Manresa 91

Baixan a Segona Divisió: Askatuak i el Pineda.

mostrar com un grup molt compacte sense deixar cap escletxa
per on pogessin penetrar els nois
del Farners.
Assenyelem també que coincidint amb els minuts de millor
joc dels visitants el jogador local
Graupera va cometre la seva quarta falts personal i això l'hi exigia
una certa cura en totes les seves
incursions. Aqui va ser on va començar la fulgurant escapada
dels visitants que ja serien inaccesibles per als del Farners al
llarg de tot el que quedaba de
partit.
Varen destacar per part local
Roure, Graupera i Fradera i per
part visitant en Zaragoza i en Peris.
Cal esperar i desitjar que
aquesta derrota ajudi als xicots
del Farners a superar-se per tal
de jugar una mica millor en propers encontres i així aixecar una
el pobre nivell del bàsquet a casa
nostra.
. .,. A. Misse

29-15
(no cele9-16

Cadetes
U.E. de Dalt - E.U. Ter
G.E.Í.E.G. - Figueres

14-18
23-6

27-16
11-18

U.E. Ter - Lloret
Garbí - Bordils

A.E.Sarrià 51 - C.B.BIanes 70

El Blanes guanya
a camp foraster
Gran victòria blanenca al
camp de Sarrià. Primer temps de
joc irregular del Balnes. El començament del parti fou d'un
clar domini local, i fruit d'això
es. que el resultat era el següent:
35-27
Comença la segona part, i el
Blanes es va revifar, cosa que els
permeté d'igualar el marcador,
al minut 23. En aquests moments
el marcador estava així 37 - 37.
El Blanes va fer un joc molt
bonic i positiu, tant en la davantera, com en la defensa, i, com es
podia veure a cada jugada, el
Blanes era superior a l'equip local, i va augmentar el seu avantatge.

D'aquesta manera finalitzà el
partit amb el resultat definitiu
de 51 - 70. Victòria clara del Blanes 58, per 19 punts d'avantatge.
Equips:
A.E. SARRIA - Vidal, (10), Martorell, (8), Aibar (14), Vinalls,
(II), Vernet, (0), Pozo, (0), Navarro, (0), Del Lago, (0), Martínez, (8), i Bonmatí, (0).
C.B. Blanes-58:
Romero, (4), Arribas, (12),
Pena, (0), Puig, (2), -Figueres,
(21), Castany, (7), Perez,(13),
Geli, (0), Casals, (II), i Durail,
(0).
Els àrbitres, Sr. Campillo i
Callejas, regulars.

R. Gouzy
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GIRONA
Cinema Modern: "Estado de Sitio". Sessions à les 16, 18, 20 i 22h.
Cinema Catalunya I: "El cielo
puedc esperar". Sessions a les 18"15,
20'15 i 22'15h.
Cinema Catalunya II: "Iniga suïcida". Sessions a les 18'10, 20'10 i
22'IOH.
Cinema AIbèniz: "Muerte eri el
Niló" i el curt "Asuntos cortòs"

TELEVISIÓ
ESPANYOLA

INEMA

Cinema Gran Via: "Y si tu no
quieres" i "Atentado: el dia que
cambió el mundo"

Cinema Maryan: "El caso està cerrado, olvídelo" i "El fascista, la beata i su hija desvirgada" a les 18h.

Tí

ELEVISIO
frontera mejicana l'oportunitat de passar als Estats Units
Telediari :
Estudio I : "Rósas de Otofío"
- U n embolic de aventures
amoroses a dos matrimonis
Ultimas noticiàs
Bonanit

i9m
19'45

Obertura
Piesentació
Avanç informatiu
Gentehoy
Telediari
Hora 15
Vívirpada dia
Acomiat i cloenda
Obertura
Presentació
Un globo, dos globos, tres
globos: "Los episodios^': "El
ladrón de sombras"
Mujeres: "Si no amanociera"
- U n ballarí rumà espera a la

'21'30
22'05

23'30

SEGONA CADENA
19'00
19'30
19'31
20'00
20'30
21 '30

Obertura
Presentació i avaiiços
Pplideportivo
Redacción de noche
Imàgenes
Pop-grama

Cinema Savoy: "Troll" clasificada
" S " . Contínua des de les 16h. Projeccions a les 16, 18 i 20 tar4a: nit a les
22h. ,

22'30

•

Tribuna de la íiistória: "Los
rogresos de De Gaule"
Bona nit

TELEVISIÓ
CATALANA
PRIMERA CADENA

11'15
13'30
14'00
16'15

Obertura
De bat a bat
Crònica
Lletres catalanes; "L'adulteri
blanc"

SEGONA CADENA
23'00

Crònica 2

23'30

Lletres catalanes (repetició)

Establiments subscrits a aquest Diari

JOIERIA
SANTA
CLARA

ÒPTICA

MAGATZEMS

TARRUS

LA PALMA

Santa Clara, 54
Telèfon 21 37 50
GIRONA

Saijta Clara, 48
Telèfon 20 42 83
GIRONA

NÚVIES

MAGATZEMS

MARGARITA

FEMENINA

Santa Clara, 45
Telèfon 20 23 41
GIRONA

Santa Clara, ^1
Telèfon 2114 20
GIRONA

PERRUQUERIA

BAR

BAR

SANTOS

EMPORION

ROYAL

Santa Clara, 22
Telèfon 21 69 22
GIRONA

Santa Clara, 44
GIRONA

INSTANCOPY

Eiximenis, 19
Telèfon 21 68 54
GIRONA
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Carrer Anselm Clavé, 24
Telèfon 20 65 86
GIRONA

RADIO

Cinema Olímpia: "Hombres salvajes, bestias salvajes" Sessió de nit.

• I;.Í:H:ÍH

Barri
del
Mercadal

om

LA BISBAL

FIGUERES

BLANES

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

RJNT

Cartellera

Plaça Sant Agustí, 1
Telèfon 20 30 46
GIRONA

CRÈDITS

GESTORIA

ILURO

SOMER

RADIO GIRONA
E.A.J.38
6.55
6.56
7'00
7'05
7'30
7'45
8'30
8'45
9'00
9'05
11 '00
11 '35
12'00
12'05
12'30
12'50
13'00
13'05
13'10
13'30
14'00
14'30
15'00
15'15
16'00
17'00
17'03
17'30
18'00
18'05
I8'35
18'45
19'00
19'05
19'30
19'45
20'00
20'30
20'45
21'00
22'00
22'15
23'15
23'30
0'30
rOO
r05

Apertura.
Sintonia y Pensamiento.
Informativo. (S.t.R.)
Sant Rosari.
Musical.
MatinalCadenaSKR.ÍS.K.R.)
La Saga de los Porretas.
Musical.
Informativo. (S.E.R.)
El matí és nostre.
Mediodía Cadena SER
(S.E.R.)
Novedades musicales.
Informativo. (S.E.R.)
Desfile de Exitos.
Sardanas en la radio.
Què en sabem de Catalunya.
Informativo. (S.E.R.)
Comentaris Esportius.
Girona, avui.
Micrófono deportivo.
Cadena Catalana.
Informativo. (S.E.R.)
15 minutos con Piscis.
Torerías. Eniisión taurina.
Milagros Cap. 111.
Radio-novela.
Informativo. (S.E.R.).
. . . Y Creo la familia. Cap.
126. Radio-Novela.
Musical.
La SER informa. (S.E.R.)
Temas al dia. (S.E.R.)
Fidecaya, su Caja Fuerte.
(S.E.R.)
En Familia. (S.E.R.) ,
Informativo. (S.E.R.)
Cancionero cspaiíol.
Catorce Acicrtos.
Girona al dia.
Informativo de las ocho.
(S.E.R.)
Ballables.
Ranking Internacional.
Velada Selecta.
Informativo. (S.E.R.)
Diariü musicaL (S.E.R.)
Los Superventas. (S.E.R.)
Hora 25. (S.E.R.)
Medianoche. (S.E.R.)
Sintonia y Pensamiento.
Cierre.

"LAVEU DE GIRONA"
Radiocadena Espanyola
8'00
8'05
8'58
9'15
10'45
11'00
1r05
1 r30
12'02
12'30
13'00
13'30
Í4'00
15'00
15'30
16'30
17'23
IS'OO
19'22
20'00

Bon dia, Girona
Feliz despertar
Sardanes
Mundo musical
Información local y provincial
BoIetindeRNE
Cons ustedes ...
Girona agrícola i ramadera
La música a 3 3 RVPM
Parlem, amics!
Radiocadena musical
Panorama
Diario hablado de RTVE
Música para el relax
Tarde en ritmo
Novela
Francis
Variedades radiofonicas
Santo rosario
Paseo musical

21'00
21'20
21'25
22'00
22'15
22'50
24'00

Radiocadena actualidad
El heraldo de la verdad
Discoteca
Boletín de RTVE
Pàginas maestras (Clàsico)
Nocturno
Sumarip y cierre

RADIO POPULAR
DE FIGUERES
Emet:
8'30
9'15
9'30
10'30
11 '00
11'20
11'25
11'45
12'00
12'15
13'00
13'30
13'45
14'30
15'00
15'15
16'30
18'00
18'20
19'20
20'00
21 '00
21'30
22'30

0 . M.: 1.134 Kc.
F. M.: 89'4 Mgc.
Obertura, lectura bíblica i
bon dia musical
La saga de los porretas
Motor mundial
Las buenas gentes
Los minutos de piscis
Chequeos médicos
Llamada a los ciudadanos
Vivir es producir yida
Angelus
Santoral
Música del migdia
Hora exacta, noticiari local i
cartellera
Corresponsals informatius
(Angles)
Informativo dia
Cançons al pas de la tarda
Aparador d'exits
Disc del radioient
Novela
La hora Francis
Jazz en la noche
Sant Rosari
Hora exacta, noticiari local
Bona nit amb música (Aprox.) Cloenda

RADIO OLOT
7'00
7'05
8'30
9'00
9'15
lO'OO
10'30
11'00
ir30
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
19'00

Sintonia y salutació
A trenc d'alba
Ona i ratlla
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 pera tothom:
"L'esport"
20'15 Olot actualitat
20'30 Panorama
2ri5
Música orquestral
22'00 La música
23'00 Pilar... a mitjanit
23'58 Sintonia i comiat
24'00 Fi d'emissions

RADIO CIRONA
EAJ-38

des de 1933 al servei de Girona
i de les seves comarques
O.M. 1.485 Kcs
F.M. 88'2 mgcs.

PUIMT
DIARI

Eiximenis, 12, l.er, l.a
GIRONA

Eiximenis, 20, l.er
Telèfon 20 31 75
GIRONA

Balmes, 35
TEL 50 14 95
FIGUERES

REDACCIÓ;
Joaquim Vayreda, 63 ent.
Tels. 21 35 08 i 21 35 12
GIRONA

PI. del Carme, 2
Tel, 26 04 62
-OLOT

PUNT

Espectacles

DiAiy

7 de març
del 1979
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Entre el classicisme i la ironia

Torres Monsó exposa a Barcelona
Cal dir que a aquesta entrevista hi anava molt intrigada.
En Bosch Marti afirmava des de "Presència" que era un
home seductor, i que no hi havia dona que se li resistís.
Després de parlar amb ell, vaig arribar a la conclusió que
aquesta afirmació demostrava una gran ime^inació —per
part del que h o havia dit— i que era força gratuïta. Torres
Monsó és u n home serè, de cinquanta-set anys i molt senzill.
Porta més de 30 anys de treball com a escultor, i un d'estància gairabé fixa a Girona. Ha obtingut, al llarg de la seva vida, diferents premis i beques: Gran
premi d'escultura a la Biennal
d'Alexandria, premi, "Julio Gonzàlez", premi de la tercera biennal Hispano-americana, borsa
d'estudis de l'institut francès, beca Marcli, etc.
Els Inicis i la Formació
— Què es, per a tu, la relació
amb el material?
— En principi jo tinc una formació clàssica. Vaig començar a
modelar la pedra, i més tard el
bronze. Més tard, vaig conèixer
un enginyer d'una fàbrica de
plàstics, i vaig entraren contacte
amb els elements químics. El primer element que vaig provar va
ser la resina sintètica. Els materials nous m'aportaven un altre
enfocament a l'escultura. Va ser
l'inici.
Mes tard, com que l'escultura
no es venia gaire, vaig buscar un
altre element per sobreviure, i
em vaig dedicar a la ceràmica.
Tots dos oficis són molt complerts, i absorbeixen molt.
Torres Monsó té distintes etapes, del 1960 al 1965 la seva escultura és figurativa, de tipus
humanista-expressionista.
MÍs ,
tard ha estat influït pels corrents
pop i minimalista. Tota aquesta
sèrie d'influències i evolucions
l'han servit per tenir més consciència professional i més exigències.
— Com artista que et dones a
conèixer, i que debutes a la Giro
na de la postguerra, quins estí-

muls has rebut de la ciutat, i
com veus la producció artística
aquí?
— Jo em vaig donar a conèixer primer fora de Girona. La
meva formació ha estat sortit a
fora, rebre una inquietud. El
problema més importat sempre
ha estat el sobreviure, jo no vaig
començar a vendre fins després
de molts anys. L'ambient que hi
havia nó era massa adient ni
favorable. La situació reals era
molt diferent de la meva ideologia. Em vais situar aquí, a
sense tenir idea de quedar-m'hi,
era tot molt negre. Els anys cinquanta jo voUa marxar al Perú,
però l'assumpte sortí malament
i vaig quedar-me. Vaig continuar
treballant amb la ceràmica...
Torres Monsó, trenta anys de treball i testimoniatge.

Artista i compromís I
— Com veus el compromís
polític de l'artista, la seva funció?
— La funció de l'artista és
molt complexa, en aquesta societat em sembla una mica com de
testimoni. En una societat més
harmònica, amb menys treball i
més temps lliure, l'artista tindria
una funció més important, seria
un animador, con diu en Cirici.
Ara en realitat, no ho veig prou
clar. Treballem per a la burgesia,
la gent és poc formada, la seva
funció per tant no està adequada.
— Com veus el paper de l'Assemblea d'Artistes de Girona,
com a intent de superar l'individualisme i de connectar amb
el .públic, en l'ampli sentit de la
paraula?

— El paper i la trajectòria de
l'Assemblea d'artistes em sembla
correcta. Èl treballar en grup
sempre aporta més entusiasme.
Et motiva, i et dona eufòria. Treballar sol és masturbador.Ara de,
moment,, s'ha acabat, no té sentint de ser. Jo crec que s'ahuria
d'enfocar d'una altra manera: mirar de fer una mica més el nostre
ofici, i" ajudar a donar un ambient i una consciència a la gent.
Penso que hauria de tenir un
•'contingut diferent.
"-/Per a un artista de comarques, anar a Barcelona suposa un
avantatge o un inconvenient?
— Jo, a Barcelona, més aviat
m'hi sento desplaçat. Tinc els
meus amics, però trobo les distàncies massa llargues, no hi estic
tan b('... potser és l'edat. De
totes maneres, no crec que un
artista de comarques hi hfgi de
!tenir cap inconvenient. EI meu
cas, com escultor, és encara més
minoritari, ja que l'escultura no
se sol vendre gaire.

Trajectòria artística

"Llapis" (1977-78) Material: fusta, color roig. La seva alçada és de 3,50
metres amb la base.
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— Tu has participat en gran
nombre d'exposicions i de mostres internacionals. Quina experiència concreta n'has tret de
tot això?
— Exposar a l'estranger sempre és interessant, fins i tot a
nivell de comparació, ja que t'ajuda a veure si la teva peça s'aguanta o no. Per anar bé, la teva
obra ha de competir amb d'altres
obres de foro, no,.quedar-se tancada.
— Tu tens algunes de les teves
obres al carrer, concretament,
aquí a Girona n'hi han varies.
Com veus la qüestió de l'art al
carrer?
En realitat penso que l'art
hauria d'ésser al carrer, hauria
de ser propietat de tothom. A
Girona ja s'ha fet algun intent.
Hi havia un projecte concret, però van sorgir problemes dels organismes oficials en ía subvenció.
Primer s'havia pensat deixar les
obres de forma temporal, però,
més tard, es va pensar que seria
millor deixar-ho definitivament.
Fer la maqueta, solament, ja cos-

ritats l'utilitzen per beneficiars'en. No són gaire ben vistos.
Han descuidat molt la formació
de artistes nous,
— Hi ha hagut -molts problemes que nó s'han pogut solucioArt i activitat vital
nar. Aleshores a Girona tenien
una escola minsa —després de la
—Ara, que ets en plena maguerra— que feia pena,ara és pitduresa, estàs content de la teva
jor .Ens hem plantejat algunes vefidelitat com artista, de la teva
gades fer una escola nova, però
actitud vital?'
— Personalment n'estic con- hem vist que era molt difícil, cadascú té les seves dificultats pertent, ho veig com un miracle. No
sonals per solucionar.
és que fagi el màrtit, sinó que
penso que he tingut molta sort.
— Aquesta xerrada l'hem feta
El nostre ofici és molt especial.
amb motiu de la seva exposició a
He hagut de fer altres coses: cela Galeria Ciento, a Barcelona.
ràmica, art aplicat... Potser no he
Aquesta important mostra de
fet el qüe he volgut fer, però ha
la seva obra estarà oberta fins
intentat qv.sdar content del que
el 24 de març d'aquest mes, i
faig.
aplega les seves últimes peces.
— Girona ha estat una ciutat
Les darreres tendències pop i
que ha donat artistes. Tots ells.
les noves tècniques plàstiques
però, han d'anar a formar-se a
que ell utilitza es poden veure
fora, o bé ser autodidactes. Com
en aquesta exposició, en la aual
és que no hi hagi una escola
hi ha peces de grans ditnend'Arts i oficis? Es que els artistes
sions.
madurs es desentenen d'aquestes
Això confirma, una vegada
tasques, o és que les entitats que
més, el rellevant paper que l'eshaurien de subvencionar-la no
cultor gironí Francesc Torres
han abordat mai aquest tema seMonsó ha assolit, físicament alriosament?
lunyant del cap i del casal, en el
> — Catalunya és terra d'artistes ric panorama de l'escultura contemporània catalana.
i encara que no hi hagi escola
n'han anat sortint .L'artista sempre ha estat un incordi.Les autoIsabel J uanola
ta diners. Ara s'ha deixat pendent fins després de les municipals.

Home tímid poc am.bicicis, i de gran íalen(.
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CD formarà grup parlamentari

Fraga renuncia a l'escó
Madrid. — Manuel Fraga Iribarne, secretari general d'AP i diputat electoral per Coalició Democràtica, ha signat la seva renúncia a l'escó parlamentari que li
pertoca segons els resultats de
les eleccions generals. No obstant, Fraga es va negar a fer comentaris sobre el tema, després
de la reunió celebrada amb els
parlamentaris de Coalició a la seu
d'AP.
La reunió ha acabat amb un
comunicat en el qual es manifesta
la voluntat de constituir-se Coalició Democràtica com a grup parlamentari, es condemnen els darrers actes terroristes i demanen
al Govern les mesures adients.
Al mateix temps, el comunicat
anuncia que els vots de CD aniran
a favor de la investidura de Suà-

rez com a president del Govern
«pensant en el suprem interès
d'Espanya». Afirma finalment el
comunicat que continuaran defensant la llibertat de vot, d'acord
amb el programa que presentaren
abans de le,s eleccions.
Manuel Fraga es negà a afegir
comentaris al comunicat, però
manifestà que el PSOE ja li havia
comunicat la seva actitud favorable a que Coalició Democràtica
tingui el seu propi grup a les
Corts.
Respecte a la dimissió de Fraga, a la seu d'AP es respira un
ambient de tristesa pel fet. Un
centenar de joves s'hi havien reunit ahir a la nit per demanar al diputat electe que no renunciés a
l'escó.

Vol saber les reaccions dels països membres

La CEOE e9 prepara
er a Tingrós a la CEE
MADRID. — Seixanta experts
de les organitzacions membres de
ia CEOE en,temes comunitaris estan reunits per fer una primera
avaluació i unificar criteris entorn
al qüestionari que, a principis de
gener, la CEOE va remetre als
seus associats sobre l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica
Europea.
L'objecte de l'enquesta era detectar en cada un dels sectors els
punts més sensibles davant la integració i aconseguir amb l'estudi
de les respostes, una sèrie de calendaris aproximats per cada un
dels sectors.
« A s è n c i a d * matrimonis»
a m b la CEE
D'altra banda, el corresponsal
d'Efe a,. Brusel.les informa que les
empreses espanyoles i comunitàries podran establir immediatament llaços de cooperació, especialment de cara a l'ingrés d'Espanya a la CEE, mitjançant l'Oficina d'Apropament establerta el
1973 per relacionar les empreses

dels nou membres de la Comunitat.
Un comunicat fet públic a la
capital de la CEE informa que la
comissió executiva comunitària
ha designat al Consejo Superior
de Càmaras de Comercio de Espana per tal que «coordini les activitats de l'oficina d'apropament
amb aquest pals».
A partir d'ara, doncs, les empreses espanyoles podran fer servir amb caràcter gratuït els serveis d'aquesta «agència de matrimonis», amb els objectius principals següents:
— Buscar
col·laborador
adient per establir contacte a nivell comunitari.
— Obtenir o subministrar informacions i opinions per projectar una fusió o integració.
— Advertir a la CEE sobre els
obstacles que troben les empreses en la seva voluntat de cooperació.
— Consultar plans de reestructuració davant la crisi en determinats sectors.

A una empresa de Madrid

Acomiadats 24 mlnuavaüts
Madrid. — Vint-i-quatre minusvàlits han estat acomiadats il.legalmentde l'empresa «Porcelanas Madrid, S.A.», centre de treball protegit precisament per a
minusvàlits, segons informen a
«Efe» representants d'aquest
personal.
Els treballadors han rebut la
carta d ' a c o m i a d a m e n t 9 dies

abans de l'acompliment dels contactre previst per aquests casos,
que és de 15 dies com a mínim.
Els afectats han tramès una carta
al ministre de Treball on denuncien la situació i la forma com
subvencions de l'Estat cap els minusvàlits, a travers de l'organisme
SEREM, entenen ells que es reparteixen irregularment.
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Davant les casernes de Girona

Detinguts anit nou
objectors encarteilats
Nou membres del Grup d'Objectors de Girona, van ser detinguts ahir nit per fer una asseguda
davant la Caserna Alvarezde Castro, al carrer Emili Grahit. Els objectors anaven encarteilats, portant escrit en els cartells el motiu
de la seva acció: la petició de llibertat per Albert Pujol, detingut a
Melilla fa uns quinze dies per
negar-se a fer el servei militar.
Albert Pujol estava fent la mili
quan es va declarar objector.
Aleshores se li va aplicar l'article
383 bis que suposa una pena de
3 a 8 anys per no incorporació a
files. Els objectors demanen que
se li apliqui una ordre interna de
Gutiérrez Mellado que diu que
l'objecció de consciència comportà una incorporació aplaçada!
Fa uns deu dies que es va celebrar una reunió dels objectors a
nivell estatal i en ella es va pren-

dre la decisió de dur a terme tota
una sèrie d'accions no violentes
demanant la llibertat d'Albert Pujol. A Tarragona es varen fer
abans d'ahir, a Lleida ahtr al matí i
a Barcelona i Girona ahir al vespre.
L'asseguda dels objectors de
Girona va començar a les set de
la tarda. Al cap de poc, un sergent
de la caserna els va demanar explicacions i, com que ells no es
movien, es va avisar la policia que
va fer acte de presència tot seguit. Els tres integrants de la patrulla, després de dir-los que se
n'anessin i en vistes que no ho
feien varen esperar ordres.
A l a fi. a les nou del vespre, van
ésser detinguts per dos jeeps de
la policia. En negar-se a caminar,
els objectors foren arrossegats i
portats a comissaria on va arribar
de seguida l'advocat.

Posats en contacte amb la comissaria ens han dit que estan retinguts per identificació.
També a Barcelona van ser detinguts 1 5 objectors de consciència ahir a la tarda, quan feien una
«sentada» davant del Govern Militar, en protesta per l'empresonament d'Albert Pujol. «Aquestes
detencions — h a n dit els objectors— estan en contradicció amb
la norma dictada pel Ministeri de
Defensa el novembre del 1977,
segons la qual es concedeix la situació d'incorporació ajornada als
objectors, tot i esperant que les
Corts elaborin una llei d'objecció i
servei cicil».
Se sap també que avui els diputats Martín Toval i Solé Tura,
de PSC i PSUC respectivament,
presentaren el cas de l'objector i
èls detinguts a la Diputació Permanet de les Corts.
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Un complet aperitiu va precedir al sopar

Els llaços catalans van ésser la nota dominant tota la nit.

Tancada amb un sopar i fi de festa

Jornada d'hoteleria de les
dues Catalunyes a Figueres
Ahir a la nit va tenir lloc el sopar que celebren cada any els hotelers de Girona i del Rosselló. Es
un sopar d'amistat que fa uns vuit
anys que s'organitza, un any a Girona i l'altre al Rosselló. Segons
els hotelers, té sempre molt de
ressò especialment entre els mitjans professionals, sobretot pels
vincles d'amistat que crea entre
ells:
Aquest any s'ha celebrat a l'Hotel President de Figueres. Figueres, capital gastronòmica de
les nostres comarques, és la ciu-

tat que acull cada dos anys els
hotelers integrats a la «Chaine
des Rotisseurs». El representant a
Girona (el »bailiat») d'aquesta
confraria internacional de Gastronomia és Lluís Duran, hoteler figuerenc.
A aquesta serena nit de l'hoteleria rossellonenca i gironina hi
assistiren destacades personalitats del món de la política i de
aquesta branca del turisme. Entre
elles ressaltem l'assitència del
president de l'hoteleria rossellonenca, monsieur Lormand, ei de-

Dies de dança i de guerra a Rhodesla

legat de turisme de les nostres
comarques, en Josep M° Sunyer,
el president dels restaurants del
Rosselló, monsieur Comenges, el
dels cafetiners, Monsiur Valentine, i també el president de la federació Hotelera de Girona, en
Josep Ysern, qui al començament
del sopar ha fet amb unes senzilles paraules l'oferiment de l'acte.
També entre els polítics hi ha
assistit el governador civil de Girona, el delegat de la Generalitat,
en nom del president Tarradellas,
en Jaume de Puig i l'alcalde de Figueres, en Josep Fajol.
A l'acte hi han assistit unes
dues-centes persones i la cura del
menú i de tota l'organització ha
anat a càrrec de la família Duran,
que per cert ha estat felicitada per
nombrosos assistents per la delicadesa en preparar tota la celebració.

PUNT
DIARI
ADMINISTRACIÓ i PUBLICITAT
Joaquim Vayreda, 65 baixos
Tels. 21 70 57 i 20 50 16
GIRONA

Mentre les patrulles militars de Rhodesla —en les quals per primera vegada hi marxen homes blancs— recorren els suburbis de Salisbury tot buscant guerrillers, tribus Indígenes p r e p v t n les l'ambient de les eleccions de cara al dia 20 d'abril que alguns polítics negres volen promoure
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Balmes. 35
Tel -50 14 95
FIGUERES

