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A l'abocador de Figueres
País Basc

Guàrdia civil
mort a Deva
La violència al País Basc
va fer ahir una nova víctima
en la persona del guàrdia civil Benito Arroyo Gutiérrez,
mort a' Deva per una ràfega
de metralladora quan anava
..amb-fil seu .cotxe a la caserna; com feia cada matí. A
atorar-se en un senyal de
«stop», dos joves se li acostaren i dispararen contra ell,

Cent vint mil quilos de cebes
en mal estat varen ser cremades
a l'abocador de Figueres. Les cebes, d'origen holandès, • eren
transportades al nostre país, però
un cop examinades a la frontera
no es va donar el permís d'entrada.
•
_

Una bala li encertà el cap i
una altra el tòrax, i una quinzena d'impactes van ser enregistrats en el cotxe, amb
els seus corresponents cartutxos de calibre nou milímetres «Parabellum», arma
usada habitualment per ETA.

Els cinc camions que portavenles vint-i-cinc tones de cebes, davant la impossibilitat de continuar
el viatge, decidiren deixar les cebes a la mateixa duana.
Les autoritats espanyoles optaren per traslladar les cebes a Figueres i destruir-les en el cremador municipal. En ser coneguda la
notícia nombroses persones acudiren a l'abocador per recollir-ne
uns quants quilos.

D'altra banda, el delegat
d'Agricultura a Biscaia, Víctor Herrero Royo, segrestrat
per un escamot a la seva
casa de Las Arenas (Bilbao),
en la n1t del dijous, va ser
'alliberat ahir al matí després
de ser ferit per un tret a la
cama.

No han mancat les anècdotes
en aquesta «operació ceba». Hi
havia qui no gosava agafar-ne cap
per por que fossin enverinades,
« c o m les taronges», deia una
senyora.

(Pàg. 15)

m¥w^«Cap de setmana electoral

Fellpe, Suàrez i Carrillo
lluiten p
Amb la presència a Barcelona
dels- líders dels grans partits
d'àmbit estatal., la campanya
electoral arriba al seu punt culminant. La batalla per Barcelona,
comançà ahir a la nit amb la intervenció de Felipe Gonz^lez en el
'"míting del Partit •delS^Sbcialistes
de Catalunya {PSC-PSOE).
«Si els socialistes guanyen;!,
tindrem l'Estatut a^bans de l'Onze
de Setembre», va dir.ahir al vespre Joan Raventós davant les sis
mil persones que assistiren al mí-

ting dels socialistes. En aquest
míting varen parlar també Narcís
Serra, Luis Fuertes, Andreu Abelló, a més dels dos líders ja citats.
Felipe Gonzàlez. secretari General del PSOE, que va arribar
tard al míting, và parlar durant
quasibé una hora, mantingué
sempre un to divertit i distensionat, centrant el seus atacs en el
president Suàrez i molt especialment en l'afonia d'aquest.
Avui arriba a Barcelona per jugar les seves cartes en aquesta

batalla electoral, el president del
govern, Adolfo Suàrez. Participarà
en el míting que avui celebraran
els Centristes de Catalunya-UCD,
en el palau Blau-Grana..
• I finalment, diumenge, Santiago Carrillo tancarà el torn. d'intervencions en els gran actes electorals del cap de setmana. Santiago
Carrillo, serà rebut pel President
Tarradellas, abans de la seva intervenció, juntament amb López
Raimundo i d'altres líders del
PSUC.

alutaci
rssi
El President de la Generalitat, Josep Tarradellas,
ha volgut associar-se a la
joia de P U N T D I A R I a m b
motiu de la publicació d ' a quest primer número. A l'hora de fer ara públic el
missatge que ens ha dirigit,
volem reiterar la nostra voluntat de què P U N T D I A R I
as mantingui fidel al servei
de Catalunya, c o m a expressió encoratjada del seu
pols vital a les comarques
gironines.
La notificació que e m feu de la pròxima aparició d'un
nou diari català no pot sinó causar-me una gran satisfacció.
Ja sabeu quin ós el m e u interès per la cultura catalana, i
ben especialment per totes les formes de comunicació p ú blica. Per això em plau tant saber que esteu a punt de
treure un nou diari, i sobretot perquè aquesta vegada serà
a tes comarques gironines.
Confio que heu procurat tenir en compte les diverses
circumstàncies i elements que intervenen, en una empresa
de tanta envergadura. Per això us felicito i, al mateix
temps, enconratjo a portar a bon terme una obra que pot_
ser de molta utilitat per a la normalització de la nostra
llengua i cultura a casa nostra.
Us desitjo ei més gran dels èxits e n e! vostre elogiable
propòsit.
Vulgueu rebre, junt amb la meva felicitació i encoratjament, el testimoni de t o t el meu afecte i consideració.

Josep Tarradellas
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« Ahir
C o n t i n u a el t e m p s sec en
t o t e s les c o m a r q u e s
per'
e f e c t e s de la s i t u a c i ó a n t i c i clònjca l l e v a t d ' a l g u n a n u v o lada d ' e s t a n c a m e n t al c o s t a t
N o r d en les m u n t a n y e s p i r e nenques.

SATS:
Modest,
Edilbert,

b.:

Sergi,

rei; Sta.

mr.:

Primitiva,

El sol surt a les 6 , 3 4 h. i
es p o n a les 1 7 , 3 6 h.
La lluna surt a les 1 6 , 4 2
h. i es p o n a les 3 , 1 1 h.

mercats

a Crespià (Alt Empordà)

Sebastià d'Aparici,: cfr,; Valeri,
erm. i Cesari/metge.
El sol surt a les 6.32 h.
a les 4.23 h.,

Diumenge,
dia 2 5
de febrer
de 1 9 7 9

es pon
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ÀRIES

Els moments més perillosos i conflictius, durant aquest fi de setmana.
Cal deixar les coses tal com estan.
Concentreu la vostra atenció en les
persones que us envolten.

TAURE

MareNosirum

Hispònio
(M)

neu

COMA ORIOLA 45 cm. de neu pols
PLETES 35 cm. de neu pols
PLA DE MASELLA 5 cm. de neu dura

La influèntia de Saturn us serà beneficiosa. Jornada sorprenent i, especialment, la del dia veint-i-set propícia a l'activitat creativa. No us preocupeu excesivament per la vostra salut: els astres us són favorables.

afectives. Possibilitats de canvis dramàtics; cal actuar amb prudència,
possant el màxim interès en els assumptes econòmics i afectius. .El dia
vint-i-quatre pot ser motiu de decepció.

VERGE
Segueix la influència de Saturn sobre els nats en aquest signe. S'adverteix un caire positiu que es tradueix
en la possibilitat de canvis importants
en el terreny social, afectiu i familiar,
sempre i quan sigueu capaços de dominar la vostra fredor i l'excés de realisme. Procureu no decebre la confiança dels amics més pròxims.

.BESSONS

Cupó pro cecs

82

Teniu necessitat de reforçar la vostra personalitat. Afianceu-vos. Fareu
molt bona impressió als companys
del sexe oposat. Malgrat tot no us
confieu massa, perquè els astres us
poden jugar una mala passada. La
posició dels planetes influents us
aconsellen vigilar la vostra salut. Biorritmes en alça.

CÀNCER
Dies òptims per a la vostra saUU.
així com per a establir noves relacions
personals. En l'amor, les possibilitats
són molt grans per als nascuts sota
aquest signe. Es el moment precis per
a realitzar allò que més es desitgi.

.,/S|SSfiàírò·GÍRONlAÍ·i:

LLEÓ
Dificultats per als nascuts sota el
signe de Loo. que hauran de superar
una fase critica en les seves relacions
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Núria: Màx. 4 Mfn. —6
Pluja (—)

All Freser (Queralbsl: Màx.
10 Min. —1
Pluja: res
Vent sud-oest rtrodorat
Cel quasi clar
Montseny: Màx. —1 Mfn.
—4
Pluja (—1
Vent (—)
Parcialment núvol al
mati 1 serè a la tarda.

SAGITAI
Cal que vigileu els vostres '
d'ànim, molt propensos a l'eufi
la depressió repentines. Pos
complicacions en el terreny ps
gic. Bones influències en el carn
estudis. La bona salut apareix af
da pels vostres aspectes astrgl

CAFRICOF
Un cop superada l'oposició c
píter amb Càncer. Saturn desplf
seva protecció per als nascuts
pricorni. Es l'hora de reprendre
projectes inacabats, i de deix
enllestits el més aviat possible,
terreny afectiu,, la soledat seri
càrrega de pes.

Funcionen tots els mitjans d'ascensió i els
accessos són oberts. No són necessàries
les cadenes

LA MASELLA.
TOSSA D'ALP. 95 cm de neu pols
COMA PARAHONA 170 cm. de neu pols
CAP DEL BOSC 75 cm. de neu pols

Ribes de Freser: Màx. 10
Mfn. —3
Pluja (—)
Vent en calma
Sense núvols

(Ml

(M) Circulg p<K b linia t l * Motoró

LA M O L I N A
ESTÀNDARD 5 cm. de neu
LLARGA-TRAIV1P0.U 5-cnn. de neu
ALABAU 25 cm. de neu dura
ROC BLANC 25 cm. de neu dura
COSTA RASA 25 cm. de neu dura
COMELLA 25 cm. de neu dura
TORRENT NEGRE 45 cm. de neu dura
MUNTANYA INTERMI-TJA'30 cm. de neu
dura
PUIG D'ALP 65 cm. de neu dura
TOSSA D'ALP 100 cm. de neu pols

La Molina: Màx. (—) Min.
—5
Sense precipitacions
Vent moderat dei Nord
Pocs núvols

Vont, en calma
Sense núvols

HORÒSCOP

•

t

No gairos núvols
Maror

A partir del l e r . de març, el dilluns també obert
gf sev
Tancat per vacances del 21 ai 28 de febrer
restaurant

(M] C»culo p«i la l'nio d * Mororo

Trehm d e viatgers cünecció PORTBOU

Girona; Temperatura Mèx.
13 Mfn. 5
Precipitació: Res
Vent moderat del Noroest
Cel clar

Sant Feliu de Guíxols: Màx.
14 Min. 6
Pluja: res
Vent del component
Nord fluix

(0

(Ml

Temperatures

L'Estartit; Wlàx. 14 Min. 5
Vent del Nord moderat
Mar arrissada
Cel: núvols i clarianes

Í1)
(1)
(1)

„

-

C o n t i n u a r à el t e m p s a n t i c i c i ò n i c i e s t a b l e , m i n v a n t el
v e n t . A l g u n a n u v o l a d a a les
c o m a r q u e s de la G a r r o t x a , el
Ripollès i la C e r d a n y a . Les
temperatures es mantindran
u n xic f r e s q u e s . M a r g r o s s a .

Segueix la tendència favorable per
al procés de maduresa profunda,
marcada pel pas de Plutó sobre el
Sol. En el camp afectiu, excepcionals
possibilitats per als nascuts el 5 d'octubre, que, molt probablement, viuran
un extraordinari romanç amb nous
companys de treball. La tardà, del dia
vint-i-cinc podria ser molt bona per a
profunditzar en aquestes relacions
afectives sempre i quan actueu l'extraordinària selectivitat que caracteriza als nascuts sota aquest signe. En
el plànol financer segueix la Unia ascendent.

ESCORPIO
Presenta un aspecte força positiu
sota la influència d'Urani. Es un bon
període per a fruir de la pau de la llar.
Respecto a problemes que havíeu
deixat ajornats des de feia força
temps, viureu canvis importants i que
no admeten iriés pròrroga.

El pas de Marte per Aquari ir
favorablement per als protegit
quest signe. Perill d'enfronta
amb persones incapaces d'enl
l'extraordinària sensibilitat que
treu els aquarians. Fugiu de les
amistats. Tot i això, en el plano
tiu hi han grans possibilitats (
mençar amistats duradores ar
signes més afins. Piscis us pod
nar agradables sorpreses. No
nscos en qüestions econòmiqui
borals. Matisos lleugerament f
bles sense canvis.

PEIXOS
Es probable que haguí de fe
a una prova difícil, però la infl
d'Urani us preservarà de dei
seriosos. Un cop superada a
prova, resta'ràn establides les
per a èxits futurs.'No malgasi
energies en crítiques estèrils,
excesos que puguin perjudicar |
tra salu!

Punt i Apart

iwr

2 4 de febrer
del 1 9 7 9

Nova unitat dedicada al tractament d'aguts

siquíatric s'amplra
Dilluns vinent entrarà en funcionament una nova unitat de
l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Estarà dedicada a atendre els i n gresos masculins; una altra unitat que s'obrirà, d'aquí a un mes
serà per dones. Aquesta inauguració ós presa pel personal del
Psiquiàtric i per la direcció sense triomfalismes, ja que vindrà a
cobrir una part de les necessitats de l'Hospital, però en quedaran encara d'altres per cobrir.
Les noves unitats estaran dins
de l'últim pavelló construït, acabat fa dos anys i en el que fins ara
ha funcionat només una tercera
unitat, la unitat d'alcoholisme,
única mixta de l'Hospital. A la
resta del centre hi ha cinc edificis
assistencials més, que es converteixen en 10 pavellons funcionals
entre els que es repartien els 7 0 0
mdlalts que atén l'Hospital. Per
qüestions dlespai i de manca de

d'ells pugui posar en la seva feina,
el seu nivell de preparació, segons
informaciones rebudes, inclús el
nivell de cultura, no és ni de bon
tros els que seria necessari per un
centre d'aquest tipus. Potser l'única excepció seria la unitat d'alcoholisme, portat per un equip de
metges d'ATS i cuidadors joves
preparats, i la nova unitat que s'obrirà ara. En ella hi treballaran
també joves, estudiants o llicen-

VaB&'itènc'm psiquiàtrica reclama
una ateríció que la tregui
del seu marginament
personal aquests malalts estan
distribuïts sense seguir un criteri
massa clar. Ara es pretén començar a diferenciar pavellons i donar
a cada un, un us específic.
L'arquitectura dels pavellons
vells és antiga i difícil d'adaptar a
les necessitats d'una psiquiatria
moderna i efectiva, Per la funció
que l'Hospital ha vingut realitzant
fins ara, funció més que res de vigilància i de guardar els: malalts
potser sí que han servit, però no
serveixen per a gaire res més.
. ,PeJ que.fa ai personal, format
per 8 metges psiquiatres, un metge internista, 2 psicòlegs, 2 assistents socials, 9 ATS i el personal
auxiliar, és molt reduït per cuidar
700 malalts, els quals moltes vegades són més problemàtics que
.altres tipus de malalts.

ciats en psicologia, encara que a
l'anunci per la contratació es demanaven «varons, lliures del
servei militar i d'un nivell d'estudis d'EGB o equivalent».
Per què s'ha trigat dos any£
per obrir una unitat que era evidentment necessària? En el fons

Edificis de diras èpoques; essistencia.de dòs estils. (Foto COMALftT)

va la unitat va ser inmediata a l'onada de crítiques que es varen fer
a la institució psiquiàtrica de Salt,
(el Manicomi), a rel de les denúncies del tipus de tracte quei es feia
als interns i dels instruments i

'ly.;^

Sembla també que caldria una
bona renovació, o al menys ampliació, de l'ordre de triplicar o.
quadriplicar l'actual personal au- A les noves unitats seran possibles teràpies més efectives. (Foto COMALAT)
xiliar, format per una comunitat
hi ha el problema de la financia- funcionament tradicionals i dràsde monges —les típiques monges
ció. Encara que en alguns sectors tics que s'utilitzaven. .
de «manicomi»— que són les
Un altre aspecte de l'afer és si
d'opinió es relaciona el fet amb
- que s'encarreguen de la supervila
nova
unitat està o no està preuna
mena
d'oportunisme
de
la
Disió, ajudades pels cuidadors.
putació en un moment polític de- parada per rebre els Casos aguts
Aquests són homes pels pavelicat: quan no se sap ben bé què que haurà d'acollir, a causa de l'allons masculins i dones pels fepassarà amb la, qüestió del tras- bundàncià de vidres, dels marcs
menins. Els homes tenen cura sobretot de vigilar i «mantenir» l'orp a s s a m e n t a la G e n e r a l i t a t .
dre» i les dones dé netejar. A part
Aquest sector recorda que la made la bona voluntat que algun
teixa construcció del pavelló on

PUNT

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 24/2/1979. Page 3

En.aquests moments s'està a
l'espectativa dels canvis que podran haver-hi, amb el traspàs de
serveis de l'Administració, a la
Generalitat, amb els quals potser
es modificarà el-caràcter ia l'entitat gestora que tingui al seu càrrec els Hospitals Psiquiàtrics

El gran problema de l'Hospital
Psiquiàtric de Salt i de totes els
Hospitals Psiquiàtrics de l'Estat
ens diu el director del centre és el
seu aïllament respecte de la resta
de l'assistència sanitària. La Seguretat Social cobreix només la
part d'ambulatori però la hospitalària depèn de les Diputacions.
Tot el pes econòmic que repre-senta un Hospital d'aquesta mena, tot i que és considerable i que
ho hauria d'ésser molt més per
anar bé, pot ésser coberta de manera precària per la Diputaeió.-AI

El de S^lt ha muntat, pel seu
compte, una xarxa assistencial
que cobreixi una mica les comarques gironines. Fa uns tres anys
que funcionen consultoris psiquiàtrics a Olot, Figueres, Palamós, i Blanes, a partir del de Girona, que es troba dins les intal lacions de l'Hospital. Un o d o s dies
a la setmana, segons les necessitats, visiten metges d'aquí, amb
mitjans també d'aquí, i aprofitant
els locals que es puguin aconseguir. Una altra mostra, doncs de
la precarietat de l'assistència psiquiàtrica, la gran marginada.,

Anna Carrascai

En record de

GOÍMÇAL PIINlA i IVIEIMDEZ

ADMINISTRACIÓ Joaquim Vayreda, 65 baixos
i .
1 6 1 . 2 1 7 0 57 1 2 0 50 16- GIRONA

PI. del Carme, 2
Tel. 26 04 62

L'obertura d'aquesta unitat
presenta l'oportunitat de plantejar
un nou funcionament i d'iniciar
mètodes de teràpia (per exemple
la teràpia de grup, etc), que firis
ara no s'han pogut dur a terme.

ALEXAIVIDRE DEULOFEU i TORRES

DIARI

Balmes, 35
Tel. 50 14 95

costat dels problemes financiers
hi ha també els que es deriven del
fet d'haver de dependre tís l'administració local. El diàleg entre la
direcció dej centre, moguda lògicamente per criteris mèdics, i ia
Diputació, òrgan més que res
polít^co-àdministratiu, pot arribar
a moments difícils i poc operatius.

L'assistència
psiquiàtrica:
la marginada

La unitat que
s'obre, fa dos anys
que és feta

PUBLICITAT

metàl·lics de les finestres..., que
poden ser perillosos per certs casos de psicòtics, i de les poques
seguretats per prevenir les possibles fugides. La mateixa construcció de l'edifici deixa molt a
desitjar com demostrem les basses d'aigua que és fórmeii'éh.'er
rebedor de l'entrada quan plou.

FIGUERES

OLOT

•t

CARLES CAUSSA i MITJA
que varen posar esperança en PUNT DIARI i que no hauran pogut viure el goig d'aqLiest naixement
COOPERATIVA PAPIRUS

EDICIONS COMARCALS
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Punt de Vista
Editorial

Un diarí ben nostre
Amic-flector, tens a;les mans el primer número de
P U N T · D I A R I . Es un diari nou í, a més, força especial.
Te'l niires amb curiositat i et fas, probablement, moltes
preguntes: quines informacions dóna, qui n es el propietari, si segueix una tendència concreta, si amb aquest ja
en tindrem-prou o n'haurem de comprar un altre per saber les notícies de fora de les nostres comarques, si valdrà la pena tornar a comprar-lo demà. I un llarg etcètera.
. Là criatura acaba de néixer. Es ben difícil que aquest
número respongui ell tot sol a tantes qüestions. Entre altres raons, perquè "PUNT·DIARI neix amb el coratge i el
delit de viure, de-créixer i de fer-se gran en tots els sentits. E l p a r t — s i no prematur, sí força complicat— ens ha
donat un infant 'qúé, t o t i fer certament el seu primer
gran crit a la vida; no és encara del tot allò que ha de ser.
D'altra banda, biííià la forta ensopegada de dilluns
passat un grapat de problemes tècnics acumulats durant el dia va impedir que els tallers reeixissin en la composició I muntatge del pnmer número. Això va fer que
P U N T · D I A R I , que ja estava totalment elaborat, no pogués sortir al carrer ei dia 2 0 , tal i com havíem programa;. Des d'aleshores, la Redacció ha tingut cada dia el
diarra p u n t - p e r ò ' n o ha estat fins avui que s'ha pogut
trobar una fórmula d'emergència per a la impressió.

Cal fer, ja d'entrada, una declaració fonamental:
P U N T · D I A R I vol ser el diari de l'Alt Empordà, del Baix
Empordà, de la Cerdanya, de la Garrotxa, del Gironès,
del Ripollès, de la Selva. Ho vol ser de cada comarca i de
totes elles alhora, perquè les creiem prou vives per generar, en quantitat i en qualitat, el corrent d'informació que
s'exigeix d'un diari.' Portaveu, hem dit, al servei de les
nostres comarques, amb la seguretat que en ser-ho ens
convertim, també, en un diari al servei general de Catalunya. Es lògic, doncs, que la informació de les nostres
comarques i de la resta de Catalunya es constitueixi com
a justificació i àrea primordial d'interès, sense descuidarnos però la informació general d'Espanya, del món, de la
cultura, dels esports, dels espectacles...

que tinguin d'expressió d'un servei noble i plural a la,
nostra gent, però demanem des d'ara que sàpiguen tam- bé tots respectar la nostra independència, ja que en ella
hi ha la base que ha de garantir el nostre servei fidel al lector, des d'una perspectiva ètica i de professionalitat.;.
periodística ben neta i inqüestionable.

Tant o més arriscada que aquesta, una altra declaració fonamental: P U N T · D I A R I vol ser un diari independent, perquè creiem que la independència és la, base
més sòlida per a una informació objectiva i imparcial.
Amb aquesta fita s'ha constituït una empresa la titularitat de la qual fos el més repertida possible, per tal d'evitar llaços que hipotequessin aquesta voluntat de ser «un
diari ben nostre», és a dir de tots. Respectarem totes
aquelles tendències, opinions i programes polítics en el

I, finalment, un diari en català. No ens hem cansa't
de repetir que si hi a Catalunya unes comarques que demanen i exigeixen el seu diari, i justament en català,
aquestes són les, comarques gironines. Esperem
convertir-nos així en un altre vehicle per a la normalització de la nostra llengua, tot proclamant des d'ara el nostre respecte més profund a la resta de les llengües germanes, tan profund com ha de ser també el nostre respecte a tots els altres pobles d'Espanya.

Probablement seguirem suant el part durant uns';
quans números més. Però quan la imatge resti definiti- ,•:
vament asserenada, P U N T · D I A R I farà també honor al ,;
compromís de ser un diari assenyat i entretingut per.;
acompanyar cada mati !a quotidianitat que aplega ho- mes i dones de les nostres comarques. Un diari àgil i
modern, que vol assolir progresivament més altes volades.

La Premsa Comarcal

Els ponts volats i les passeres
Quan va acabar la guerra jo era
molt petit, i són molt pocs els records que conservo d'aquells dies
finals. Hi ha una imatge, però, que
ha restat gravada a la meva memòria, perquè devia ferir molt fondament /a meva sensibilitat d'in'fant: ta iniatge dels ponts volats.
Jo no coneixia aleshores les regles de la guerra i no entenia pas
que eran el primer obstacle per
als qui arribaven i ía darrera defensa ^jlels qui fugien; j o els veia
només com un signe d e destrucció. Després, a m b el pas del
temps, els he vist sobretot com el
símbol dramàtic d'un trencament
brutal entre dues èpoques, entre
dos móns.
Els ponts volats poden ser
també una imatge molt expressiva de la realitat periodística giro-

nina trencada per la guerra. No hi
hà hagut continuïtat entre la
premsa diària d'abans i de després. Aquells vells periòdics del
1936 foren precipitats a l'abisme
i no en sortiren mai més; tot. el
que ha vingut més tard no ha estat una continuació, sinó una altra
història. Ara mateix, la sortida de
P U N T · D I A R I és un naixement;
no una resurrecció. És un camí
que s'enceta, no un pont que es

refà.
Ningú no ha estat capaç, en
quaranta anys, de restaurar els
antics ponts periodístics de Girona. La connexió amb l'ahir l'hem
hagut de fer per mitjà de passeres. Si el camí ral estava interceptat, anaven sorgint arreu les petites . palanques que enllaçaven
— a m b precarietat í amb risc—
una i altra ribera, aquest ha estat.

en una llarga etapa sense premsa
diària catalana, el gran servei de
les publicacions locals i comarcals. Nascudes moltes al redós de
l'Església, acomboiades d'altres
per entitats culturals o esportives,
totes han anat fent durant molt de
temps, amb dignitat i eficàcia, la
compromesa tasca d'expressar
l'essència de cada contrada i de
mostrar el rostre autèntic del país.
Han servit puntualment la petita
notícia del seu nucli, però han fet
possible també el gran diàleg comunitari sobre tota mena de
qüestions polítiques i econòmiques, socials i culturals. Han donat informació i han creat opinió.
Han criticat les arbitrarietats i han
denunciat la injustícia. Han polaritzat els esforços vivificadors de
la realitat cívica i han fet surar per
damunt de totes les repressions

HfflIA

Això ha ocorregut a totes i a
cada una de les nostres comarques, com succeïa alhora arreu
del país. Amb revistes de vida efímera i amb publicacions de llarga
continuïtat; amb papers legalitzats i més 0 menys clandestins;
amb difusió pública o amb circulació privada. Contra totes les l i mitacions internes (manca de
professionalitat, de plantejament
empresarial, de mitjans econòmics i tècnics) i contra tots els entrebancs oficials (restriccions administratives, paranys de la llei.

censures, suspensions, multes, i
processos judicials).
Són aquestes publicacions de '
comarques les que han mantingutviva la llengua ( « h e m viscut per •";
salvar-vos e/s mots») i ens han-*
recobrat l'idioma que ja era, ell
sol, el millor element de resistència. Són elles les que han anat recuperant la nostra història («en
el passat es fortifica/l'única
arrel que ens saJvc^»), tot fent
sortir a la llum les persones, les
dades i les dates que ens havien
colgat de silenci. Són elles les que
han començat a construir el futur
(«provarem d'alçar e n la' so-*
r r a / e l palau perillós dels nostres somnis»). Per això podem
dir a m b Jaume Guillamet, historiador d e la nostra premsa,
que «durant el franquisme, la
premsa comarcal de Girona ha
tingut un protagonisme indiscutible i transcendental».
M'ha semblat que aviu podia
ser un bon dia.per a reconèixer tot
això. Reconèixer significa adonarse altre cop d'allò que ja sabíem,
però significa també agrair allò
que ens han donat.

' -''^
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:
l'esperit de la col.lectivitat. Veritables «ajuntaments de paper», han
pogut fer sentir la veu que el poble tenia negada a la plaça pública o al saló de sessions de la Casa
de la Vila. Han donat la paraula i
han donat la cara.

Narcís-Jordi ARAGÓ

^?;;z7/^',;f{<'o'>w,jJ'^///////,rMi'^^^^^^^

j

P U N T D I A R I , e n la
seva tasca de portaveu de
les comarques gironines,
necessita expressar t o t e s
aquelles opinions que p u guin manifestar-se entorn
dels temes d'actualitat. I
per això ens calen les comunicacions dels nostres
lectors, per als qui d e s
d'ara obrim de bat a bat la
nostra pàgina d'opinió.
Feu-nos arribar les cartes
al diari, tant a títol personal c o m , si ós el cas,; e n
representació'dÜèrítitàts i
d'associacions, i procureu
de ser breus per t a l de
permetre'ns la publicació
més puntual possible d'aquesta correspondència.

Eleccions

H/UU

A Salt acte socialista

Míting
d'Unión Nacional
a CasteSIó
d'Empúries

«Confiem governar aviat»
SALT. — «Tenim confiança en
ser cridats pel Rei per a formar
goVern», va dir Esteve Ripoll,
quart de la candidatura socialista
al Congrés, al llarg d'un míting celebrat a Salt. A continuació va
afegir: «Presentem una campanya realista basada en una veritable alternativa de govern».
A l'acte assistii·en també Lluís
M.° de Puig, segon candidat, Joaquim Nadal i Farreras, candidat a
l'alcaldia de Girona, i els candidats a senadors Jaume Sobrequés i Francesc Ferrer.
Ripoll assenyalà que l'alternativa de govern passa per combatre
el terrorisme, «cal estabilitat i seguretat per als ciutadans», la descentralització de l'Estat, «es precís que cada nac*ionalitat o regió
gaudeixi de plena autonomia», la
reforma democràtica de l'aparell
d'aquest mateix Estat, «convenen
reformes a diferents lleis» i la superació de la crisi econòmica,
«política creditícia, solució de l'atur, protecció de les petites i mitjanes empreses, etc».
Quim Nadal, per la seva part,
digué que «la campanya s'tia anat
endurint, amb molts atacs als socialistes i això es produeix perquè
veuen que pot ocupar el poder».
En relació amb aquests atacs,
concretà: «Hi ha persones que es
creuen amos i senyors de Catalunya, que ells són Catalunya i
que ells formen l'únic partit nacionalista. Aquests senyors el que
volen és només una Catalunya
buida i sense contingut».
En relació amb les municipals,
va dir: «Hi ha un sector social»
que s'ha inhibit, desentès, d'aquestes eleccions, i ens criticaran

24 de febrer
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gratuïtament l'endemà mateix de
ser a l'ajuntament, però amb ells
serem implacables».
Lluís M.^ de Puig va dir que
«estem en un procés per a canviar les coses i nosaltres som els
que volen canviar les coses». Al
llarg del seu parlament parlà de
com ha de ser l'autonomia, la relació amb els immigrats, la sanitat, com pal·liar l'atur, etc, «però
una cosa ha de quedar clara —va
dir— els socialistes el que no farem mai és canviar el centralisme
de Madrid pel de Barcelona».
Finalment, Sobrequés i Ferrer,
que venien d'un altre acte similar,
s'adreçaren breument als presents.

Els socialistes confien on governar després de l ' I - M .

A Girona

El Partit Carií eé presentà
GIRONA. — Al Saló de Descans del Teatre Municipal es va
celebrar el primer míting del
Partit Carií a la ciutat de Girona'.
Hi varen ser presents, com recull la fotografia de Desalt, tots
els integrants de la candidatura
que.és encapçalada per Manuel
Tortós i Badia. El Partit Carií es
definí com a «partit lliure, autònom i sense hipoteques, sense
una ideologia o un programa
important, o dirigit des de fora».

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 24/2/1979. Page 5

Parlament de la primera candidata al
Congrés per UNE

Unes vuitanta persones assistí'
ren a un Míting d'Unión Nacional
a Castelló d'Empúries, que se celebrà a la Sala Municipal. Els oradors foren Domingo Sànchez
Avellano, de Fuerza Nueva de Figueres; Trino de Fontcuberta; Roger Martinaceli, veí de Castellà i
el senyor Gallego, comerciant de
Figueres i militant falangista, que
centraren llurs parlaments en la
crítica frontal à^l'actual Govern i a.
tots ,els que han canviat'de jaqueta davant la democràcia.

2 4 de febrsr
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Eleccions

Mitja dotzena de persones a la xerrada d'en Sobrequés

Mítings par a avui

A favor de les drogues «menors»

P A R T I T S O C I A L I S T A U N I F I C A T DE C A T A L U N Y A
19 h . a Rupià, parlarà Montse Figuerola. .
2 0 h. a La Pera, parlaré Eduard Canal.
18 h. a Les Planes, parlaran J. Oliveras, J. Clavijo i P. mera.
21,30 h, A Ribes de Freser, parlaran E, Carbonell, A. Bosch, J.
Manzano, J. Rossell i P. Solà.
19 h. a Ogassa parlaran E. Carbonell i J. Rossell.
2 1 , 30 h. a Porqueres, parlaran J. Graboleda i T. Garrofer.
12 h. a Crespià, parlaran J. Aguirre, A. Montserrat i J. Jinjaume.
21 h. a Sant Esteve d'en Bas, parlaran R. Tubert, J. Aguirre i
A, Montserrat.

GIRONA — Ahir àl vespre l'ex-senador de l'Entesa Jaume
Sobrequés havia convidat a la joventut de Girona en un Pub de la
nostra ciutat per mantenir una xerrada sobre «Joventut i Política». L'assistència a l ' a c t e fou mínima; :
solament hi acudiren'mitja dotzp-,]
na de persones, i la majoria j a .
convençudes del que allà s'anava J
a dir. Fins a l'últim moment es •
dubtà entre portar-la o h o a terrne.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Una vegada es va haver decidit
tenir una petita xerrada, i;J a u me
SobreqiJés va. analitzar él fet que
la joventut estigui cada vegada
,: menys interessada per la política i
-que c o m b r e g u i ' ! cada . vegada
menys amb els'partits majoritaris

Ahir an Sobraqués no va tenir el seu dia (Foto Oesalt)
i; Sobrequés reconeguéSque els '
hagi obligat els joves a acceptar politització de la joventut, segons
•partits majoritaris'-havien perdut
la joventut, j que els pocs joves -el pr.océs.de reforma, oblidant una en Sobrequés, l'atur, que ja coque s'intèresísàven per la política •ruptura que les forces reals del mença a afectar d'una manera
país no haguessin permès. «La jo- molt seriosa la gent jove. «Els
^adoptaverv posicions,cad^'·.yggada
ventut veu avui que el poder real partits d'esquerra l'única cosa que
més revolucionàries i testimphiael té encara la dreta de sempre. han pogut o sabut aconseguir és
lístes. «Hi ha també una" bona
L'esquerra no ha sabut forçar la el vot als divuit anys i la legalitzapart — d i g u é — que s'interessa
ruptura i només ha aconseguit ció dels anticonceptius».
^pels moviments para-feixistes».
que la dreta cedís poder, sense
Donà les culpes del-desencant
Les causes d'aquest desencant
canviar gota el país».
de la gent jove tant al govern com
polític de la joventut, les centrà
. Es també una causa de la des- als partits majoritaris» que no han
fonalmentalment en el fet que s'sabut elaborar uns programes
atractius per el jovent.
Les solucions per a integrar a
la joventut en el món de la política són en diversos camins. El que
s'hauria de fer és crear més organismes propis per a ella, crear una
IBLOCI
conselleria pròpia per a la joventut dins la Generalitat, integrar
D'ESQUERRA
d'una manera real i no paternalisS'ALUBERAMENT
ta la joventut en la gestió dels
^'^f'MACIÍÏlIflL^í'i^^v :/-sik
centres d'ensenyament...

LA VOSTRA VEU
AL PARLAMENT

B£R LÀ RJECONSTRUCCIO DELS
PAiSpS C A t A L A N S I CAP AL
PLE EXERCICI DEL DRET
D'AUTODETERMINACIÓ
El BLOC D'ESQUERRA D'ALLIBERAMENT
NACIONAL
(BEAN) és una coalició electoral formada per dos partits polítics
—Bloc Català de Treballadors i el P S A N — i un ampli grup de
ciutadans independents encapçalats per Pere Croses. La candidatura té com a principi definidor la lluita per l'alliberament na,cional i pel socialisme, dues vessants d'una mateixa lluita contra
l'opréssió a que és sotmès el nostre poble com a treballador i
com a poble català. El BEAN presenta candidatures a tot Catalunya i al País Valencià. Té signats acords amb els Partits Socialistes de Mallorca i Menorca, eh la perspectiva de la lluita conjunta
per la reconstrucció nacional dels Paísos Catalans.
RECOMANEN EL VOT AL B.E.A.N.: Euskadiko Esquerra, Unidade Galega (PSG, POG), Unión del Pueblo Canario, Conseyu
Nacional Astur, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista de Aragón. ~,
El B.E.A.N. vol ser,'però, molt més que això. Perquè els seus
objectius van més enllà de demanar el vot dels ciutadans. Volem
ser una plataforma àmplia oberta, no solament als partits sinó a
tots aquells homes i dones que no han perdut l'esperança en la
lluita per l'autodeterminació i per un nou model de societat on
els interessos coMectius prevalguin sobre els d'una minoria de
privilegiats.

«Els estudis han d'esser fins a
certa edat obligatoris, gratuïts i jo
diria —afegí— que remunerats
en els últims anys. S'haria d'obligar també a les empreses a donar
feina a la gent que acava els seus
estudis. S'haria també d'estudiar
la legalització de certes drogues
menors e inofensives, s'hauria de
ajudari a portar un veritable alliberament sexual...

Solidaríta

13 h. a Girona, Taula rodona amb els pagesos. Hi participen
tots els candidats.
20 h. a Agullana, parlaran J. Montalat i X. Roura.
20 h. a Sant Gregori, parlaran P. Ribas, J. López de Lerma,
JM. Capella i P. Jordà.
2 0 h. a Les Preses, parlaran R. Sala, J. Casademont, J. Vidal
i A. Calzada.
20 h. a Sils, parlaran J, Pijoan, F. Caròs, M, Trunas i J. Roca.
21 h. a Vilademuls, J. Saqués, J. Pijoan i J. Genover.
21 h. a Vall-Llobrega, parlaran López de Lerma, J M . Gibert,
X. Esteve i F. Burgas.
22 h. a Les Planes, parlaran R. Sala, J. Casademont, J. Vidal
i A. Calzada.
22 h. a Sarrià de Ter, parlaran P. Ribas. J M Capella, P. Jordà
i J. Saqués.
22 h. a Darnius, parlaran J. Montalat i E, Puig.
P A R T I T DELS S O C I A L I S T E S DE C A T A L U N Y A
16 h. a Sant Roc (Olot), parlaran E. Lluch, F. Rodríguez,
Roldan, LI. Sacrest, F. Ferrar i J. Sobrequés.
18 h. a Campdevànol, parlaran E. LLUCH, P.J. Piella, J. Giménez, F. Ferrer i J. Sobrequés.
19 h. a Camprodon, parlaran S. Roldan, E. Lluch, PJ. Piella,
LI. Sacrest, J. Sobrequés i F. Ferrer.
20 h. a Madremanya, parlaran Joan Paredes i Jaume.Curbet.
20 h. a Fontanals de Cerdanya, parlaran J M Montero i LI.
M.= DE Puig.
20 h. a Vilafant, parlaran E. Ripoll i J. del Pozo.
21,30 h. a Banyoles, parlaran M. Nadal i J. Espanyol.
22 h. a Juià, parlaran J. Paredes i J. Curbet
22 h. a Alp, parlaran J M Montero i LI. de Puig.
22 h. a Borrassà, parlaran E. Ripoll i J. del Pozo.
22 h. a Sant Pau de Seguries, parlaran E. Lluch, S. Roldan.
PJ. Piella, LI. Sacrest, J. Sobrequés i F. Ferrer.
A G R U P A C I Ó D ' E L E C T O R S PER
21 h. a Banyoles.

L'ENTESA

PARTIT CARLI DE CATALUNYA
21 h. a Olot, parlaran M. Tortos, A Giol i LI. Ramos.
M O V I M E N T C O M U N I S T A DE C A T A L U N Y A
20 h. a Figueres.

'Esquerra

CAL PARLAR CLAR AL SENAT
U N A OPCIÓ C O M A R C A L , S O C I A L I S T A i

CATALAAIA

PEL DRETS DELS T R E B A L L A D O R S , CAP A L S O C I A L I S M E

fMO AL CONSENS
PER U N A A U T O N O M I A P L E N A , CAP A LA S O B I R A N I A

NACIONAL

NO ALS SUCURSALISMES
PEL R E D R E Ç A M E N T DE LES C O M A R Q U E S G I R O N I N E S

SI EIMS V O L E U A J M D A R , D I R I G I U - V O S A.G I R O N A : Ronda Ferran Puig, 1 5 , 4 . ° 1 . "

NO A LA DEMAGÒGIA

Telf: 2 1 2 7 4 6
;
. . .

F I G U E R E S : C / . A m p l e , 14, 2 o n . 1.°
Telf. f 5 0 2 4 4 0

VOTEU
BÈAN

ELS IViOSTRES C A N D I D A T S :
- PERE CROSES PRAT (paleta)
PILAR HERAS TRIAS (mestra)
• JOAN DAUNIS PIJOAN (grafista)
JAUME CLAPES COSTA (metge)
JOSEP M" ESTEBAN (treballador)

VOTEU:

VILAI\IO
SI VOLS C O L . L A B O R A R A M B NOSALTRES TRUCA A L T E L E F . 50 2 4 40
S O L I D A R I T A T D'ESQUERRES DE C A T A L U N Y A
{F.N.C. - B E A N P S A N - B C T - I N D E P )
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Figueres: A l'abocador d'escombraries

carnet
Redacció, Publicitat
i Suscripcions:
C/ Balmes, 35
Tel.: 50 14 95
Delegat d'Edicions
Comarcals, S. A.;
Manel Pont
Coordinadors
informatius:
Narcís Genis
Josep M.^ Martí
MUSEUS
Museu Dalí
Museu Municipal
BIBLIOTEQUES
Biblioteca de la Caixa
Biblioteca Municipal
URGÈNCIES
FIGUERES
Policia 50 09 29
Guàrdia Civil 50 13 55
Bombers 50 00 80
Casa de Socors 50 14 0 0
Seguretat Social 50 03 65
Hospital 50 14 00
Clínica Catalunya 50 15 39
Clínica Figueres 50 31 00
Clínica Creu 50 39 31
C l í n i c a C r e u Dr. V i l a
50 36 50
ROSES
Policia Municipal 25 66 32
Guàrdia Civil 25 62 72
Bombers 25 61 44
Casa de Socors 25 68 28
Creu Roja 25 68 28
Clínics de Roses 25 60 50

Farmàcies
de torn
ALT E M P O R D À
FIGUERES
Farmàcia PERXAS
Rambla Sara Jordà, 36
ROSES
Farmàcia GONZALEZ
BAIX EMPORDÀ

TORROELLA
DE M O N T G R Í
Farmàcia PLA
PALAFRUGELL
Feia. Presas

Cremada de cebes holandeses
FIGUERES. — 120.000 quilos
de cebes en mal estat han estat
destruïdes a l'abocador d'escombraries muncipals de Figueres.Tal com ha sabut PUNT©DIARl, de fonts ben informades, cinc
camions holandesos que importaven al nostre país vint-i-cinc tones de cebes cada un. no varen
poder arribar al seu destí. Ja que
la mercaderia que portaven es
trobada en mal estat, pel que no
se'ls va permetre l'entrada al nostre país. Demanat l'importador
holandès perquè se'ls entomés a
casa seu aquest no en va voler saber res, i per això la mercaderia va
quedar en el nostre territori, fins
quB les autoritats pertinents varen
decidir de destruir la mercaderia
malmesa. Aquesta'^mercaderia va
ser cremada en l'abocador d'escombraries de Figueres, a on han
acudit particulars i algun comerciant per emplenar alguns sacs de
cebes. P U N T · D I A R I personat en
el lloc va preguntar a una dona
que estava alli si també arreplegava cebes, però, sorpresa em va
dir; «No sean como las naranjas,
que las envenenaban», d'altres no
creien ei mateix, i en recollien,
malgrat que un home va quedar
emmascarat en acostar-se al lloc,
ja que al costat s'estaven cremant
uns neumàtics.

Figueres

Cloenda de la quinzena de la Joventut
Ha finalitzat la Quinzena de la
Joventut. En els últims quinze
dies els joves i els menys joves
han tingut ocasió, de veure teatre,
participar en diferents concursos,
fer esport i, fins i tot, ballar. Tot va
començar ei dissabte dia 3, a les
set de la tarda, amb la inauguració al Casal de la Joventut, de
l'exposició que, sota el nom
D'ART JOVE, reunia la generació
més jove de dibuixants i pintors
de Figueres. La mateixa nit, dins
el marc d'activitats, actuà l'orquestra Plateria. Cal remarcar que
el preu de l'entrada fou popular.
El-dissabte fore presentada l'obra
WOyZECK, de Georges Büchner,
pel grup Cel Obert, amb la col·laboració del taller de teatre. El dia
següent, al matí, tingué lloc una

Maribei Gallardo, elegida enguany

La pubilla de Vilafant
escriu poemes
VILAFANT. — Dissabte,'a les
10 de la nit, a Vilafant, fou escolli. da la pubilla 1,979 del poble, en
una festa i ball amenitzat pel grup
I musical de Figueres «Nou Jovent».
Maribei- Gallardo Ramires, de
J 8 anys va resulta escollida.
La pubilla entrant, va fer unes
declaracions al P U N T · D I A R I i en
va dir que treballa com a secretaria. L'hi agrada la poesia i en les
seves estones de lleure poemes,
ja ens n'ha promès algun pel diari.
: No l'hi interesa la política i com
• esport practica l'equitació i monta
a cavall pels voltans del poble. El
• seu cantant preferit es en Lluís
Llach i considera que el fenomen
Travolta es yn montatge comercial a base de dòlars.

maraton popular, a la que va concórrer gran nombre de participants de totes les edats. També
tingué gran èxit, entre els més petits, el concurs d'estels. A cada un
dels participants li fou lliurat un
simbòlic diploma de Graduat en la
Construcció d'Estels.
I amb l'entrega de premis literaris es van cloure totes aquestes
activitats. Els premis donat per un
jurat del qual formava part M."
Àngels Anglada foren:
Categoria A. Prosa: «Camí
Errat», de M.= Lourdes Gazapo.

puntets
9 F I G U E R E S . — U n grup de f i guerencs que estan interessats a
impulsar la creació d'un Ateneu
Popular, amb la creença que a Figueres hi ca! un lloc on tinguin
acollida totes les persones interessades en potenciar les activitats pròpies d'un ateneu, amb una
moderna concepció d'aquests
llocs, que tan fortes arrels populars tenen. Tots els qui vulguin
ser-hi estan convidats a una reunió que hi haurà el proper dia 3 de
març a 2 / 4 de nou del vespre, al
Casal de la Joventut.
• F I G U E R E S . — L'Agrupació
Fotogràfica de Figueres ha convocat el.V Prerpi de Fotografia «Ciutat de Figueres», que patrocina
l'Ajuntament, que estarà emmarcat dintre la sèrie d'actes de les fires de Ig Santa Creu. En el concurs hi pot participar tothom, el
tema és lliure, i el termini d'admissió finalitza el dia 18 d'abril. El
veredicte es farà públic el 21 d'abril a la Societat Coral Erato.

De «dama» a «pubilla»
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Categoria A. Poesia: «Tinta
derramada», d'Irene Cordero.
Categoria B. Dos prernis de
poesia, «Sentiments», de Manel
Miró, i «Cap a l'oblit amb tendres-,
sa», d'en Francesc Cruafias.
Categoria Ç. Prosa: «Viejo»,
de José Luis Redal Palomeras.
Categoria C. Poesia: «Primera
absència, d'en Joan Subirós Duran.
El jurat va fer constar els mèrits de l'obra «Escalant l'Anet»,
de Pere Prade, rebuda al marge
de les bases del concurs.

• F I G U E R E S . — El «9 País»
ha convocat una «Quiniela Municipal», amb premi d'un viatge a
Mallorca per dues persones, per
aquella butlleta que més encerts

tingui. Es tracta d'omplir l'esmentada «quiniela». que apareix en el
periòdic, posant-hi el nombre de;
consellers que cadascuna de-les
vuit llistes presentades obtindrà.
Si apareixen dues o més butlletes encertades «9 País» farà
una rifa pública entre elles per designar el guanyador,
• LA J O N Q U E R A . — Només
tres candidatures s'han presentat
a les properes eleccions municipals. Dos d'aquestes candidatures
es presenten sota el nom d'independents i l'altre és la candidatura de CDG.
Els primers noms de les tres
candidatures, són els següents:
Candidatura d'Independents
de La Jonquera: Pere Serra Brugat (empresari), Rafael Martínez i
Quimeta Amatiaín.
Convergència Democràtica de
Catalunya: Josep M.= Mezquida
Palté (actual alcalde, és comarciant i té una botiga al Portús),
Àngel Martín Fernàndez i Alfons
Salellas Costa.
Independents d'Esquerra: l^amón Boix (treballador d'una agència de Duanes), Mercè Benet i
Juan Antonio Pérez.

PARCEL·LES
URBANrrZACIO DEL CLUB DE
GOLF DE SANTA CRISTINA
(STA. CRISTINA D'ARO)

DES DE 18 PTES/PA]\d.2
NOMÉS 74.000 PTES.
D'ENTRADA.
LA RESTA A TERMINIS
AJORNATS FINS A 7 ANYS
* MAGNIFICA SrrUACIO
* AMPLIA PANORÀMICA
* SERVEIS INSTAL-LATS
D'AIGUA, LLUM 1 CLAVAGUERES.
*

AMPLES AVINGUDES ASFALTADES I IL·LUMINADES.

*

A NOMÉS 10 MINUTS DE
PLATM. D'ARO I DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS.

*

URBANITZACIÓ ACONDICIONADA
AMB HOTEL,
RESTAURANT. PISCINA,
GOLF I TENNIS.

PLA PARCIAL APROVAT PER
LA COMISSIÓ PROVINCIAL
D'URBANISME
(27-9-63)

ebsta
r^PAi
CONSELLERS IMMOBILIARIS

PASSEIG, 18 tí£JüLlQLiN5fí|^
ÍELSJ14Í62 il3Í43(í8:fp&

PALÀMÒSi

BaíK Empordà

2 4 de feiner
del 1 9 7 9

Torroella de Montgrí

El nen nasqué
a l'ambulància
Tomàs Farrer
(PSC-PSOE).

Albert Juanola
(Convergència i Unió)

Lluis Medir
(PSUC)

Xavier Gómez
(Centristes de Catalunya-UCD)

Palafrugell

Quatre noms per un batlle
PALAFRUGELL (Del nostre lista Unificat de Catalunya; Lluís
corresponsal Santi Massàgúer). Medir, Jaume Guasch, Miquel
—'• S'ha començat a comptar en- Àngel Boira, Carme Parra, Emili
darrera per a l'arribada a l'Ajunta- Tauste, Antoni Calvo, Josep A.
ment. Les llistes foren presentaRomero, Gaspar Roberto, Raimon
des a la Junta Electoral de La Bis- Miquel, Joaquim HTdalgo, Antoni
bal el passat divendres. Ara són.a
Sànchez, Llorenç Romero, Pere
punt de presentar-se a i'ópinió
Jimòn, Lluis Ruiz, Francesc Berpública. Els caps de llista'són Xa. mudo, Maria del Carme Toro, Rovier Gómez per Centristes de
bert Escribano i Joan López com
Catalunya-UCD; Albert Juanola,
a suplent.
per Convergència i Unió; Tomàs
Ferrer, per Socialistes de "CataluPels Socialistes de Catalunya
nya i Lluís Medir, pel PSUC.
(PSC-PSOE) Tomàs Ferrer, Joan
La formació de les candidatuJanó, Lourdes Serrallonga, Josep
res no ha estat una feina senzilla.
M. Agustí, Josep Massaguer,
Tot just uns dies abans s'han ultiGregori Almagro, Josep Casas,
mat. En el llarg camí hi ha quedat
Josep Isern, Conxa Simón, Carme
molta gent. Entre ells dos grups
Trigo, Josep M. Martínez, Eduard
d'independents que s'han desinFreixes, Josep Aguilera, Cristòfor
tegrat en favor deis grupos orgaSegura, Cristòfor Moncayo, Josep
nitzats. Socialistes i comunistes
A. Palacios, Joan de Deu Porcel,
engruixeixen les seves llistes bàJ, Vallejo i Enric Cateura. Aquests
sicament amb militants. A Condos darrers com a suplents.
vergència i Centristes hi tenen un
La candidatura presentada per
in^portant paper els independents. La lluita per la poltrpna Convergència i Unió la componen: Albert Juanola, Jordi Tané,
municipal serà molt disputada. ^
Les candidatures completes Uuís Aymerich, Albert Pagès Narcís Benito, Ferran Guardiola, Balsón les següents: pel Partit Socia-

carnet
TORROELUA DE MONTGRÍ
Guàrdia Civil 75 83 33
Bombers 75 71 12
Casa de Socors 75.83 73
Hospital Municipal 75 8 3 7 3
. LA BISBAL
Guàrdia Civil 64 09 30
Bombers, 64 09 75
Casa de Socors 64 01 83 •
Hospital Municipal 64 01 10
Clínica L'Aliança 64 01 83
PALAFRUGELL
Policia Municipal 30 20 42
Guàrdia Civil 3 0 06 31
Bombers 30 02 42
Casa de Socors 30 02 30
Creu Roja 30 19 09
Hospital Municipal 30 02 30
Parada taxis 30 07 61

*

SANT FELIU GUÍXOLS
Policia 32 01 60
•Guàrdia Civil 32 01 38
Bombers 32 04 12
Casa de Socors 32 01 30
Creu Roja 32 08 59
Hospital Municipal 32 01 30
Parada taxis 32 09 2 1 - 3 2 09 34

Farmàcies
de t o m
LA BISBAL
Feia. M. Piera fins a les 13 h. i
, Feia. Puigvert a partir de la tarda.
1

PALAFRUGELL

diri Hereu, Narcís Rué, Josep Golorons. Salvador Mallorquí, Francesc Cano, Josep Olives, Manuel
Domínguez, Ricard Avellí, Joan
Reig, Simó Martínez, Ernest Parals i, Ernest Bisbe, Josep Rocas,
Ramon Fornés i Josep Ramon
Luis Sepúlveda, en qualitat de
sustitut.

TORROELLA DE MONTGRÍ.
(Del nostre corresponsal Josep
Lloret). — Amb una ballada de'
sardanes, l'actuació del Grup de
Contrapassaires del Foment, i
elllançament de tota mena de joguines i caramels des dels balcons de l'Ajuntament, va celebrar
la Creu Roja local el bateig del
primer nascut dintre una de les
ambulàncies de que disposa
aquest organisme a Torroella de
Montgrí.
Ha fet de padrí precisament-el

I

.-

'

. . ' . " • • .
*'í

«

Finalment la llista de Centristes de Catalunya-UCD està integrada per Xavier Gómez, Miquel
Simón, Josep'Esteba, Albert Majó, Josep Vidal, Josep Llaona,
Rosa Gelpí, Josep Cantalosella,
Pere Oller, Josep Mauri, Albert
Bonany, Lluís Gironès, Narcís
Marti Filosofia, Maria Rosa Tarragó, Josep Manel Vifias, Lluís Felip
i Joan Ferrer. Els llocs suplents
els ocupen Margarida Santaló,
Josep Cruz, Albert Ruiz i Joan
Mató.

mateix soldat que va atendre la
mare durant el viatge en el que es
produí el fet esmentat, el passat
dia 6 de gener, nit de reis. Al nascut se li posà el nom de Miquel,
els seus pares són el matrimoni
Miquel Torres Mufioz i Carmen
Lopera Àvila, que ho són, també,
d'altres fills del que el més gran te
ja 1 8 anys.
L'assistència de tan nombrosa
representació familiar a la festa
contribuí a donar-li, encara més,
color i alegria.

I
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La Creu Roja celebrà el bateig

L'Escala

Els homes del mar tenen
el seu monument
L'ESCALA. (Del nostre corresponsal, Jordi Boix). — Diumenge,
cap a migdia, uns vells pescadors
descobrien el bust i la làpida d'un
monument, obra de l'escalenc J.
Simón, dedicat «a tots aquells
que han fet possible la continuïtat
de la vida marinera del nostre poble».
A Tacte hi van assistir gent del
poble, autoritats i personalitat's
representants de diversos organismes. Entre altres van prendre
la paraula en Pere Ros, president

del Pòsit de Pescadors; Roig, representant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat i Julio Cienfuegos, president
de l'Institut Social de la Marina.
Tots ells van fer referència a la
importància de l'agricultura i de la
pesca i de la gent que s'hi ha dedicat com a elements constitutius
de la vila de l'Escala.
En Coll, president de la Comunitat Turística de la Costa Brava,
assistent a l'acte, ens va dir que
«tota millora d'un poble millora
les condicions de la Costa Bra-

va», referint-se al turisme, és clar.
Moments abans, s'havia inaugurat el local social destinat a cobrir una sèrie de serveis de la localitat. Ramon Navarro, representant del Ministeri de Marina ens
ho explica; «El local consta d'un
centre mèdic, dependent de la
Seguretat Social; oficines de la
Confraria de Pescadors i de l'Institut Social de la Marina; una
planta dedicada a Cultura, amb
sala d'actes, biblioteca i aules
d'estudi; i finalment el bar».

Feia. Pou a partir de la tarda.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Feia. Ruscalleda fins a les 21 h. i
Feia. De la Pena a partir de les 21
h.

López Puigcerver 31 50 25
Hospital de Palamós 31 44 45

PALAMÓS
Feia. Prat.

PUNT
DIARÍ
REDACCIÓ

Joaquim Vayreda, 63 ent.
Tel. 21 35 08 i 21 35 12
Baimes, 35
Tel. 50 14 95
PI. del Carme, 2
Tel. 26 0 4 62

GIRONA

FIGUERES

OLOT
Els homes de la mar es mereixen això i molt més
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TORROELLA DE MONTQRI

PALAMÓS '
Guàrdia Civil' 31 41 87 ,;
Bombers 3 1 4 9 35
Casa de Socors 31 4 4 4 5
Taxis-18 julio 31 4 7 17

^

2 4 de febrer
del 1 9 7 9

Totes les Comarques

'^W
L'Escala

Olot

Ela homes del
mar tenen el
seu monument

«Olot Misión» dóna
pas a r O l o t í

Un reptç. ípier a tots

OLOT (Del nostre equip de corresponsals). — En el transcurs d'aquesta setmana la premsa de la comarca ha viscut dos
esdeveniments remarcables i fortament lligats un a m b l'altre:
l'acomiadament del setmanari « O l o t - M i s i ó n » , per una banda, i
l'esperada sortida al carrer de «l'Olotí», precisament ahir divendres.

Hola. El buscàvem, el necessitàvem, ens calia, hi havíem somniat i... Ja el tenim. •
Ha sortit a la llum; el. nostre
diari, el diari de les nostres comarques, escrit en la nostfò
llengua, pensat amb el nostre
magí. Benvingut PUNT·Diari.

L'ESCALA. (Del nostre corresponsal, Jordi Boix). — Diumenge,
cap a migdia, uns vells pescadors
descobrien el bust i la làpida d'un
monument, obra de l'escalenc J.
Simón, dedicat «a tots aquells
que han fet possible la continuïtat
de la vida marinera del nostre poble».
A l'acte hi van assistir gent del
poble, autoritats i personalitats
representants de diversos organismes. Entre altres van prendre
la paraula en Pere Ros, president
del Pòsit de Pescadors; Roig, representant de ^a Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat i Julio Cienfuegos, president
de. J'Institut. Social, de la ..W
Tots" èíls Van fer' reférèricia à la
importància de l'agricultura i de la
pesca i de la gent que s'hi ha dedJcat com a elements constitutius
de la vila de l'Escala.
En Coll, president de la Comunitat Turística de la Costa Brava,
assistent a l'acte, ens va dir que
«tota millora d'un poble millora
les condicions de la Costa Brava», referint-se al turisme, és clar.

LA SARDANA

Ahir la sortida de r«Olotí» acapararà l'atenció de la nostra comarca. L'«Olotí» es defineix com
a setmanari d'informació i d'opinió de la Garrotxa i pretén cobrir
el buit deixat per «Olot-Misión».
L'«Olotí», en aqust primer número, recull la totalitat de les llistes electorals dels municipis de la
comarca. Així mateix s'hi troba
una enquesta als caps de llista de
les coalicions èTfectorals, més rellevan.ts a la Garrotxa, pel Congrés: dé diputats per la circumscripció de Girona. ,
El diumenge passat tingué lloc
el dinar de comiat de «OlotMisión», al qual hi assitiren els
redactors, «col.laboradors i altres
persones que han col·laborat en el
setmaneri, sobretot considerant
l'última etapa que abarca des de
l'any 1 969 ecà, i que la marca en
un sentit clar respecte a les seves

Una nova manera
d estalviar acaba
de néixer

reivindicacions democràtiques i
nacionalistes.
Com a cloenda de l'acte hi hagueren alguns parlaments, la presentació dels quals la va fer en
Josep M° Bonet, redactor en cap
de r«Olot-Misión», cedint la paraula a en Jordi Pujiula,. el qual
exposà en nom de la redacció el
•que havia estat l'wOlot-Misión» i
el seu arrelament a la comarca,
així com el paper jugat per en Salvador Batalla com a director:
aquest mateix parlà tot seguit,
agraint la col·laboració de tots
aquells que havien treballat perquè l'«Olot-Misión» arribés a significar una cosa molt important
entre la gent d'aquestes contrades. En Josep M ' Pàmies, com a
director de «r«Olotí» —el nou
setmanari—- "a fer palès el seu
desig, que el setmanari que neixia
continués amb la tasca informativa que havia
desenvolupat
'«Olot-Misión».
Finalmente parlà l'Ernest Lluch
i en Ramon Sala, candidats a diputats per Girona, però els seus
parlaments esdevingueren sense
contingut electoral.

EL T R A G U Í N Y O L
Ei seu restaurant
A partir del l e r .
de març, el dilluns
també obert
Tancat per vacances
del 21 al 28 de febrer

•' suri*
•V. ^

J

n

D'antuvi haig de demanarvos la vostra col·laboració, la

IMotícies
COLLES SARDANISTES.
Demà tindrà efecte a Olot la
cloenda del campionat de les
colles sardanistes de les nostres comarques. Juntament al
repartiment de premis sé celè^
brarà un concert de la Cobla'
Ciutat de Girona i de la coral'
olotina Cruscat. El lloc serà el
teatre principal i es començarà
a les dotze del migdia.
CONCURS M U S I C A L C o m "
cada any l'Agrupació sardanista de Lloret de Mar ha convocat el seu tradicional concurs,
que ha esdevingut un dels més

Robert Roquer
importants que és celebren, i
de més alta estimació-éstèticmusical. Fa uns dies van sortir
les bases responent a la convocatòria d'enguany. Com sia
que la notícia.es va produir fa
temps, creiem *^bo de donar
més detalls: els originals s'han'
de trametré a 'Artilcé dé la Sardana, carrer Joan Galceran,
15, abans del 28 d'aquest
mes. Ensems hi ha convocat el
primer concurs a Girona del
Sindicat de Músics Professionals. La data límit de recepció
d'obres és el 31 de març, i cal
adreç'ar-les a Carrer Lorenza. na„ 4 4 bis, de Girona.

"

.Si

Llibreta d'Estalvis i Inversions
Banco de Vizcaya
Al vostre servei a les
Comarques Gironines
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Truca, des d'avui mateix de
matinada, la porta de casa, és
al llindar de la nostra llar, ens
parla de les notícies del món,
del país, i, primordialment, de
les nostres, dels esdeveniments de casa. Per això a
P U N T · D I A R I calia parlar del
món de la sardana tal i com
s'escau, dedicant-li un bon espai. La sardana és tan de casa,
és tan nostra que ha esdevingut pura idiosincràsia de la
nostra vida. Àdhuc aquells que
no la coneixen gaire, que no
participen gens en la vida del
sardanisme, àdhuc aquests saben que per aquestes contrades hi viu permanentment la
nostra dansa, és, si voleu, un
compatrici més entre nosaltres.

dé totes les entitats, colles,
comissions... Fa més de cinc
anys que, cada setmana, per
mitjà de la Ràdio tinc contacte •
amb el món de la sardana, i us
haig de confessar que hi ha
entitats que es preocupen de
comunicar la seva activitat,
però a moltes d'altres els passa desapercebut aquest quefer, i aleshores, per bona voluntat que hom tingui difícilment pot informar de tot. En
aquest primer comentari, bàsicament de presentació, només
faré un esbós del que pretenem que sigui aquesta pàgina
setmanal, dedicada exclusivament a la sardana. Evidentment serà àmpliament infor. mativa. Informarà de totes
aquelles activitats que es realitzen: ballades, concerts, concursos, conferències..., la reia-.
cló'dè totes aquelles notícies
qué coneguem, un article setmanal d'actualitat musical,
anecdòtic, històric... I la presentació, cada setmana, de
cada una de les colles i de les
diferents entitats que poblen
el nostre territori.

Per a ordenar
bé les coses

CQALICION
DEMOCRÀTICA
defensa la teva feina

9

La força
es comarques

Ramon Sala

Concepció Ferrer

I

Josep López de Lerma

•••'•ï

• '*/

•'

"
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jÉifcfair

Joan Saques

:mktT·T%·.-^';·:r^v:

Joan Pijoan

Joan Vidal

Ara és ïhora de
wííSS!

nan
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Violació
selectiva
Després de comprovat'
quina dona feia més
goig, van escollir la caixera de, la perruqueria

Per guardar la bona reputació del local la perruqueria
«Carjta» no ha denunciat a
la policia el robatori de duè,
fou objecte per part de dos
atracadors el passat dimarts.
Dos individus van entrar al
local i van obligar totes les
dones presents, tan pentinadores como clientes a treure's la roba. Finalment van
violar la caixera, que no ha
presentat tampoc cap denúncia.
Tot va començar quan dos
homes amb navalles varen
entrar el dimarts a la tarda a
l'esmentada perruqueria, situada al capdamunt del carrer Balmes, en un dels millors barris de Barcelona,
amb el propòsit d'emportarsen la recaptació del dia. En
veure la botiga plena de dones es varen desviar dels
seus objectius i decidiren
«passar una bona estona».
Segons fonts ben informades, el motiu d'obligar a
totes les dones a despullarse va ser per comprovar quina feia més goig. Un cop feta
la tria, Kescollida, que va resultar ser la caixera, fou obligada a entrar als serveis on
va ser violada. Mentre, les altres dones eren amenaçades
de ser engayinetades si cridaven 0 donaven avís a l'exterior.

Darrer cap de setmana electoral

Batalla per Barcelona
Diferents mítings anunciats per
aquest cap de setmana acaparen
l'atenció política a Barcelona. L'aparició davant .dels electors catalans de les figures dels partits a
nivell de l'Estat s'inicià ahir a la
nit amb la intervenció de Felipe
Gonzàlez, primer secretari del
PSOE, en un acte organizat pel
PSC(PSC-PSOE) al Palau dels Esports. En el mateix acte intervingué Joan Reventós.
Amb aquest míting comença la
sèrie d'actes centrals que tindran
lloc a Barcelona aquest cap de
setmana, Darrera Felipe Gonzàlez, vindrà Adolfo Suàrez i després Santiago Carrillo.
La vinguda del president Suàrez clou tota una sèrie de visites
electorals que diferents ministres
han fet aquesta setmana a Barcelona. Així, han vingut l'Abril Martorell, Inigo Cavero, Sànchez Te-

ràn, Clavero Ai^évalo, etc, i finalment arriba el president.
El president Suàrez arribarà
avui a dos quarts de tres a Barcelona en l'avió particular que fa
servir durant la campanya. Tot seguit, s'ha previst esmorzar en el
palau Blau-Grana amb la participació de les autoritats, dirigents
d'UCD, junt a simpatitzants i militants del partit, en un nombre que
oscil·larà al voltant del miler.
No s'ha confirmat la possibilitat que el president, segons el seu
costum electoral, faci un recorregut a peu per diferents carrars de
Barcelona, abans de començar la
roda de premsa que a dos quarts
de set mantindrà amb els mitjans
d'informació.
Finalment, a dos quarts de
nou, Adolfo Suérez intervindrà en
el míting de Centristes de
Cataíunya-UCD- al Palau BlauGrana. Amb el president, del go-

vern, parlaran entre altres. Caries
Sentís, Anton Canyelles.
Demà diumenge, Santiago Carrillo tancarà la desfilada de
«grans figures» a Barcelona amb
la seva presència en l'acte central
del Partit Socialista Unificat de
Catalunya.
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NARCÍS SERflA I EL
PLA DE LA BISBAL. —•
«Com ós que una diputació pot considerar que no
és provisional per a defensar l'especulació i que,
en canvi, per a defensar la
Generalitat és provisional
i no pot prendre <;ap decisió?», va declarar ahir a
PUNT·DIAftl l'ex-conseller
de Política Territorial de la
Generalitat, Narcís Serra.
L'ex conseller de Política
Territorial es referia a la decisió de la Diputació Provincial
de Girona de suspendre -^ la
tramitació del projecte del
Pla d'ordenació de la subcomarca de La Bisbal.
«Aquesta decisió en vigília de les elecciones no
té més explicació que enfortir la posició dels especuladors que tenen por
que en el seu dia puguin
prendre la decisió correcte els ajuntaments democràtics. Si no, no tindrie:n
tanta pressa», va dirtambé
Narcís Serra.
•
VOTAR ES UN DEURE.
— En una nota conjunta dels
secretariats de «Justícia i
Pau» de Barcelona i Tarragona, es recorda que votar
és un dret, però també un
deure ciutadà. La transmissió de la notícia de Jesús, continua la nota, passa
també per la construcció
d'una societat justa en la
que els drets de les persones i els pobles siguint
realment reconeguts i
respeta^s.
Davani de les elec..pions, acaba dient la nota.
éis cristians, com a crisr
tians, no poden ser-hi indiferents.

IPUNTeDIARI a l'ÍExposició
\de Premsa Catalana Actual

El naixement de Punt Diari ha coincidit amb l'Exposició de Premsa Catalana Actual que aquests dies és oberta al Palau de la Virreina de Barcelona.
Aquesta primera mostra, que aplega més de tres-centes publicacions
periòdiques escrites en català, es va
inaugurar al proppassat dta 16 i restarà oberta firis él proper 28 de febrer.

11

PUNTETS

Barcelona

•

24 de febrer
del 1979

Punt Diari ocupa un lloc destacat a
l'exposició com a darrer tftol incorporat al món de la premsa de Catalunya i
principalment pel que suposa de reforç per al periodisme diari d'expressió catalana que fins ara només tenia
un exponent amb l'Avui.
La mostra ha estat promoguda per
Xarxa Cultural, Omnium Cultural i la
Obra Cultural de la Caixa de Pensions.

El número zero de promoció de

(Foto Europa Press)

Tot el que hi ha en una bona
enciclopèdia d'edició recent i,
a més a més, tot el que interessa als qui vivim a Catalunya
Demaneu informació:
a l'apartat de Correus 2 6 1 de Girona o al telèfon 2 1 7Q 5 7 .

Reproducció facsímil de la primera edició publicada entre 1922
i 1934 i completada per personal especialitzat Sota la direcció
del prologuista de l'obra, professor Jaume Sobrequés i Callicó.

IHii^i:or>ica

Amb uns 4.000 gravats en blanc I negre i làmines a tot color,
fora de text.

Oci'fCD·lLinuci

Volums d'unes 700 pàgines. Format 25x16 cms. Luxosament
relligats en pell i cap daurat amb or fi.

Antoni Rovira i Virgili

Demani a l'apartat 261 de Girona o al telèfon 21 70 57 les condicionSiespecials establertes per aquesta obra."
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R a m o n Sala, r h o m e de C D C a Girona

«Tot ho he après
de manera autodidacta»
«A|s que no h e m passttt per la universitat, i que més vivim es
un poble, se'ns fa difícil d'aglutinar-nos en ia política d'una m a nera seriosa», ens comenta Ramon Sala, aquest home que arribà al
Congrés per la sesa popularitat, com a reconstructor d'esglesioles romàniques a la comarca de la.Garrotxa.
Fill d'una família que es dedica,
a les conserves de carn des de fa
algunes generacions, Ramon Sala
nasqué a Castellfollit de.la Roca
l'any 1934. Fins als nou anys anà
a l'escola del seu poble i fins als
quinze al col·legi del Coltell de
Banyoles, el qual deixà quan va
passar a treballar en l'empresa familiar. '
'
— T o t el que he après ha est a t ^ nivell d'autodidacte. Les
meves aficions les he corireadés sempre a m b les persones
capdavanteres. V a i g c o m e n çar a treballar l'arqueologia
a m b Miquel Oliva i Prat, que
era el delegat de Belles A r t s a
Girona. Plegats cercàvem assentaments prehistòrics i així
vaig cqmençar a agafar afició
al romànic i a les diferents arts
lligades al nostre país. Sempre
he mirat de llegir llibres i assistir a conferències i actes
que e m poguessin d o c u m e n tar. T a m b é m'interessa molt la
literatura i tinc una forta amistat amb Josep Pla. Vaig ser un
dels primers socis de l ' O m nium Cultural, perquè sento
una gran i;re.9c.|ipacíó p e r ia
llengua. H e assistit sempre al
lliurament dels premis Ciutat
d'Olot.^^B escrit un llibre sobre el romànic de l'Alta G a rrotxa i diversos articles sobre
la naturalesa, les troballes
prehistòriques, i altres t e m e s
qüe pugui haver obssrvat. Actualment, estic fent un estudi,
juntament a m b el meu cosí
Josep M . Vayreda, que s'intitula « E l burí i 1^ ploma» i relata la vida de les tribus aussusseretes que habitarerf les nostres c o m a r q u e s . C o n s i d e r o
que aquest llibre pot «donar
llum sobre ei, que féu el poblament iber d'aqiiestes contrades, i les vicissituds de la dominació rpmana, atès que per
Castellfollit passava una via
romana
que pujava fins a
Vianya i servia per anar
d'Empúries a la Cerdanya».
; Les aficions esmentades configuren^ en certa manera, la personalitat del primer candidat al Congrés, de CDC. Un home senzill,
que és casat i té dos fills, un dedeu i un de catorze anys.

— O u a n jugàvem al hoquei
ens entrenàvem en una sala
de ball de Castell-Follit i anàv e m a jugar a Olot, on hi havia
una pista reglamentària. El
nostre no f o u , però, un equip
massa afortunat, ja que perdíem sempre a causa de les
deficiències del nostre local
d'entrenament. Després vàrem jugar a basqu'e). El camp
era la plaça i t e n í e m uns t a u lers desmuntables que eren de
la falange i cada vegada hav í e m d'anar a demanar.
Malgrat l'optimisme dels jocs
juvenils, no tots els records que
guarda en Ramon Sala dels primers anys de la dictadura són de
color de rosa, car va viure la por
de casa seva als inspectors d'Indústria, que controlaven la fàbrica
per tal d'impedir que la posessin
en funcionament durant els tres
mesos de veda que el govern de
Madrid els imposava per a afavorir les indústries de la carn de
Navarra, que havia estat una zona
favorable a la dominació franquista.
— C o m que aleshores no
existia cap subsidi d'atur, ens
havíem d'espavilar. El meu pare, que havia estat sempre interessat per la química industrial d'una manera autodidact a , féu una alambins i anava
amb els treballadors al c a m p a
desti.lar romaní i farigola per a
fer-ne essència i vendre-la a
les perfumeries. El producte
que en treien, l'anava guardant sn garrafes a m b la intenció de vendre-ho després a la
Dana, la Mirurgia o alguna
d'aquestes cases de perfums.
A l mateix temps, tallaven llistó dels marges per fer-lo de
succedani de la palla e n els
embalatges, que llavors la palla era molt controlada perquè
l'exercit la necessitava per
donar-la als cavalls. El meu
pare havia de fer aquestes coses per salvar la s i t u a c i ó .
M e n t r e , que els de Navarra
s'anaven fent milionaris, no-

— La meva dona la vaig conèixer a Olot, que era el poble
del seu pare» encara que ella
havia nascut a Barcelona i la
seva mare era de Salt. Tenien
a Barcelona una petita fabriqueta de nines i passaven l'estiu a Olot, a casa d'uns parents. V à r e m fer amistat al
ball, festejarem, i ens v à r e m
casar al cap de set anys a l'esglesia romànica de Sant Cris*

saltres anàvem fent piu-piu,
tot demanant
al
banc
seixanta-mil peles per m a n t e nir u n a p e t i t a i n d ú s t r i a .
Aquesta fou una imatge clara
del favoritisme del règim franquista».

der fomentar i recuperar la
nostra llengua, que ha estat la
base fonamental de la supervivència de Catalunya, que es
mil·lenària».
Una altra qüestió per la que ha
lluitat í'ex-diputat Sala ha sigut la
de fer possible que les comarques
gironines vegin bé la televisió. Ara
cdmo ara, s'ha millorat la visió de
la segona cadena amb un reemissor instal·lat a Olot, encara que
segueix pendent l'emissor de, Rocacorba, el pressupost del qual
ascendeix a dos-cents milions de
pessetes. Ramon Sala diu que
mentre no es vegi bé la televisió
hom no pagarà cap mena d'impostos pel seu ús.

Política
parlamentària
Encetem el tema de la tasca
parlamentària feta durant aquest
any i mig amb el tema del desencís'popular; En Sala pensa que el
desencís es degut a que la gent
creia que en'entrar a la democràcia tot estaria solucionat i els
anys de franquisme foren un handicap massa pels partits polítics.
« J o , personalment, a M a d r i d
he après que la política no és
una feina ideològica sinó una
cosa pragmàtica de saber n e gociar en el moment oportú,
una cosa que beneficiï el país,
j a que aquest és el motiu pel
qual el poble ens ha enviat a
les Corts».

Respecte a les televisions privades. Sala diu que ja els arribarà
el moment, quan funcioni bé l'estatal i afegeix: «Personalment
m'he oposat radicalment a T V
Catalana, S. A . per l'oportunisme que representava en
aquest moment voler muntar
una televisió aquí aprofitant el
desig del poble català».

Una de les fites més importants que s'imposà el diputat Ramon Sala fou la d'aconseguir de
millorar la programació de la Televisió estatal feta en català i, si
més no, encetar el camí de reivindicar una televisió autònoma,
dependent del futur Parlament de
Catalunya. En Sala diu que, de
moment, aquesta qüestió es contemplarà en el futur Estatut d'autonomia i també en l'ïstatut Jurídic de Radiotelevisió, el text de
bases del qual ja ha estat presentat al Govern i només en manca la
discusió a les noves Corts.

Política
i eleccions
Hom pensa que l'enfoc electoral de CDC ha canviat, atès que
en la campanya del 15 de juny
semblava que es volien guanyar
vots per a l'esquerra i ara es volen
recuperar per la dreta. En Sala.
diu, però, que la linia es la mateixa.
«Yo diria que no hi ha cap
diferència fonamental, car a
Convergència ens interessa
guanyar vots per l'esquerra. Ei
nostre partit t é un ventall t a n
ampli que hi ha membres que
pensen d'una forma t a n socialista como molts dels que estan integrats en el partit que
porta el nom. I, per la dreta, hi
ha gent liberal que podria
situar-se en la mateixa òrbita
ideològica que U C D .

Si la televisió continua essent castellana i la mainada
continua jugant en castellà,
malament rai. A més, la televisió és un mitjà de comunicació
que ens serviria molt per a donar una visió de la Catalunya
econòmicament autèntica, de
fa C a t a l u n y a p r o g r a m à t i c a ,
que no és pas ia de la bandereta, la cançoneta i la sardaneta, sinó la de la Catalunya
que tots voldríem. Tots als
bons p r o g r a m e s científics,
c o m poden ser els de Miquel
de la Quadra Salcedo i Rodríguez de la Fuente són en castellà i això és negatiu per a po-

Aquesta disparitat d'opinions
sembla que donaria moít poca garantia si CDC arribés al poder, és
a dir, a governar. En aquest cas,
^quin seria el criteri que seguirien?
«En aquest sentit en el que

'

•»

Per a fer país cal defensar la petita i a

nosaltres antepossem unes
coses sobre les altres. Hi ha,
per exemple, les manifestacions de l'Onze de S e t e m b r e .
L'Onze de Setembre la gent
que sortí ai carrer no d e m a n a va ni socialisme ni comunism e , ni liberalisme. Reclamava
el nacionalisme i un estatut al
menys como el del 3 2 . Nosaltres estem identificats en què
primer h e m de recuperar l'autonomia de Catalunya en la
seva totalitat. Si Catalunya ha
de ser o no ha de ser socialista
és una cosa que nosaltres no
discutim, encara que el nostre
programa .no és socialista ni
comunistal El nostre program a actual contempla tot allò
que fa referència a la plena
autonomia de Catalunya. Heni
vist, per exemple, c o m en el
debat de l'Estatut van haverhi retallades en nom de les
complicacions que podia c o m portar, como si el fet de fer
antifranquisme no fos t a m b é
una complicació. Són coses
difícils, però que s'han d'assumir. El nostre eslògan és « C a talunya no pot ser una sucursal» perquè cal aconseguir la
plena identificació ideològica
del país en tota la seva ortodòxia. Si un dia arribéssinr-a
governar, com que:de-fet conr^,
vergim amb un programa sOr
cialdemòcrata, faríem una po-
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Peripècies juvenils
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• El joc d e f u t b o l mai no ha estat
una gran afició per aquest home
de muntanya, que pescava a serpeta, caçava nius i preparava botirons per pescar anguiles. La
caça ha estat des de sempre la
gran afició'familiar, però, a més a
més ha fet escalada i escursionism e i ha jugat a hockei i a frontó.

• S C " * '-• '-•» • i S S f i í i . .

Cada cosa al seu temps. El festeig, el hoquei i l'arqueologia són tres dèriei< que ha cultivat en Ramon Sala

revista
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J a u m e Casademont

L'hora de fer política
«El que més e m dol ós que vingui la gent
de IVIadrid a trepitjar el nostre electoral. Sense el confusionisme d ' U C D , guanyaríem de
llarg»: Jaume Casademont, nascut el 27 d'aJaume Casademont ingressà
a Convergència fa cosa d'un
any, fins i tot diu que a les eleccions del 1 5 de juny no va votar
al Pacte «hi havia una barreja»,
però ara, després de molts anys
d'activitat ciutadana i cultural,
després d'haver estat alcalde de
Bescanó des del 1972 fins al
1976, ha decidit de fer política.
« U n a vegada l'empresa ha
estat endegada e m quedaven tres coses per fer: trebai i a r i à t e r r a , aprendré de cuinar i fer política. Les dues
primeres estan en marxa, i
ara, també l'última».

gost del 1931 a Bescanó, casat i amb sis filles, està disposat a fer realitat l'última de les
seves aficiohs: fer política.

lament, però cal confiança
en el futur».
La candidatura pel Senat de
Convergència-Unió, diu en Casademont, pot treure els tres senadors. La candidatura, diu, és
compensada territorialment, i
amb homes representantius de
les diferents comarques. «En
Capella a l'Empordà, en Pere
Ribas al Gironès i jo a la part
de Bescanó i Garrotxa».
«Pactar a m b el grup majoritari per aconseguir com
més millor per a Catalunya»,
aquesta és la tasca . prioritaria
que s'han fixat els homes de
CDC-UDC al Senat.
Quant a les diferències amb
les altres candidatures al Senat,
concretament amb les dues enteses i amb la UCD, en Casademont fa referència a'qüestions
Jdeològiques i a la qüestió del
sucursalisme.
«La defensa de les coses
de C a t a l u n y a no h e m de
consultar-la a m b ningú a
Madrid. Aquesta és la gran
diferència. Q u è farà un senador de qualsevol entesa quan
no li deixen defensar problemes de les comarques pel f e t
de ser contraris als interessos de Madrid?»
La feina del senador, segons
Jaume Casademont, és la de ser
portaveu de cadasc,una de les
comarques i a partir^del 4 d'abril
de tots els ajuntaments de les
comarques. «En éer la tasca al
Senat menor que la del Congrés, p e r m e t d'estar m é s aquf, per això vaig acceptar».
Les perspectives de la candidatura van molt lligades al vot
pel Congrés, per això, en Jaume
Casademont es mostra optimista.
«Tot i que en Suórez està
molt preocupar per Convergència, i intenta per tot els
mitjans de perjudicar-nos,
tal c o m ha fet amb la televisió, no podrà evitar que el
nostre electorat, el vot del
centre, centre-esquerra, sigui per a nosaltres.»

•'i·.i
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De «botones»
a carnisser
líticisocialdemòcrata. M i r a ríeiMe polir—aquesta paraula n||ú noi la vol utiBtzar perquè
tottfín es pensa que està en
el i'#> de la perfecció— moltes ^ses, car no c r e i e m en el
perttèionisme. Catalunya és
unal«aiítat molt concreta,
quelnciona a base de la petit a Miitjana empresa i no a
bàsid'bidústries autovestion a d l , ni tampoc a base d'indúsiss estatals, ni multinac i o ^ . Ara com ara, la gent
n o H m e n t a l i t a t cooperativist a ; ^ tant, el nostre partit
c r e u r e a les concepcions sociaí|eü s'h! ha d'arribar d'una
m à l r a paulatina i evolutiva.
P e i l insisteixo en què ara cal
recferar el màxim de traspagils de serveis i la garantia
délis funcionament jurídic de
Cammya a través de l'Estatut,^bd com poder negociar
amfMadrid com a persones
n o ^ p e n e n t s de cap partit
queftingui decisions a madridjQuanyi qui'guanyi, nosaltres|>ensem utilitzar els nostreivots en bé de Catalun•ya)|

. -

De pares carnissers, en Jaume Casademont començà a treballar de «botones» en un despatx d'advocats quan finalitzà
els seus estudis de comerç a La
Salle. Quan encara festejava va
obrir una carnisseria als Quatre
Cantons de Girona. «A les quatre del matí matàvem el porc, el
repartíem a les carnisseries de
Bescanó i Girona i després anava a treballar al despatx».
Mentre portava aquesta vida,
continuava estudiant peritatge
mercantil. Més tard estudiai-à
direcció d'empreses i finançament Quan la fàbrica de Bescanó creix, plega de treballar al
despatx j es posa a dirigir-la.
Actualment dirigeix la fàbrica de
Constantins, mentre la seve
dona ho fa amb la de Bescanó.
La seva activitat social va començar ara fa uns quinze anys,
quan va organitzar amb tot un
grup de gent, una patronat d'habitatges a Bescanó, «El mateix
grup — e x p l i c a — que més
tard e m va demanar que
anés a l'Ajuntament quan
ens vàrem quedar sense alcalde».

Jaume Casademont. «Que no ens trepitgin el nostre electorat». Foto: Jordi M.

exigeix que una assemblea popular ratifiqui el nomenament.
El governador civil d'aquell
temps. l'Anguera, va acceptar f i nalment les condicions. Amb
cinc vots en contra (de 180
veïns) va començar el mandat
de l'alcalde Casademont.
«Això no va ser tot, una
vegada a l'Ajuntament, l'assemblea de vems va escollir
dos representants per carrer
que participaven als Plens
amb v e u , i vàrem fer un programa d'actuació aprovat
per tots. El cas va fer parlar;
fins els diaris de M a d r i d parlaren de! «sistema Bescanó».
L'experiència finalitza quan
l'Ajuntament, els regidors, no
accepten el Pla General aprovat
per la assemblea. L'alcalde Casademont dimiteix, i el Pla és
aprovat al cap d'un mes sense
cap modificació.
« A r a no tornaré a l'Ajuntament. H e m arribat a la
conclusió que cal que els qui
es presentin siguin homes
completament nous».

En el camp empresarial en
Jaume Casademont treballa per
a l'organització de les empreses
dedicades a la industrialització
de la carn, dins el sindicat vertical. «Així ens hem trobat que
quan el sindicat vertical desapareix, nosaltres ja estàvem organitzats i hem pogut der-nos forts
davant de Madrid».

L'hora de la política
« E m presento com ta petit
empresari i per t a n t , en d e fensa del petit empresari».
Per redreçar l'economia, segons en Jaume Casademont,
«cal arribar a una veritable
entesa entre el món del t r e ball i el m ó n de l'empresari»,
únic camí per tornar a la potència que les nostres comarques havien tingut.
L'empresari, el patit e m presari de les comarques no
ho veu clar. Em comprometo
a portar endavant una d e f e n sa a f e r r i s s a d a d ' a q u e s t a
gent. T o m a r ta confiança. A
Girona no ho t e n i m tant ma-

- ^ q u é s t sentit de defensa del
Per acceptar d'ésser alcalde
nacéalisme català, equina diferericlhi ha entre CDC I Esquerra .
Ref^licàna. per exemple?
'^ií^^na diferencia fonamentals
és:Jie nosaltres, en aquest
mòÜBnt, no hem fet cap pacte
"''l'·'·i
am||PSC-PSOE pel Senat,
..-/•
•*%í
p omB volem qu e la nostra
i
•fí;:.
pòi§ra nacionalista quedi ben
idwlficada. Hem tingut t a m 'í
.'
'•l'.
f t
béÉguns punts de discòrdia
• .- '
1
en'0estions polítiques, com
kemple quan vàrem votar
- ir*^
f* ni*.ll'Àutodeterminació, per^9
&.
^
t
* ífi
•—
i.·tamendia proposava la
Iwidèncià i el mateix ParX
llcionalista Basc va votar
J é qiie no. Els d'EsquarraÉ{epublicana río recorden
qiíimlacià i Companys accep*
tàlS't'Estatut del 3 2 sense el
•*
«V
' e
•t
4
l'autodeterminació. D'al, ah
t
inda, nosaltres el^ hem
.-'.
>«*
•' ft
'. .
ïita mena; de propostes
blés per a fusionar-nos i
%
ï o S i r un sòl-partit naciona/
, .^T/*"
l i ^ S i aixií no ha estat possi* i
i
**. í
^
."
U ^ eitat perquè el preu que
t *
^*
de^naven era exagerat. U n
1
•
ptpfquQ èl passat 1 5 de juny
'* t
« k«* >
v i ^ u r i a un sol candidat, vo** •
*
l e ^ i a r à r a al cinquanta per
r72,:M
çèM'dels caindidats era una
cicmque sobrepassava el límit
Casademont, Capella i Pere Ribas, candidats al Senat por Convergència-Ünió
pd^bie de negociació».
.;i/
Carme Gil
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PROQtUP

COTXES DESAPAREGUTS

'

Avdo. San Francesc 1 i 2
Telf. 20 89 62-2115 12-2085 62
GIRONA

VENDA

(È^^E)

-

IMMOBLE RUTLLA 1

•

Sol tot el dia

•

4 dormitoris

•

mènjador-sala
tar
'

•

cuina-galeria

•

2 banys

•

calefacció individual. ^
Gas ciutat

•

Des de 2.850.000
ptes.
Facilitatt de pagament

E s p e c i a l i t a t s c a r n a la b r a s a

' B R U J U L A " DELEGACIÓ GIRONA
José Antonio, 98- SARRIA DE TER- Tels. 218282
- 218339
Truqui'ns urgentment si li ha desaparegut el seu
cotxe,
* Servei permanent, feiners i festius.
l.er Recerca del seu vehicle per equips especialitzats í mitjans de difusió de BRUJULA.
2.on En cas de robatori, li deixem un cotxe de
franc, durant deu dies, si abans no trobem èl
seu. ,
^
3.er Servei de grua, gratui't, sempre que calg^ui.
4.t
Préstec d'un cotxe durant 5 dies, si abans no
reparem, el seu.
5.è
Acondicionament i arranjament dels llums
gratis, un cop a l'any.
6.è
Si a un dels nostres abonats li retiren el permís de conduir, l'empresa li abonarà 10.000
pts. mensuals en concepte d'ajuda familiar.
7.è
Vostè pot beneficiar-se d'aquest serveis i
d'altres per 2.500 pts. anyals.
COTXES
i
Renault 12-TS, GE-9484-G, blau cel metal·litzat;
Citroen 2 CV, GE-8242-J, beige; Ford Fiesta L,
B-7850^CH, color blanc; Simca 1.000 GLS, GE4339-F, color blau; Seat 124, B-9054-AK, color ver
vermell.
MOTOS
Montesa 125, GE-1160-J, vermell; Derbi 49 núir
bastidor 580.226, color vermell.
SI VEU ALGUN COTXE ROBAT, TRUQUINS I
EL GRAITIFICAREM

GRUP tRÒFÉSSiONALÍCÍPÍFERTS
IMMOBÍLÍÀRIS

FWr

Anuncis classificats

24 de febrer
del 1979

d'es-

BAR RESTAURANT

CASA PILAR
Carrer Porn Major, 124
Telèfon 21 28 61

GIRONA

pastisseria
cafeteria
La Salle, 15
2 1 4 0 11 +

GIROf^A

L·T.OGUER(PIK)^»UPO

— Pis dos dormitoris.
C/Emili G r a h i t ?
1 4 . 0 0 0 ptes. Sense
mobles

LOCALS
PISOS AMB APARCAMENT
LLIURAMENT INMEDIAT

COMERCIALS

VENEM

— PÍs'4 dormitoris, C/
Ciurana
19.000 ptes. amb
mobles

C. dol ( í e l l , façana a la plaça, 3 dormitoris, cambra de bany, sala de
bany, calefacció, alcatats fins al sostre: a la cuina, a la cambra do bany
i a la sala de bany.

— Pis dos dormitoris.
C/ Creu
20.000 ptes. Amb
mobles

—

l·INQLHS

RIBAS

I

MOTíE

• f i í l , . 2Ü82 58

Biximeni's, 12.
GIRONA

En el lloo més convenient.
i amb les condicions més v e n taíjoses
c / . Acèquia - Rda. F. Puig
c / . Creu '
c / . Costa Brava (St. Narcís)
Avda, Sant Narcís
c / . Güell - Ntra. Sra. del Remei
c/. Joaquim Ruyra (Montiilvi)
I també vivendes i àtics en el lloc
que vostè desitja.
PONS

20.18.72

21.45.99

fpRóQwp^

Pis 5 d o r m i t o r i s
amb parquet. C/
Creu. 4.600.000

—: Pis 4 dormitoris. C/
Migdia. 3.150.000
—- Pis 4 dormitoris, C/
Barcelona.
1.800.000

ctra·nal·ll,kiii·72
Sarrià de ter
girona

— Pis 4 dormitoris. C/
Creu. 4.200.000
'
—

Preu mòdic, facilitats fins 1 1 anys.

mòduls/sofàs
sofàs-ilít
sellons

— Despatx 60 m^ C/
Sta. Eugènia
18,000 ptes.

OCASIÓ

2 0 69 00

Pis 4 :dorrriitdriS'
(Mobles .inclosos).
Avgda. St. Narcís.
3.000.000

PROvmïp^

LA MILLOR EXPOSICIÓ
DEL MOBLE TAPISSAT
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El vostre suport bé val un descompte.
B
US ESTALVIEU 700 ptes. si ens feu arribar aquest butlletí de : 2
suscripció abans del 20 de Març.
____' B

B En.
f C/,
B de.
rebre cada dia PUNT.
B vol
DÍARI a l'adreça anterior
al preu especial de 5.800
ptM.' (en lloc do 6.500)
que pagarà:

i

trimestralment.... 1.475
semestralment.... 2.950
anualment
5.800

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

.del Banc/

Caixa
sucursal de

a nom
firma,

'.

rie

,

i
B
B
B
B
B
B

PUNT

Espanya

«ARI

Especialistes
contra
el terrorisme
Guadalajara. — Ahir es varen
- presentar al quarter de la Policia
Nacional de Guadalajara els
«Grups especials d'operació»
(GEO'O), unitat especial antiterrorista de la Policia. Aquesta unitat
és similar a l'alemanys «GSG-9.»
que alliberà els ostatges d'un avió
a l'aeroport de Mogadiscio.
Els «GEO'S» porten, preparantse un any; el temps que ha durat
el primer curs. Els seus components han estat reclutats, després
d'exigents proves de caràcter físic
i psíquic, d'entre les forces de la
Policia Nacional i especialment
de les companyies.de reserva.
Eh el curs de preparació els
homes-GEO es fçh especialistes,
segons informa «Efe» en paracaigudisme, explosius,' tir amb armes, etc., convertint-se en la força millor equipada per fer front a
situacions d'autèntica emergència provocades per accions terroristes.
En la presentació a la premsa,
han realitzat diversos exercicis
d'exhibició com ara tir amb diferents armes, ,

Guàrdia civil mort a Deva
La mort d'un guàrdia civil a Deva (Guipúscoa), metrallat per
dos joves, i el segrestrament del delegat d'Agricultura de Biscaia a Guatxo, que va ser ferit d'un tret en.una cama i després
alliberat, són els dos fats que emmarcaren ahir una nova jornada de vilència al País Basc.
DEVA (Guipúsoca). — El guàrdia civil Benito Arroyo Gutiérrez,
de 4 0 anys, va morir víctima d'un
atemptat en ser metrallat ahir al
matí quan anava des de casa seva
—en la vila de d'Iciar— a la caserna de Deva, situada a uns cinc
quilòmetres del lloc de residència.

bé instantàneament. Uns altres
16 impactes de bala van ser descoberts posteriorment en el cotxe
de la víctima, amb els corresponents- cartutxos de 9 milímetre
«parabellum», munició usada habitualment per ETA.
Segons informa l'agència Efe,
sembla que els autors de l'atempL'atemptat va ocórrer al voltat van fugir corrent fins a la sala
tant de les nou del matí, quan el
de festes «Txitxarro», força prop
guàrdia civil, que conducia un
del lloc dels fets. Allí van pujar en
«Mini-Morris» vermell, es va atuun cotxe «Seat» — n o s'ha pogut
rar a un «stop» que està a uns
precisar si 124 o 1 4 3 0 — , en el
tres-cents metres~de casa seva,
que els esperava un altre jove, i
en ia orilla de la carretera N-364
tots plegats van fugir ràpidament
Donostia-La Corunya amb la cade la zona.
rretera d'Iciar a Deva.
El cadàver del guàrdia civil va
En arrencar i quan només ouia ser traslladat a casa seva, on
recorregut uns quants metres,, s'instal.là la capella ardent. Benito
dos joves li van disparar amb me- Arroyo duia 2 0 anys a la Guàrida
tralletas. Dues bales van foçar el Civil, vivia a Iciar i cada dia feia el
guàrdia civil, una el cap i l'altra al mateix recori'egut de casa seva a
tòrax, i li produiren la mort quasi la caserna. Era casat amb Maite

puntets

Marathon electoral

GRÀFIQUES

FORNEllS
Freser, 33 GIRONA
telèfon
216814-

PLSOS AMB APARCAMIíNl
LLIURAMENT INMKDIAT

15

Metrallat per dos joves

El cap de setmana dels partits

MADRID. — Aquest cap de
setmana es presenta, per als diferents líders dels partits polítics,,
com una veritable marathon electoral on tots intentaran cremar els
darrers cartutxos de cares a l'I M.
Les darreres etapes de mítings es
desenrotllaran en successives
jornades, amb llargs desplaçaments,
Concretament, Suàrez va visitar ahir el País Basc, Saragossa,
València i la Ciutat de Mallorca.
Avui i demà serà a Catalunya. Felipe Gonzàlez ahir va ser a Barcelona i, entre avui i demà, a la
«provincià» de Madrid, Ciudad
Real i Valladolid i demà a Sant
Sebastià i Salamanca. Pel que fa
a Carrillo, visita València, Alacant
i Barcelona.
Fraga, Areilza i Osorio, tenen
també un mogut cap de setmana.
Almeria, Màlaga, Logronyo, Badajoz, Sant Sebastià i El Escorial,
són alguns dels llocs que visitaran. A més a més dels quatre par-

24 de febrer
del 1 9 7 9

tits majoritaris,, tota la geografia
estatal, segons informa Efe, estarà coberta aquest cap de setmana
per centenars d'actes polítics en
els quals participaran la majoria
dels candidats.
«Despolítica econòmica d'Abril
Martorell».
Alfonso Osorio, líder de C. D.,
en un sopar-col.loqui que va seguir la seva conferència en el Club
Siglo XXI, và dir que «estem disposats 8 formar un govern de
coalició amb UCD, no amb el
PSOE, perquè en una democràcia
cadascij ha d'estar en el seu lloc, i
jo no puc formar part del mateix
govern on hi ha homes amb pensament marxista». Malgrat això,
va matisar que si a causa al resultat de l ' I M el PSOE ha de governar, «C.D. no dificultarà la marxa
del govern».
En un altre ordre de coses, Pablo Castellanos primer candidat
del PSOE a Càceres va dir que
Abril Martorell «està seguint una
despolítica econòmica» i que
UCD no havia complert perquè
«no s'han presentat al parlament.
Els parlamentaris ucedistes estaven absents quan es tractava de
legislar qüestions importants».
Alfonso Guerra, per la seva
part, va dir al llarg d'un sopar amb
redactors polítics, que en les properes eleccions guanyaria el
PSOE, «aconseguirem —va dir—
major nombre de vots que UCD i
poca diferència d'escons (més o
menys cinc)». Va afirmar que el
PSOE no formaria coalició amb
cap altra formació política per governar però potser la farien amb
independents.

Morts per
l'alcohol
L'alcohol és actualmentt
la cinquena causa de les
morts que es produeixen a
Espanya i es preveu que pròximament, juntament amb el
càncer i les enfermetats de
cor, sigui la tercera, va dir'
ahir el doctor Navarro garcía
en un.debat sobre «l'alcohol
i la llei». L'esmentat Dr. és
cap del servei d'acció sanitària assistencial de l'Administració Institucional de la Sanitat Nacional.

Oposicions per a
professors
Segons ordres del M.E.C.
es c o n v o c a
concursoposició, lliure i restringit,
per a la provisió de 14.000
places en el cos de professors d'EGB. Igualment es
convoca concurs-oposició
per proveir 10.000 places
del cos de professors agregats de batxillerat, de les
quals 3.900 són vacants de
plantilla actualment i 6.100
en expectativa, segons es
publica en el BOE.

Protecció de
la natura
ADENA (Associació per a
la Defensa de la Natura) ha
fet ptjblic un comunicat amb
motiu de les properes eleccions en el qual es diu que
«la conservació del medi
ambient pot i ha de ser un
denominador comú per a
tots els partits,

VENEM
('. dol (Icll, l'açana a la plaça. 3 d'irmitori.s, cambra de bany, sala dr
bany, calcracció, alcatats t'in.s al .sostre; a la cuina, a la cambra de bany
i a la sala do bany.
Prou mò.dic, facilitats fins I I anys.

(•iNoui-.s i<(BA.s I M o n r .
•na,. 20 82 58
íjximoni's, I 2.
C.IRONA
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CENTRAL MECANOGRAFICA
Màquines i Mobles
d'Oficina
C / . Sèquia, 21 - GIRONA
Tel. 20.36.15

L'esposa del guàrdia civil vetlla el cadàver

Ackibar amb la que tenia dos fills
de 14 1 12 anys.
Després de l'atemptat es van
montar els corresponents controls,
policials, mentre que un helicòpter de la Guàrdia Civil sobrevolava
també la zona, fins al moment
sense resultat positiu. Els funerals
es faran demà al santuari de la
Mare de Déu d'Iciar.

Segresttament
del delegat
d'Agricultura
Mentrestant, el delegat d'Agricultura a Biscaia, Víctor Herrera
Royo, que havia estat segrestat la
nit del dijous per un escamot
—probablement d'ETA P-M— va

tornar de matinada a casa seva
amb un tret a la cama, després^de
caminar més de mitja hora fins
que va trobar un autobús que-el
dugué a l'ajuntament de Guetxo.
D'allà a l'hospital i, un cop guarit,
va ser traslladat a casa.
A dos quart de deu de la nit, dijous, quatre persones —tres homes i una dona— van presentarse al domicili del delegat d'Agricultura al barri de Las Arenas.
Dos van quedar-se a la casa amb
l'esposa del delegat, mentre que "
aquest era segrestrat pels altres
dos. Els que es van quedat' a casa
del delegat van marxar cap a dos
quarts de cinc, hora en què se suposa' que elS;altres dos van deixar
ferit al segreltrat, en la carretera
de Palència-Bilbao.^

Viatge inesperat

Suàrez, al País Basc
B I L B A O . - — El president.del
Govern, Adolfo Suàrez, va fer ahir
al matí un ràpid viatge a Bilbao.
La visita no estava programada i
el programa improvitzat va ser
modificat constantment, amb un
gran desplegament de forces policials.

Suàrez va celebrar una reunió
amb la candidatura d'UCD..per
Biscaia i, posteriorment, va presidir un acte electoral, en el que va
dir que «UCD volia un País Basc
sense tensió i sense la irracionalitat actual d'un grup radical i minoritari».

VIATJES

TWüMsmuanmm
Bik

EXCURSIONS TRANSMUNDO
SETMANA SANTA .
Sortida de Girona
Sortida
12/4
12/4
12/4
12/4
11/4
12/4
12/4

Itinerari
MALLORCA (en avió)
EIVISSA (enavió)
L'ALGUER (en avió)
MÒNACO (en autocar)
PARIS (en autocar)
SUÏSSA (en autocar)
SARAGOSSA (en autocar)

Dies
5
5
5
5
6
5
2

Preu
10.500
13.500
19.500
15.950
12.700
15.200
3.875

. . . . i molts més circuits a: Galícia, Andalusia, País
Valencià, Pirineu Català i Aragonès, etc.
SOL-LICITEU-NOS UN FULLET INFORMATIU
FEU LES RESERVES AMB TEMPS
Informació i inscripcions:
VIATGES TRANSMUNDO S.A.
Agència de viatges -Grup A— Títol 384
A GIRONA: Eiximenis, 1 6 - T e l . 21 25 50
A PALAFRUGELL: SantSebastià, 3 5 - T e l . 30 09.62

Sa nostra
obertes a tots els
cessltats de Ses persones
trebaSien a les comarques
Ofrece.mos nüestra gest ió n de puertas
abiertas a todas las sugerencias y necesidades de las personas que viven y tràbajan en la comarcas gerundenses.

CENTRISTES DE CATAUJNYA-UCD
:,:'M:;-:''^·: i^T<'Si^^-::';CSÍà-^,^-S·:S^^^^'Sí5&-'^^^-''^^---·
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Mentre l'ONU intenta fixar el debat

puntets
• OTAN. — A pocs dies del^
trentè 'àftf*éVsàri"ftéWfíindà-''
ciò de l'OTAN s'adverteix en
els medis propers a l'Organització Atlàntica que en cas
d'una eventual confrontació
amb el bloc de l'Est, seria
àmpliament superada per les
forces aplegades en el Pacte
de Varsòvia. Per- afrontar
.aquesta diferència, manifestada especialment en el potencial de la marina soviètica
i en els projectils d'abast
mitjà, rOTAN ha plantejat
l'augment d'ün tres per cent
en les quotes dels paisos
membres la qual cosa permetria l'estandarització i modernització dels equipaments
bèl·lics.
• ORIENT MITJA. — Segons el dia^!;i;:,<(|:;iaaretz»,..Sa.dat i Begin podrien ser convidats a firjnar la pau als
EUA, pel president nordamericà, Jimmy Carter. Segons aquest diari, Moshe
Dayan i Mustafà Jalil seguiran a Camp David fins a
l'arribada dels dos caps mentre prossegueixen les converses de pau iniciades el
darrer dimarts en absolut secret amb la presència de Cyrus Vance.
• BHUTTO. — Demà començà a Rawalpindi la revisió de la sentència de mort
dictada contra Alí Bhutto. Els
mateixos jutges que la setmana passada el condemnaren a la forca per quatre vots
a tres hauran de decidir una
altra vegada sobre la innocència o la_ culpabilitat de
l'encausat. En el cas que fos
novament condernnat, solament una intervenció directa
del general Zia podria deturar l'execució.
En aquest sentit, cal assenyalar molt especialment,
les continuades interces-•
sions en favor de la vida de
Bhutto rebudes per Zia en
els darrers dies, entre les que
destaca la de l'Aiatol.lah
Khomeini.
D'altra banda, possibilitaria la supervivència d'Alí
Bhutto l'ampliació del jurat a
nou persones, sol.licitada per
un dels advocats de l'acusat,
amb la qual cosa seria més
'fàcil una divergència i per
tant, una sentència conciliatòria i favorable per a Bhutto.

ietnam: guerra
Durant t o t el dia d'ahir les forces vietnamites i xineses varen
mantenir els combats m é s durs enregistrats des que va c o m e n çar el conflicte, ara fa set dies, amb un gran desplegament d'homes i d'artilleria. A l mateix temps, el Consell de Seguretat de
l ' O N U intentava fixar, ahir al vespre, els t e r m e s del debat sobre
la qüestió bèl·lica a Indo-xina.
Segons afirma Hanoi, les tropes xineses han perdut ja dotze
mil homes i han estat obligades a
atrinxerar-se a l'espera de reforços, eh els combats lliurats a
Dong-Dang, al NE del país, en el
denominat «congost de l'amistat» zona de tradicionals enfrontaments i des d'ons s'espera una
gran ofensiva per ambdues parts.

Desplegament
vietnamita
Després d^ans primers moments del conflicte en què semblava que els vietnamites no es
decidien per una contraofensiva a

plans futurs de la invasió de Vietnam. Unicarnent ahir, un portaveu
del Ministeri d'Assumptes Exteriors va manifestar a un diplomàtic occidental que la duració del
conlicte depèn exclusivament de
Vietnam, que sembla estar i n teressat a perllongar els e n frontaments. De tota manera,
va afegir l'esmentat portaveu, els
volem donar una'Hiço perquè
són arrogants i es pensen que
són la tercera potència m u n dial.
Quant a la situació del país,
malgrat les acusacions de l'agència soviètica Tass on s'afirma que

Trasllat de tropes de Cambodja
e Vietnam i grans trameses
d'armarhent soviètic

El civils fugen de les zones fronteres davant l'enduriment dels combats
(Foto Europa Presa)
una alarma general a Pequín
quant un soroll estrany, probablement causat per una falla en una
central tèrmica propera, va ocasionar el pànic entre part de la població, molt especialment l'estrangera, que cercava elS' refugis
nuclears tot cridant «que venen
els russos».

Debat a l'OlMU
gran escala, trenta mil homes han
estat traslladats des de Cambodja
al front sinó-vietnamita, de la mateixa manera que diversos regiments destacats a Laos han marxat cao a Lao-Cai.
Per a les properes quarantavuit hores s'esperen violents combats. A més a més, els soviètics
han accelerat la tramesa de missils i els han desembarcat mitjançant avions de transport i s'ha pogut observar la presència d'una
importaht concentració d'helicòpters de fabricació soviètica, segons informa Efe.
Quant a una intervenció de la
URSS en el conflicte, malgrat la
tensió existent a la frontera amb
Xina i la possibilitat d'atacar pobles fronterers i zones d'explotació petrol'rfera, sembla més probable un recolzament a la qüestió
vietnamita per a comprometre
Xina en quelcom més que una
simple operació de càstig, si no
fos que acceptés d'enretirar les
tropes de ta zona ocupada.

Xina insisteix
Tot i la compicació del conflicte, Xina segueix sense facilitar
cap mena d'informació sobre els

KErnariH
perruqueria

per

a

homes

lluís i nancÉ

el govern xinès prohibeix tota manifestació o expressió que faci referència al conflicte, sembla passar per una completa normalitat,
segons fonts diplomàtiques esmentades per Efe. Únicament
abans d'ahir a la nit va haver-hi

El Consell de Seguretat de l'ONU és el marc en el qual podria
donar-se l'inici d'un canvi a la situació del conflicte. Si Xina i altres paisos, como ara els EUA i
d'altres no gaire favorables a la

política exterior soviètica, aconsegueixen incloure en el debat la
qüestió de Cambodja juntament
amb la de Vietnam, Pequín hauria
guanyat, segons els experts.
El motiu d'aquest triomf seria
la dificultat per a l'URSS d'usar el
veto per a una resolució que obligaria a una retirada tant dels vietnamites de Cambotja com dels xinesos de Vietnam. Això agafaria
entre dos focs la URSS que hauria de decantar el seu vot perjudicant els interessos vietnamites
emb els quals està fortament
compromesa per a u n c o n t r o l del
Sud-est asiàtic. •":-.„

Iran

Khomeini: no al marxisme
L'Islam i el marxisme son
diametralment oposats, va
declarar a «Al Ahram» el líder
xiite Khomeini. I va continuar
dient que allà a on hi ha marxisme no hi ha Islam.
Els marxistes i el separatistes
kurds són els dos principals problemes amb que s'enfronta el
nou règim d'Iran. Així, mentres
ahir eren notícia els enfrontaments entre els separatistes del
Kurdistan, juntament amb forces contrarevolucionàries, avui,
ho és la concetració de més de
cent mil marxistes en el recints
de la universitat de Teheran.
La concentració, presidida
per un gran símbol comunista.

va a ser contestada pels seguidors de l'aiatol.lah Khomeini,
amb crits de «només hi ha un
sol partit que és Al.lah i un sol
cap que és Khomeini».
La concentració dels marxistes a Teheran és interpretada
com una demostració de forçadels grups esquerrans, tot per
demostrar que no estan disposats a deixar fer el que vulgui a
Khomeini.
Quant a la qüestió del Kurdistan, es parla en aquests moments d'una possible solució pel
camí de l'autonomia, encara que
són molts els qui veuen molt
problemàtic el futur d'un Iran
multi-nacional.

On hi ha marxisme no hi ha Islam.
Khomeini. (foto Europa Press)

4 motius per
a confiar en
STEIN
SERVEIS DE REPROGRAFIA

Jaume 1,35, ier ia tel.214990 girona

Perquè ests agrada estar
presents en ets grans esdevéniments girdnins,v§s saludem
ies de aquestes
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MAQUINES POTENTS
1 . Posfm :il seu servei ];i iiist;iH;ici6
repr(xlLict<)r;i tir plfinols més píJti'nt que
nvtii yxistcix :il nu-rcal iiilfruin-ioiial,
IVrmt'l ii.síir cLs papers Icnt.s amb t-ls
C|u:ilíi s'at-onst'K'U'ix la millor qualitat.
ÀqiK'sls paptTS. quf t'siaii vcilats a k-.s
màquines'rcpríKliifiiires [M-iitcs. icncn
una inií'n.silul i tni;i durada moll ,supfriiirs a les (tvls papers l'àpids.
PAPER KRh>;C
2 . Kl liran eonsiini de patHT sensible
que reprixiíieix el servei d'una elienteUi

exien.sa, ens permet de lenir-lo sempre
fresc, acabat <ft·iiiulsinnar. Iv: [H-r això
que li-s eòpies lieliouràriciues qne ii olVrini leneu un fons ben hlanc. i atiuell
vigorós cimli-aM qm' les la superiors als
respeeims Drijiinais
l.l.IURAMF.NT IMMKOIAT
3 . I.a eapaeiial de i-Kv^lueem de l.i
instaMaein que poseni ,ii seu senet, permet semni\ el llinranvem iinnutlial entara que es iiei'<'Ksilin j;rans <.|uanlilals
de enpies Si ens enidi.i l,i amCeeiiò disegons originals o eòpies tlalires enpies.

aqmst>f;uirà resultats moll superiors als
que vo.slí- e.spera\a.
TREBAtUS DIVERSOS
4 . ['.Is l'ulls d'adminisiraeirt. les uules
de resmns o il'estatliMiques. així com els
estudis, nn'niúnes <> informes niecanol·iratiats S(>l>re pajv'r tran.spareni «ve^ietal» són repril·lluits <'n jxies minuts a
[ireiis iiisii;nil'icanls si es ettmparen amb
qualsevol aUre puKedinu'in, mcUnda la
inipri'inla (pian es iracta de lorniats
;;raus<íhéde lií.i.U-. reduiiles.

AUres-st'rveis eficients que ofereix Stein;

|f#ÍnJ)

Avgda. Sant FrsnscftS. 5
TBI. 20 39 44 - SíRGíaA

FOTOCOPIES A L'INSTANT - TREBALLS DE MULTICOPISTA
S OFFSSET - TOTS ELS MATERIALS PER A
OFICINES TÈCNIQUES I SALES DE DIBUIX

AlSpnat, només u n a opció clara:
v.v,-*;*?

9
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OTA
S OME
DE LA UNITA
ELIU
ALO

%.

A aMíCl·ll-ONA

A LLEIDA

A TARRAGONA

BENET
CANDEL
SABARTÉS

MARTÍ
ROSELL
SIURANA

BAIXERAS
AMORÓS
MURALL

AGRUPACIÓ

D'ELECTORS

PER L ENTESA

Volem TEstatut ara.
Volem TEstatut sense retallar.
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Es vol puntuar a Badajoz

F

rona

Madrid (Del nostre enviat especial Jaume Sampé). — Ahir divendres, a la tarda; l'expedició del
Girona C. F. sortia cap a Badajoz,
fent escala a Madrid, ciutat a la
que han arribat sense cap novetat,
En el viatge es respirava un
ambient de optimisme degut als
darrers resultats aconseguits pel
nostre club. Cal fer especial esment del valiós positiu assolit al
Nou Camp el propassàt diumenge
contra el Barça-Atletic, i de l'exhibició de joc I de gols que varen fer
de l'última jornada una diada històrica per el nostre club, car el fet
de marcar sis gols encara no s'hav i a d o n a t mai al Nou'Estadi.
Tot això juntament amb la baixa classificació que actualment
ocupa el Badajoz —penúltim de
la taula, amb 16 punts, i vuit negatius—, i el mal moment de joc
que atravessa l'equip extremeny,
fa néixer esperances al Girona C.
F. de proseguir la seva recuperació, donant-li a més, una força injecció de moral pel partit de la
setmana vinent contra el Gimnàs-

Els partits
dei diumenge
Regional Preferent
Can Oriach-Cornellà
Sant Celoni-Viladecans
Manresa-Sants
Vilafranca-Oliana
Granollers-Valls
.01. Garriga-Artiguenc
Barceloneta-Montcada
Lloret-Puigreig
Gramanet-lgualada
•'•'Samboià-Vic

II Divisió B
Grup II
Linares-Barcelona Atl.
Badajoz-Girona
Tarragona-Córdoba
Lleida-Uevant
Portuense-Ontihyent
Vinaròs-Sevilla Atl.
Jerez-Olimpic de Xàtiva
Calvo Sotelo-Diter Zafra
Ceuta-Cacereno
Sant Andreu-Eivissa

III Divisió
Grup I I I

tic de Tarragona, actual líder.-de la
competició.
Pel que fa el partir BadajozGirona, l'entrenador del Girona,
Vicenç, Sassot ha manifestat a
PUNT DIARI que prenia per l'encontre els quinze únics jugadors
de què disposa actualment. Va lamentar d^ltre banda la dubtosa
participació d'en Julià, que arrossega un fort cansament muscular,
fruit del gran empeny desenvolupat en els darrers encontres del
Girona.
La llista de convocats és la següent:

^mA^7.··_ShKmo,

-NOOSA;

w.

•1'

Pel que fa a l'onze inicial que té
més possibilitats de jugar en el
camp del Vivero cal dir que és el
següent:
Alex, Amador, Serra, Paquito,
Gómez, Juanito, Subirats, Abete,
Barto Pagès i Pérez.

El Girona C. F. malgrat
les dificultats d'alineació
•que el seu entrenador té,
preveu assolir algun punt en
el seu desplaçament al
camp del Badajoz.
«Ei Vivero» no és
inexpugnable
L'equip extremeny ha aconseguit els següents resultats aquesta temporada, en el camp del Vivero:
Badajoz-Ontinyent
Badajoz-Córdoba
Badajoz-Barca At.
Badajoz-Eivissa
Badajoz-Nàstic
Badajoz-Portuense
Badajoz-Jerez
Badajoz-Ceuta
Badajoz-Cacereiïo
Badajoz-Olímpic
Badajoz-Sevilla At.
Badajoz-Llevant

1-- 2
1—0
2-- 4
0-- 0
1- - 2
0-- 1
2-- 0
2-- 0
1-- 0
6-- 0
3 --1
1 _- 1

La relació d'aquests partits demostra la poca força que en el seu
camp tenia l'equip del Badajoz,
sobre tot a l'inici de la temporada.

La porta semblava foradada, el diumenge passat; (Foto Desalt)

Malgrat els resultats aconseguits
en aquests darrers partits, que fan
preveure una certa revifalla dels
extremenys, cal dir que és un
equip força fluix en el seu camp.
D'altre banda es fa palès el poc
poder ofensiu del equip ja que ha
marcat 8 gols menys que el Girona i n'ha encaixat un de més.
En definitiva, doncs, l'eqüip del
Badajoz ha cedit deu punts en el
seu propi terreny: havent-ne
guanyat sis, empatat dos i perdut
quatre.
Actualment l'equip «pacense»
ocupa el penúltim lloc de la taula
clasificatòria amb 16 punts i vuit
negatius.
Cal destacar Finalment la importància que el partit de demà té
pels jugadors del Badajoz, car una
nova ensopegada en el Vivero,
podria esfondrar l'equip sense
gaires possibilitats ja de mantenir
la categoria.

Jaume Sampe
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Els sis gols del diumenge, un bon estímul pel partit a Badajoz. (Foto Desalt)

CRESA
^SEGURADORA |_^BERICA

Primera Regional
Grup I

Segona Regional
Grup I

I 'i
*••/

Alex: Pinadella; Juanito: Serra,
Gómez, Subirats, Pita, Amador,
Pérez, Paquito, Avelino, Pagès,
Roselló, Julià, Carbonell i Abaté.

Malgrat-Olot
. La Cava-Figueres
i|üropa-Acero
,.,,MÏ.Í «: •j;;
-iBadalona-Masnou
Villarreal-Horta
Vall Uxó-Reus
Andorra-Maó
Endesa-Gavà
Monzón-Júpiter
_L'Hospitalet-Barcelona

Bufalà-Besonenc
Arbúcies-Llinàs
. Torelló-Blanes
Premià-Palamó»
•; Uefià-Çerdanyola
;.,Mataró-Calella
ïGufxols-Pontenò
Bisbalenc-Palafolls
' Roses-Ripoll
Banyoles-Les Roquetes

W

'<.)i.>

SOCIÇPAP ANÒNIMA

SEGUINT EN LA SEVA LINEA HABITUAL DE MILLORAR EL SEU SERVEI TANT EN LA
XARXA D'AGENTS, COM DELS ASSEGURATS, ES COMPLAU À COMUNICAR LA
CREACIÓ DE LA SEVA DELEGACIÓ A GIRONA, QUE ES A CÀRREC DEL

L'Escala-Sils
Salt-Llançà
Castellfollit-La Cellera
Tordera-Porelada
BéMHú^Vilobi
:üWi-í
Sant Hiíari-Farners
Palafrugell-Montagut
Amer-Hostalric
Anglès-Cassà
Vidreres-Bescanó
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LES OFICINES D'AQUESTA DELEGACIÓ ESTAN INSTAL·LADES A L'AVINGUDA JAUME I, 3 i 5
TELÈFONS 21 71 66 i 21 35 80

Ara és Ihora de
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Som la veu i la força de les comarques: voteu
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Bàsquet
Fases Interprovincials

.

*

Aquest cap de setmana comencen a la nostra província les
fases interporvlncials de bàsquet
de les categories júnior i jovenil
corresponents a les eliminatòries
del Campionat de Bàsquet.
Girona pertany a la Zona D i en
aquesta mateixa zona hi participen:
JÚNIOR: C. P. Sant Josep (Girona)
CIM. CB. de Tarragona
AD Antorxa de Lleida
JOVENIL CO. Famers (Girona)

V Universitat Laboral de Tarragona
Pehas Recreatives de Huesca
CB, L'Agulla de Lleida
El_ sistema d'eliminatòria del
torneig serà a doble volta i es
classificaran els dos primers de
cada grup.
La resta de les jornades es disputarian els dies 25 de febrer, 1 1,
18 j 2 5 de març.
Elsclasificats passaran a disputarà la fases de sector els dies
7 i 8 cl'abril a Tarragona.

Dissabte
dia 24

Dia 25
diumenge

Olot-Banyoles, júnior masculí,
jovenil masculí; C.P. Sant JosepBlanes, JO,VENIL
MASCULÍ:
Domeny-Lloret, sènior fem.; C B .
Sarrià-CCD Montessori, SÈNIOR
Femení; C B . Sarrià-CB. Sant
Pau, júnior femení; CN. FigueresSant Feliu, júnior femení; C B .
Grifeu LI.-CB. Palamós, júnior femení; La Cellera-La Casera Catalunya, JÚNIOR FEMENÍ: C.P.
Sant Josep-CB. Banyoles, júnior
femení.

Interprovincial
C.P.

Sant

3.' Divisió
CB., Blanes 58-Navàs, 12'15;
CB. Blanes 58-CB. Banyoles (jovenils) 10.45-;' Jac. Sants-CP.
Sant Josep.

Regional

Josep-Cim

CB.

SÍS equips
internacionals
a Banyoles
Banyoles. (J.P.).— Per Pasqua
a l'estany de Banyoles s'hi trovaran a la vegada sis equips de rem
I piragüisme estrangers de cara a
les competicions del proper estiu,
El clima de la zona i las instal·lacions del C N , Banyoles son els
factors que fan decidir aquestes
seleccions estrangeres a elegir el
nostre llac per dur a terme els
seus durs entrenaments.
El C O . Farners es presenta a
les fases Interprovincials amb un
equip de juvenils força homogeni,
encara que haurà de sofrir el que
comporta participar per primera
vegada en unes eliminatòries d'aqijesta embergadura. El Club Farners de Santa Coloma porta a terme una tasca de promoció que ha
donat els seus primers fruits amb
aquest equip, que s'haurà d'afrontar en la primera jornada a la Uni-

versitat Laboral de Tarragona,
club amb molta més experiència
en aquest esport de la cistella. El
partit es jugarà a les 11 hores del
matí de demà diumenge al Camp
del C O . Farners, com a preliminar
del partit que jugaran els Sèniors
de Santa Coloma amb el C B . Ripoll.
Desitjem al C O . Farners que
pugui superar amb tota tranquil·litat aquesta primera prova de foc.

cb. Banyoles-B. Ateneu Montserrat (12.15);
CB.-FOlot-CB.
Martorell; Escoles Pies-CB. A d e paf.

'

Avui dissabte precisamente f i nalitza la seva estada a Banyoles
un equip olímpic norueg de noies
que es preparen intensament per
la medalla d'or en doble escull en
les pròximes olimpíades. També
avui a la tarde arribaran al nostre '
estany els components del equip
jovenil norueg amb diverses noies .
i el seu entrenador,
A principios del mes que vé
també entrenaran en el nostre estany els components del equip •
olímpic norueg de piragüisme.
Després vindrà d'aquest mateis
'país el seu equip de rem i el de ciclisme.
L'equip anglès de rem, remarà
en el nostre llac a principi del mes
de març. Juntament amb els anglesos, més tard remaran els suisos, el austríacs, els danesos i en
el mes d'abril els russos. L'equip
rus és el que en les pròximes
olimpíades espera obtenir meda-. •
lles i el compondran vint-i^cinq
persones.
•

CB. Palamós-Olot lamp; CB.
Vic-CB. La Casera Catalunya.

Provincial
(Preferent)

LOCALS
COMERCIALS
En el lloc més convenient
amb les condicions més v o n tatjoses

c/. Acèquia - Rda. F. Puig

CCD. MONTESORH-CB. Palamós (3); CB. Domeny-CB. Amer
(sènior y júnior); CB. Salt-C8. Lloret (3); CB. Grifeu de Llançà-CB.
Sant Feliu de G. (3); CO. FarnersCB. Ripoll (sènior).

Provincial

c/. Creu
c/. Costa Brava (St. Narcís)
Avda. Sant Narcis
c/. Güell - Ntra. Sra. del Remei
c/. Joaquim Ruyra (Montilivi)
I també vivendes i àtics en el ííoc
que vostè desitja.

CB. Palafrugell-UD. Calonge (3);
CB. Anglès-CB. Campdevànol (3(;
DB. La Bisbal-CN. Figueres (2).

Interprovincial
20.18.72

Rem

Regional f e m e n í

Tarragona, júnior masculí

PONS

21

21.45.99

CO. Farners-Universitat Laboral (Tarragona) 11 h.

Aquesta presentació la va guanyar en les eliminatòries celebrades a Girona els dies 6 i 7 de Gener. El Centre Parroquial compta
però amb poques possibilitats
tota vegada que compta només

PUNT

ALTA PERRUQUERIA MASCULINA
El lloc d'ambient agradable
on li solucií^narem sp

El C.P. Sant Josep es presenta
a les fases interprovincials com a
representant de la Província ,de
Girona en la categoria Júnior.
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el problema de la seva estètica

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

GIRONA
Johnmary 1: Passeig General Mendoza, 2
(baixos Edifici Catalunya) - Telèfon 20 86 51
Johnmary 2: Maluquer Salvador, 13 entresol 3*
(cantonada C. Migdia) - Telèfon 20 86 51

1AS<JM ÀGIRONA"^^
al carrer Santa Clara, 60
Per a donar un millor servei a la nostra
clientela, hem obert una botiga on recollim
i lliurem els treballs l'otogràfics.
1 a casa nostra una còpia de color 9 X 13
encara costa només 19 ptes. Les altres mides
són tm 40 per cent nies barates sobre .els preus del mercat
Si voleu, també pod(>u
soguir-nos trarneUm
els carrcLs per correu.
Apartat ,'^7 La Bisbal. Tel. 640676
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amb sis jugadors per s a l t a r à ! terreny de joc. Desitjem si més no
que ofereixi als seus seguidors un
bon partit i aconseguixi els dos
punts de casa malgrat que tingui
després dificultats per superar les
altres jornades de les eliminatòries.
S'enforntarà al CIM. CB Tarragona avui dissabte a les 18.30
hores a casa seva.

Com es veu, per Pasqua el nostre estany estarà d'allò rnés animat. Cal dir que aquests equips
entrenen moltes vegades amb el
del C N . Banyoles, però a més t e nen un programa propi d'entrenament amb els seus propis mètodes.
La col·laboració d'aquests v
equips amb el C N . Banyoles és .
excel·lent, doncs fins i tot se'ns
envien entrenadors de l'estranger
per apendre les nostres tècniques.' - :
Aquest és el cas ara mateix de
l'entrenador de l'equip canadenq-s; - - - :

I M P O R T A N T DELEGACIÓ DE GIRONA
necessita

ADMINISTRATIU
Pensem amb una persona jove, lliure s. m., responsable i
amb bona capacitat de gestió. Haurà de responsabilitzar-se de
tota la feina administrativa de la delegació.
Es valorarà experiència. Jornada laboral de dilluns a diven- .
dres. Interessant remuneració econòmica.
Interessats presentar-se a SEAF-PPO, Creu 2-4. Ref. 12863.
Assessora en la sel.lecció:

Imprimeix:
Barcelonesa de
Publicacions

Joaquim D o m i n g o : Psicòleg. T e l . 2 1 . 9 7 . 0 3

Cartellera
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|CIIIEMA I

OLOT

Cinema Gridó: «Casanova» i
« A m o r anónimo».
Cinema Núria: «Queridisimos
verdugos».
Cinema Colón: »EI expreso de
BANYOLES:
medianoche» i « M é s allà del
Mercantil: Cine Club: «La caída
deseo».
de los díoses».
Cinema Ideal: « E l fascista, la
S T A . C O L O M A F A R N E R S Fè- beata y su hija desvirgada» i
nnina: « A través del espejo», «Josep A n d r e w s » .
Teatre Principal: « N i e v e que
clasificada « S » , 2 2 h.
q u a m a » i «Obrera y a m a n t e » .
PALAFRUGELL
Cine Victòria «Los cuentos de
Caterbury» i «La última esperanza» Cinema Garbí' « E l perro» i « D o s misiones».
TORROELLA DE MONTGRÍ al
LLAGOSTERA
People's Club, a les 2 2 h. pel
Cinema Llagostera. « L o s justiConjunt Q U B A
cieros del O e s t e » i « £ l reportero».

7,00. Apectura.
7.01 Sintonia y Pensamiento.
7.05 Sant Rosari.
7.30 IVlusical.
7.45 Matinal Cadena SER.
8.30 Musical.
9.00 Informativo SER.
9.05 Musical.
11.00 Mediodía Cadena SER
12.00 Infornnación y sorteo de la Loteria SER.
T2.35 Nostra Dansa. Emisión de Fomento Sardanista.
13.00 Informativo SER.
13.05 Comentaris Esportius.
13.15 15 minutos con Piscis.
13.30 Musical.
14.00 Cadena catalana.
14.30 Informativo SER,
15.00 Sàbado Deportivo.
16.00 Ei Gran musical del sébado
SER.
17.00'Bob Dylan cap. 2 1 .
' 18;00 Los 40 principales,
BANYOLES: Cercle Catòlic, 2,2: - 20.00 Informativo de las ocho SER.
h. « A n t a v i a n a » , comptes de^: 20.30 Comentaris esportius.
20.40 Ranking internacional.
Pere Calders

BaSi Carnaval

Teatre

CADAQUÉS
"
' ;
;
Cinema Art i Joia supervivten.'
tes de los A n d e s » , » l e s 2 1 , 3 0
h.

Ràdio Girona
E.A.J. 38

Pí^:

Segona cadena

Primera cadena

11,45 Apertura
12.01 El recreo
G I R O N A ; - : ;^;:·•-è:;?^:í; X-: :;..•::;;•; R I P O L L
13.00 Torneo
M ò d e m : « G o o d b y e E m m a - Cinema Condal: «Arriba H a z a 14.0Ó Tiempo libre
nuelle», continua d e s de ies i^a» i « M o m e n t o s de una v i 14.30 El canto de un duro
1 6 h. .
, j v S · · l l : : ;:-••'•••:; d a » .
15.00 Noticies
Ultònia: « L a nueva Màrylih»
15,30 El bosqúe de Tallac: « S e CAMPRODON
i « J a q u é a la r e i n a » ,
rtas indias». Senda es fa entenAlbénlz; «Esposamente» i Cinema Casal Camprodoní: «Fhe
dre pels petits ossos fent senyes
Last W a l z » .
«Harry el ejecutor».
amb l e s m a n s .
Coliseu Imperial « E l diputa16,00 Primera Sesión: «El h o m do» i « O h Serafina».
TORROELLA
bre de Kentucky». L'encarregat
Gran Via: « R o b i n d e los bosCinema Montgrí: « L a Coquito» i
d'una c o m p u t a d o r a d e c i d e i x
quesn.
« H o m o eroticus», des de les
convertir-se en lladre de joies. A
Catalunya I « E l cielo puede 2 1 , 3 0 h.
partir d'aquest moment la seva
esperar»
vida es fa molt agitada.
Catalunya II «Funny Lady». LLORET DE M A R
1 7,45 Aplauso
Orient: «Burdella»
Cinema Moder: «La última orgia
19,30 Erase una vez... el hombre
de la Gestapo» i «New York, New
2 0 , 0 0 Los angeles de Charlie:
FIGUERES
York».
«Busque a sus amigas». Les
Juncàrla: « L a pequefía» i Cinema Loredo: «Locos al v o «Sonàmbuloa».
lante» i «Aquel maldito tren
Savoy: « S p e r m u l a » ,
blindado».
Jardí: «La pequeAa» t «Sonànir
bulos».
Les vegues: « E l virgo de V i s a n teta».
Edison: «Los halcones negros»
i «Cria cuervos».
'

22 de febrer
del 1 9 7 9

TVE

15,00 Apertura
15,31 Novela: « E l conde de
Montecristo»
16,0,0^ El perro de Flandes: « E n
A m b e r e s » t-itoïtc; K .V.:.-^ ÍSVJOÍ».

16,30 Zarzuela
tres noies s'encarreguen de bus18,00 Retransmisión deportiva.
car un noi desaparegut com a
19,30 La Clava
conseqüència d'un robatori a la
seva botiga d'antiquitats.
21,00 Informe semanal
22,00 Noticies
RTV Catalana
22,30, Sébado cine: «El ladrón
que vino a c e n a r » . Elias WakePrimera Cadena
field no ha tingut mai sort en res
10,45 Apertura
del que ha fet, però en arribar a
casa del seu germà a Kentucky,
11,00 Català amb nosaltres:
un fet insòlit fa que canvií total«L'adjectiu qualificatiu»
ment la seva sort,
1 1,20 Terra d'escudella: «La jaia
00,1 5 Ultimas noticias
quaresma» Cap. 9 2
Buenas noches

RADIO
21,00
21,30
22,00
, 22,15
23,00
23,30
1.00
1,05

Los 40 principales SER,
Musical.
Informativo SER, '
Los discos de mi vida SER,
Musicat.
Hora 25, SER,
Sintonia y pensamiento,
Cierre,

Ràdio Olot
7,00 Sintonia i salutació,
7 05 A trenc d'alba.
8.30 Fòrum cultural.
9.00 Olot actualitat,
9.15 Ara és l'hora.
10.00 Butlletí RTVE.
1 1.00 Butlletí RTVE.
12.02 Butlletí RTVE.
12,05 Història de la música Pop,
13,15 Olot actualitat.
13.30 Panorama,
14,15 Cilindrada.
15.00 Estil jove.
16.00 Butlletí RTVE.
17.00 Butlletí RTVE.
17.30 Temps passat, noticia d'avui,
18.00 Racó'dels clàssics.
19,00 Butlletí RTVE.
20.05 Música sense imatges.
20,15 Olot actualitat,
' '

20.30 Panorama.
21,00 Música orquestral,
22,58 Sintonia i comiat,
23,00 Efecte fi d'emissions.

Ràdio
de

Popular

Figueres

8,30 Obertura, lectura bíblica i bon
dia músic al.
9,15 Dia de fiesta.
9,30 Salut noble Empordà,
10,00 Crònica setmanal d , ' part).
10,45 Los minutos de Piscis,
11,00 Crònica setmanal (2,' part),
12,00 Angelus.
12,05 Don Pollo.
12,15 Vida del camp.
13,00 El padre Mariber.
13,30 Hora exacta, noticiari local i cartellera,
14,30 Informativo dia.
15,00 Cançons al pas de la tarda.
15.15 Aparador del radiooient.
17.00 Fòrum cultural.
18.00 La nostra dansa.
19.00 La hora Francis,
20.00 Sant Rosari,
21,00 Hora exacta noticiari local.
2,1,30 Bona nit música
Cloenda.

LA DISCOTECA RUFUS SALUDA
L'EQUIP QUE HA FET POSSIBLE EL
DIARI I ELS DESITJA MOLT D'EXIT EN
AQUESTA D I F Í C I L T A S C A ' D E ' L A INFORMACIÓ. PERQUÈ PUNT®DIARI SIGUI DE VERITAT EL DIARI QUE NECESSITEN LES NOSTRES COMARQUES.

AIRE A C O N D I C I O N A T
SO ESTEREOFOIMIC
APARCAMENT
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PLAÇA de l'OM
Telèfon: 20 72 1 7
PONT MAJOR - GIRONA

spectacles

WJNT

24 de febrer
del 1 9 7 9

TEATROlUNIÇjPAL

Carnestoltes a Oirona
Amb una gran animació es
celebrà anit a Girona la festa^
de Carnestoltes. El ball del Pavelló Municipal d'Esports fou
molt concorregut, i es podien
veure una gran quantitat de
disfresses. La majoria de gent
que hi assistí semblà anar-hi
més amb la condició d'animadors que no pas^de públic r e ceptiu. Cap a les dotze de la
nit, a p r o x i m a d a m e n t , q u a n
començà a actuar l'Orquestra
Plateria, el grau de marxa era
total.

els joglars
M 7 CATALÒNIA
Conferència per a l'aplicació pràctica
de cultures extingides
dins la planificació general
de l'informe «Walíace Muller»

L'acte organitzat pel Grup Talleret de Salt s'inicià a les nou del •
vespre amb una c e r c a - v i l l a .
Aquesta cerca-villa sortí de Salt i,
desjSïés aé'passar' per diversos
carrers, arribà a Girona cap a les
deu de la nit. Tot seguit s'inicià el
ball amb l'Orquestra Girona, que
interpretà temes clàssics d'envelat. Ja des d'un començament
l'assistència de públic fou molt
nombrosa, però la gent continuava arribant a mesura que la nit
transcorria.
La decoració del Pavelló constava de serpentines, banderetes i
d'altres decorats de paper, així
corn d'una franja de fum que voltava tota la sala, donant-IJ un aspecte de fantasia. Dos.enpostissats, instal·lats si costat de la pista, servien per a les dues orquestres i per a la gent que desitjava
muntar-hi el seu numeret.
A la mitja part, entre l'actuació
d'una orquestra i l'altra, se celebrà l'enterrament del Carnestoltes. Aquest cerimonial es representà amb les consegüents dis-

Dissabte 2 4 , a le's 1 0 , 3 0
Diumenge 2 5 , a les 7
Organitza: socialistes de ,Cataluny a (PSC-PSOE)

^^^SBKhji^
J ^ ^
El Carnestoltes ja no és com abans

fresses, i símbols —la Quaresma
matant al Carnestoltes a cops de
bacallà—, i fou seguit amb atenció per molta gent.
Passades les^dotze de la nit,
quan l'Orquestra Plateria començà a actuar, l'afluència de gent era
massiva. Entre show^ i show/ dels
diversos grups d'espontanis, i
amb la música sense parar en
tota la vetllada, la festa anà transcorrent a ritme creixent.
D'entre les disfresses que més
sensació causaren hi havia la d'un

PUNT
DIARI
REDACCIÓ
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Joaquim Vayreda, 63 ent.
Tel. 21 35 08 i.21 35 12
Balmes, 35
Tel. 50 14 95
PI. del Carme, 2
Tel. 26 04 62

GIRONA
FIGUERES
OLOT

personatge que semblava en Suàrez, que saludava efusivament a
tota la gent que trobava. També
hi havien molts gàngsters, vampirs, dimonis, fades, i algun travolta.
Una de les coses més importants va ser una tendereta que venia unes màscares de paper dels
alcaldables de Girona. Les màscares eren impresses amb les corresponents fotografies d'aquests
personatges, i tenien la forma de
les típiques caretes de cartró,
amb dos forats als- ulls, i una
goma per subjectar-se al cap.

W^
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9

flf^MB^

A

^

^

a^^^m
B^ ^ %
flVI^^H

^ . ft -^ m M
^Í3L-"^^_^^^

^^^^^^P^

mmm'^

Vista l'envergadura de la festa,
hom no pot deixar de pensaren la
qüestió econòmica. Pel que ans
han afirmat els.seus organitzadors, el pressupost desprès supera les tres-centes mil pessetes,
quantitat que s'haurà de pagar
amb la taquilla o de la butxaca
dels responsables. L'Ajuntament
s'ha desentès completament del
problema; fins i tot sembla haver
posat obstacles als procediments
burocràtics per aconseguir el permís corresponent.

1

Demà diumenge.
dia 2 5 , G R A N
FESTIVAL
DE
DISFRESSES,
a m b p r e m i s en
metàlic pels tres
millors trajos.
N O US HO
PERDEU
U S HO
PASSAREU
«BOMBA»

FANNY'S ES LA
LLIURE
DIFERENCIA.
VIU-LA
Gran FESTA DE
DISFRESSES. Dilluns, dia 2 6 ; a
partir de les 10 h.
3 0 de la nit, t'esjaerem entre nosaltres.
Disfressat
con
vulguis.
Tindreu
premis
en metàlic pels
3 primers classificats

DON CARLO, LA DISCOTECA
DEIA
JOVENTUT

NIGHT
CLUB

Dia 27 de Febrer,
dimarts de CARNESTOLTES,
Aquest any, GABRIEL es vesteix
de gala per celebrar el tradicional
concurs de comparses i disfresPALAFRUGELl ses. Gran premi a
la millor comparsa
i premi extraordinari a la millor disfressa.

GífIErBIEl

VENIU. US
HI ESPEREM
A TOTS
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La Història d
és la de Ca
La Política

L'Art.
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Prat de la Riba.
Un dels fundadors de "la Caixa".
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Sagrada Família.
Estat de les obres quan construíem
el nostre edifici.

L'Esport

La Cultura.
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Zamora í Samítíer.
Quan ells eren campions,
nosaltres ja érem els primers.

Pompeu Fabra,
Conseller de "la Caixa".

Ç>1iX4 D€P€NSiONS P€R>1 M V^USSAS D'€ST>4Ll/iS

de Catalunya i Balears
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