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Hospitals

Els metges
ajornen
la vaga
Ha sigut desconvocada la
vaga de metges d'hospitals
que havia de próduir-se avui
i demà arreu d'Espanya i que
afectava la Residència dè la
Seguretat Social «Alvarezde
Castro» de Girona.
Segons informa l'agència
Efe i ens confirmen els metges gironins, l'assemblea.de
metges d'hospitals reunida a
Madrid va decidir ajornar la
vaga fins que pogués ser estudiada la contràoferta rebuda ahir de l'INP, que afecta
sobretot les qüestions salarials i podria estar més aprop
de les reivindicacions plantejades pies metges. A la vista
d'aquesta contràoferta de
l'INP i del desenvolupament
de les conversacions, es replantejarà la convocatòria o
no de la vaga.

Les comarques es disfressen

Carnestoltes a tot drap
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ÇarneatòltM s dojo. A la foto, «ia guanyador* d* l'anvalat da Platja d'Aró (Foto iVIauri)

Barrejada amb ia tramuntana
ens ha arribat una ventada d'animació i d'exotisme, que ha recorregut les nostres comarques escombrant la rutina i escampant
animació, música i colors.
Aquest any el Carnaval ha esclatat amb tota l'alegria que durant tants d'anys havia anat contenint sense poder expressar. El
seu despertar, després d'un son
de molts anys, ha estat un despertar brillant i fred, que ha volcat
sobíe la realitat imatges dels
somnis que s'han anat covant en
la llarga nit.
Platja d'Aro, Verges, Sta. Coloma, Roses, Palafrugell, Girona, Vidreres, Ripoll, Pardines..., les disfresses ai carrer i la festa a tot
arreu. De ball no n'ha faltat enlloc, tant pels grans com pels petits. Tampoc han faltat les tradicionals sopes feteè amb el que
dóna la gent del poble i que es
mengen després en un dinar de
germanor de tots plegats.

«Una situació molt estranya»

Boadella va ser a Girona
Albert Boadella vd ser aquest
cap de setmana a Girona, per assistir a la representació del «M-7
Catalònia», PUNT DIARI mantingué amb ell una llarga- entrevista,
en la què el director processat,
hospitalitzat, fugit, buscat... ens
explicà la seva «estranya» situació actual. «La meva és una situació de tolerància—diu—. Ningú
en fa cap cas per por de no embolicar més la situació».
«La Torna» fou una prova de
foc, afegeix Boadella, \ «la res^posta dels partits polítics ha estat
vergonyosa». Parla de l'abast popular aconseguit per la campanya per a la llibertat d'expressió i
de la intervenció de la diputada
Marta Mata al Congrés, que «ningú va saber contestar».
Boadalla, «d'Incògnit» al Taatre Municipal da Qlronà (Foto Ollvaraa)

(Informació a la plana 3)

A la propara jornada als braços dal Qlronfi podan no aatar crauata, sinó calguts

DecicJit per l'Associació de futbolistes

Diumenge no
hi haurà futbol
El proper diumenge , quatre de
març, no hi haurà futbol de Primera y Segona Divisió. La decisió
d'anar a la vaga va ser presa ahir
a la tarda a l'assemblea dels representants sindicals de l'Associació de futbolistes espanyola,
de Primera,- Segona i Segona
«B».
Dels seixanta-tres representants d'aquests clubsm seixantaun votaren a favor de la vaga, un
ho va fer en contra i un altre en
blanc.

m
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ttLa vaga—va declarar un representant dels futbolistes— és
només per a aquesta data, I
solament afectarà a Primera
Divisió i a les dues Segones».
Per altra part, continua, «no s'ha
cregut oportú extendre la
vagà a la Tercera Divisió, pel

que podria suposar el fet d'haver de moure a Jugadors da
cent vint clubs».
D'Aquesta assemblea en va
sortir elegit un «comitè de vaga»
format pel següents jugadors:
Asensi (Barcelona), Robi, Pacheco i Capón (At. Madrid), José Miguel (Zamora), Alfonso (Getafe),
Abaté (Girona), i Salcedo (At. Madrileno).
Cal ressaltar la presència en
aquest comitè del jugador del Girona, Abeta, que ja havia tingut
un paper destacat en la creació de
l'Associació de futbolistes.
A partir d'aquest moment, el
procediment a seguir per tal de
legalitzar la vaga del proper quatre de març, de la comunicació als
diferents clubs afectats i al Ministeri de Treball cinc dies.abaüs de
la data fixada.

z
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"laCaixa"

A Besalú (Garrotxa), a Caldes de Malavella (Selva), a
: Castelló d'Empúries (Alt Empordà), a Hostalric jSelva), a
Lloret de Mar (Selva) i a Vergés (Alt Empordà).

conferències
—A la Casa de Cultura de Girona comença el cicle que conferències públiques sobre «Problemàtica circulatòria». Es un programa de cinc sessions destinades a oferir diferents aspectes de
la problemàtica del tràfic a les carreteres. La conferència serà a càrrec de Ricardo Carrera de |a Torre de la Direcció Provincial de
Tràfic i tractarà de «Preferències
de pas en la circulació». La inscripció és lliure i gratuïta. La ses-^ió començarà a les vuit del vespre.

Aeroport

Avui

reunions
PARTIT CARLI DE CATALUNYA
20.30 h. a La. Cellera de Ter. parlaran Manuel Tortos, Àngel Giol, Guillem Ramos, Joan Amich, Lluís Ramos
i Josep Oliveras
PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA (SÇ-PSOE)
A 20 H a Celrà, parlaran Ernest
Lluch, Joan Partdes, Lluís M de Pujg.
Fernando Rodríguez, Jaume Sobrequés 1 Francesc Ferrer, 22 h a Girona,
parlaran Ernest Lluch, Joan Parades,
Lluís M ' de Puig, Joan Raventós, Luls
Fuertes, Joaquirri Nadal, Jaume Sobrequèsi Francesc Ferrer.
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT.
DE CATALUNYA
20 h. a Blanes, parlaran Jordi Solé
Tura, Paco Frutos, Eudald Carbonell,
Jpaquien Manzano, Francesc Pararols
i Pere Pujol.
21. h. a Sarrià de Dalt, parlaran
Paco Mera i Pedró Boix.
;
21 h a Sant Pere Pescador, parlaran Pere Pujol i Magda Segura.
21 h. 8 Pont Molins, parlaran
Eduard Canal.
21 h. a'Alfar, parlarà Josefina Ros.
21 ti. drdis, parlarà Carles Abad.
21 h. a Santa . Llogaia, parlarà
IVIoiitse Figuerola.
21.30 h. a Vilartagas, parlaran Joaquim Manzano i Pere Pujol. ,

-¥•

Un xic ennuvolat en les comarques de la costa i clar en
les del interior, vents de component nord o norest; entre
fluixos i moderats. Les temperatures seguiran, baixes com
les deis dies anteriors.
Mar, força de 4 a 5; maror.

Previsió
-¥•

Continuarem en la zona anticiclòhica, temps estable,, cels
poc ennUyolats o clars, vent
amb tendència a disminuir.
Temperatures baixes amb
piossibilitat de gelades.
Mar de maror o maregassa.
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MADRID - GIRONA
Dilluns, dimecres i divendres
a les 19 h.
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Girona: Tem. màx..
•30
Tem. Mínim, 0.
Sense recipitacions.
Vent del N. — 20
Kms. hora.
Temps ennuvolat.
Sant Feliu de Guíxols:
Màx., 10.
Mfn. 5.
No hi ha precipitaciona.
Vent del Norest —
24 Kms. hora.
Cel cobert, maror.
La Molina: Màx., 2.

Tancat par vacances dai 21 ai 28 de fsbrer
A partir del l e r . de març, ei diiiuns també obert

(DelZI daMirç
al 20 d'Abril)

Es molt probable que les qüestions
relacionades amb el treball, no tinguin el fruit que vostè tiagués desitjat,
malgrat això no ha d'atabalarse. M a n tinguis molt atent a les noves proposicions, qüé de segur se li oferiran, ja
que el temps pot ser molt profitós per
vostè si el sap utiíizar. Moderació en
el .treball i eh la salut.

9^w

ILEfl

CAPRICORN

(Dal 21 d8 Juliol
il 21 d:Ago$t)

(Del 21 de Desembre
iligdeSener)

Leo és fix i perseverant, és difícil
apartar-lo del seu camí, que prèviament ell s'ha traçat. Tendeix a dirigir i
manar els demés, per això obté èxits
notables en els seus negocis.

XiCARS, S A .

TAURE
(Del 21 d'Abril
al 20 de Maig)

JA SOM A GIRONA

I a casa nostrauna còpia de color 9 X 1 3
encara costa només 19 ptes. Les,altres mides
són un 40 per cent niés barates sobre els preus del mercat.
Si voleu, també podeu
continuar-nos enviant
els carrets per correu.
.•.. Apartat 5.7 La BisbaL Tel. 640676' . / :

íPrÒbablés complicacions relacionades amb els negocis, es necessari
ésser cautelós. Jorn propici a què es
produeixin mals entestis en les seves
relacioQ,s personals de la llar i en els
seus afers públics. No t o t però, ha de
semblar negre, si és constant i insisteix

JtSSONS
^

(Del 21 de Maig
al 20 de Juny)

El seu natural caràcter molt actiu i
inquiet, que el fa canviar sovint, probablement per millorar, no ha de fer-li
oblidar que és necessari que ser cautelós i asegurar-se abans de emprendre qualsevol acció, sobre els seus futurs resultats.

• ^iï»èixis p
,els desiàriis del
cor, terreny rnòlt favorable en i^amor.
Doni atenció als companys de treball
i participi amb ells, passarà estones
molt agradables.

BALANÇA
(Del 23 de Septembre
al 22 ú'Omn]
Avui no es presenta un jorn molt
trafegós, però es el m o m e n t d'iniciar
projectes personals. Tindrà moites
posibilitats de que li vagin bé. No
apareixeran grans cambis-.

ESCORPIO
[Del 23 d'Octubre
al 22 de novembre)
Tindrà problemes domèstics,.|i exigiran que es defineixi davant de la
seva família. No s'amoini molt, sont
una mica difícils de comprendre.

CÀNCER
(Del 21 de Juny
al 21 de Juliol)
No s'arrtsqui econòmicament, potser tindrà importants pèrdues. Sigui
cautelós amb les proposicions que se
li oferiran durant aquests jorns. Penseu detingudament abans de donar
qualsevol pas, Rebrà alguna sorpresa
per part del seu consort.
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Eviti tot gast innecesari, pot arribar
a tindré problemes emb el seu consort per els diners. No es dia favorable per a els negocis. Aplaci-els fins
que no tingui una vissió clara i tota
l'informació necesaria.

VERG E
(Del 22 d'Alott it

22 de Septambre)

al carrer Santa Clara, 60
Per a donar un millor servei a la nostra
"clientela, lietn obert una botiga on recollim
i lliurem els treballs fotogràfics.

Min., — 8 .
No hi ha precipitacions.
Vent del E. a 8 Kms.
hora.
Ribes de Freser: Màx.,
4.
Min. — 5 .
No hi ha precipitacions.
Alt Freser: Màx. 0.
Min., — 7 .
No hi ha precipitacions.
Vent del N.E.
Cel clar.

HÚROSCOF

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

Dirriecres,
28" de
febrer

Temperatures

¥:

Ei «eu restaurant

SANTS; Romà, ab. fdr. i
Rufí, mr. Dimecres de Cendra.
El sof surt a les 6,28 h. i es
pon a les 17,40 h.
La lluna surt a les 17,32 h, i
es pon a les 8,03 h.

-

-k

GIRONA * MADRID
Dimarts, dijous i dissabte a les
8,50 h.

•••*••••••

Pocs núvols pel matí que
augmentaren a la tarda en cirrus i cirroestrats, vents nrioderats de component nord. Les
temperatures sémb|ants a les
del dTa anterior.
Mar de m^ror a mar grossa.

SANTS: Leandre, arq. de
Sevillà i Gabriel de la DoJoró' sa, cfr.; Stg. Honorina, vg..
El sol surt a les 6,30 h, i es
pon a les 17,39 h.
La lluna suil a les 18,55 i
es pon a,Jes 6,51 h.

mercats

EL TEMPS

Ahir

AGENDA
Dimarts,
27 de
febrer
de 1979
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SAGITARI
(Del 23 de Novembre
al 20 de Decembra)

Es un dia indecís, davant dels seus
projectes; no sabrà clarament allò
que desitja. Sigui molt cautelós emb
les seves decisions. Consulti-ho primer amb els seus amics mes propers.

M

AQUARI
(Del 20 de Qener
al 18 de Febrer)

Regit per Urano, el signe Acuari
està sempre analitzant, situacions i
persones. Avui es un dia intranquil i
poc segur emb les seves decisions.
Tingui preocupació eiínb el qUe diu,
pot ésser que els demés siguin contraris emb allò que vostè pensa.

PEIXOS

N^

(Dell9 de Febrer
al20deMar()

Per naturalesa Piscis e s un ser, dèbil per molt hijmà. Per arhb ell sempre té predilecció l'amor. M a i li dóna
importància els diners, sigui previngut
i no permeti que els seus sentiments
el decepcionin. No prengui decisions
o canvis importants, doncs avui es un
m o m e n t confús-

Cupó pro i:ec$
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Al Teatre Municipal de Girona

Albert Boadeila ;«EI ijroçé?
democràtic ens ha perjudicat»
Arreu da la rapraaentació da uLa Torna» ala Joglara van aar
condemnats, per un tribunal militar, a dos anys de presó. Quatre
d'ells, Arnau Vllardebó, MÍriam de Maeztu, Gabl Renom i Andreu Solsona hi ingressaren. Ara, després d'un any, quan Ja havien complert la meitat de la condemna, els ha estat concedit un
indult. Els dos Joglars restans -^Albert Boadella i Ferran Ranyé— s'exiliaren, i encara avui, no tenen la seva situació solucionada. A Albert Boadella, t'hem trobat aquest cap de setmana a
Girona, a la representació del «IVI-7 Catalònla», i ens ha ofert
les següents declaraciones.
—Quina és la tievà situació legal en aquests moments?
— La meva situació és molt
estranya. L'afer ós complica
astraordinàriament, perquè el
meu cas ha de passar de la jurisdicció militar a la jurisdicció
civiL Respecte a això, hi ha
una llei que va entrar en vigor
el vint de febrer, en la qual
queda clar que els delictes
d'injúria passaran «només»
per la jurisdicció civil. Es a dir,
ei meu cas entra dintre d'aquesta llei perquè jo estic acusat precisament d'injúries, encara que per ser contra l'exèrcit el meu expedient va ser
contemplat per la jurisdicció
militar.
—Tu des de fa dies ets per
aquí a Catalunya, I pel que ens expliques, la teva situació és molt
ambigua. El teu cas, i el de Ferran
Ranyé, sembla ser un, procés kafkià, perquè no es veu la manera
immediata de resoldrè-ls, gairebé
podriem dir què hi ha condescendència de l'autoritat...
—Certament, la meVa és
una situació de tolerància.
Ningú fa cap pas per por de no
embolicar més la situació. Ja
el mateix procés va començar
d'una manera tan estranya
que ningú s'ha de sorprendre
que les mateixes autoritats no
sàpiguen com resoldre'l. Per
això el cas ha entrat erí una
fase que no és ni carn ni peix,
és tant relliscós que tothom té
por d'embolicar més la troca.
Fixeu-vos que ja és una cosa
ben insòlita que un grup d'artistes s'hagi de sotmetre a un
consell de guerra I

panys si veien les conseqüències que es podien derivar de
«La Torna». Fins i tot preníem
mesures de seguretat, concretament jo sortia una estona
abans que acabés l'obra.
— L e s conseqüències que es
derivaren del vostre espectacle
posaren amb evidència el conflicte existent entre els mifitars i el
govern, és a dir, la postura d'alguns militars i dels polítics dintre
el procés de canvi...
—Em sembla que els militars no fan política. Tenien
unes lleis per davant i varen
aplicar-les. El que és sorprendent i molt greu, és que
aquestes lleis encara existeixin. En aquest sentit, puc dir
sense embuts, que «La Torna»
. fou una prova de foc per el
procés democràtic espanyol.
Un test molt significatiu i incòmode per a tothom: govern,
partits polítics i militars.
—Com avaluaries la postura
dels partits, polítics davant d'aquest cas?
r-La resposta dels partits
polítics ha estat vergonyosa i
ia situació ha estat clarificado:ra del què hom, pot esperar
d'aquests partits. A mi em
sembla que ni els militars ni
els partits s'harï adonat de la
importància ecològica de l'artista dintre de la societat. Ecològica en el sentit de neteja i
de crítica constant.
L'actitud política dels partits ha estat poc hàbil, si tenim

Albart Boadella, una altuació «ansa resoldre .

en compte l'abast popular del
nostre cas: la campanya prolliijertat d'expressió. HI ha una
cosa poc coneguda i que demostra que sis partits anaven
molt refiats. Ei PSOE va retirar una intarpeiaçió a Estrasburg, al Consell d'Europa, perquè tenia por que dificultés ia
marxa «democràtica» del país,
amb la promesa que l'afer de
«La Torna» s'arreglaria amb
una setmana. Ha passat un
any i el problema continua. Alguns polítics europeus m'han
comentat sorpresos aquest
fet.
Fixa't que els partits haguessin pogut anar més lluny.

—Del grup que érey, quatre
c o m p a n y s v a n - o p t a r per
presentar-se- al coiTsSilíiíe guerra, .
i en canvi e|s altres dos us vàreu
escapar. Aquest fet sorprengué
molt l'opinió pública...
—IVlirà, com que la situació
era tan irracional, un cop vaig
ser allà dins en presó preventiva, vaig veure ben clar que em
podia passar de tot. Des de fotre'm patacades, fins a estarhi molts anys, o bé que hem
fotessin un tret. Com que l'afer no tenia raó de ser, i com
que els partits d'oposició tampoc van raspondre, vaig obrar
de la manera més lògica: fotre
el camp.
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s'acceleraria, però com f|ue no
hi ha res segur...

Un indult que
arriba tard

—No heu pensat unir en una
sola companyia els Joglars de
«La Torna» i els «nous» Joglars?
— N o perquè concretament
amb l'altre gent ja haviem
acabat. Ens haviem plantejat
ja feia temps que amb «La
Torna» es disoldria el grup. En
Gabi Renom, per exemple, ja
actuava amb ia Companyia de
la Núria Espart, i els altres
també tenien projectes. Els
Joglars ha estat un grup que
ha canviat de gent molt sovint.
—Quines perspectives dé treball teniu per més endavant?
Estem trebaHant dues
companyies alhora. Là del
« M - 7 Catalònia», i una altra
de paraLlela que prepara un
espectacle sobre «La Odissea» d'Homer. Segurament
cap al 20 de juny estarà a punt
i pensem representar-la aprofitant espais oberts.

—Creus que l'iridult que han
donat als teus companys s'ha fet
amb finalitat electoralista?
No. Ni tan sols a això no
arriba, perquè va ser excessivament tard. L'indult és una
mesura de perdó i nosaltres
ans preguntem de què s'ens
havia de perdonar. Aquesta
«nova» manera d'empresonar
a la gent ratlla la benelteria. El
règim obert comporta unes
condicions nefastes des del
punt de vista psíquic, ja que et
fa reconèixer la culpa, però et
limita el càstig. Els meus companys estan moit fotuts des
del punt de vista humà perquè
aquest entrar i sortir encai-a
ais perjudica.
—Què passaria si Albert Boadella es presentés a la policia?
— Segurament el procés

ProjeÇtOj^

Isabel Juanola

PUNT
IMRI

Els militars i
els polítics
—La resposta dels militars us
va sorprendere, o bé éreu conscients que aquesta obra us podria
portar problemes, i inclús probleímes molt greus?
—Sf. No erém perfectament conscients. No sabíem
ben bé per ori baixaria ia garrotadia però alguna cosa si
que ens l'esperàvem. Recordo
que una vegada assajant, vaig
parar l'obra I vaig dir als com-

en un afer tan manipuiable
com aquest; la Marta Mata
quan va interpolar al govern
ningú no li sapigué contestar I

«La resposta dels partits polítics fou vergonyosa»

Director; Jordi Negre Rigoi
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27 de febrer
del 1979

Digueu-lii la vostra
Dificultats a la tercera edat
Som dues senyores de 62 i 68 ahys respectivament que voldríem
«dir-hi la nostrà>> en aquest seu diari. Els partits polítics parlen molt
dels vells, jubilats, etc., però estan demostrant desconèixer molt la nostra realitat. Per exemple, nosaltres dues, que ens trobem molt bé i amb
molts d'ànims, tenim moltes hores al dia que no sabem com omplir.
Hem intentat de trobar algun treball que més o menys fos a la mesura
de les nostres possibilitats (que són més del.que la gent es creu), però
no n'hem trobat cap i ja comencem a pensar que no hi ha cap possibilitat per nosaltres, t aquest cas pot ésser el de moltes altres persones
com nosaltres. Esperem que PUNT.DIARI es faci ressò del nostre pro-filema que creiem que és prou important com perquè la gent comenci a
tènir-lo en compte.

Rosal Maria

Més opinió al diari
He tingut ocasió de llegir els dos primers números de PUNT.DIARI
i t^e ppaut obseT'íàr una grarbdiferència entre l'un i i'altre, tant pel que
fa ;àl#oaÍ5tiflguí^Gónv;aíla formà.-Detoíamanera he estatparlant amb altra gent, que també l'ha llegit, i l'opinió general és quVen aquest diari
hi rhàTOàafguria firma alguna ploma que ompli amb articles de fons«l
bujt existent. .;f''''-··^'S-~ï-··"" :.' '• - T - Í - Ï · ^ : .--••:-..•>"
x'..-".Les petites notícies de comarques, que parlen de temes molt particulars i locals sóri, evidentment, molt importants i necessàries en el tipus de diari que preteneu fer, però qualsevol publicació necessita també; d'u ríà Base teòrica i de fons, dedicada à la gent que s'interessa per
conèixer l'opinió dels entesos sobre els diferents temes que composen
Tàctualltat. '
Ja suposo quç tot es farà de mica en mica, mercès.

Ramona Callis

El trànsit ai barri antic
Sóc un «passejador» incansable que es passa la vida recorren els
carrers del barri vell de Girona. Passejant pels carrers m'endinso en un
passat que recullen les velles pedres i que no és escrit enlloc. De tant
en tant em'trobo algun kltre solitari amb qui em creuo sense dir res, o
amb alguh grup de joves que està cornpartint un «porro». En certa manera em fan enveja, perquè jo visc en el passat i ells viuen només l'instant present. Bé, me n'he anat perles branques, i el que jo volia dir és
que jo també sóc dels que pierr^o qui pensen que se hauria de tancar al
tràfic a tot el barri antic, perrneten-hi tan sòls el pas de bicicletes.

El passejador incansable

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

Balanç econòmic

L'oblit de les
nostres comarques
Hi ha qui se sorprèn per l'esvalòtament eomarcalista que ara mou fressa a casa nostra. En
aquests casos sempre es tracta de gent que no
coneix Catalunya; malgrat, potser, ésser català.
El cert és que les comarques són les peces que
formen el nostre país. Una de les sorts dels catalans és, precisament, que la nostra terra no és
uniforme, sinó que és un mosaic de comarques.
Des del Rosselló fins al Baix Vinalopó, o des de la
Matarranya fins a l'illa de Menorca, hi ha un desplegament d'unitats geogràfico - econòmico - humanes que donen vitalitat i diversitat als Pàisos
Catalans.
El comarcalisme actiu d'ara, que, per exemple,
en una de les seves manifestacions s'anomena
«jsoder comarcal», té üns motius que el:justifiquen plenanhent. En els moments de transjció
que estem vivint, és fàcil de tirar al dret i oblidarse de coses essencials. Hi ha pressa de vegades
hi ha desinformació, hi ha, tanibé, interessos partidistes i hi pot haver qualsevol cosa estranya.
Per tant, és molt raonable que si les comarques
poden ésser menystingudes s'esvaloti el país, és
a dir, les comarques.
LA REALITAT ES FA ESCÀPOL
En l'àmbit de l'economia el problema també hi
és. Malgrat alguns esforços meritoris, tota la informació econòmica essencial arrenca de la província, instrument administratiu inventat pels
francesos i copiat pels castellans per à trossejar
el territori català i poder-lo governar còmodament. Les comarques gironines existeixen, però a
efectes econòmics és com si ho hi fossin, I d'aquí
ve que, quan algú vol estudiar la província de Girona a partir de les dades provincials—I això ho
han fet de vegades a Madrid—, no sap que
aquestes erhrnascaren una gran diversitat de situacions comarcals: des de l'economia de muntanya i turística de la Cerdanya, fins a la industrial; aígrícoia i turística de :|a Selva p Jà^que té un :
nucli urbà ja considerable com el Gironès.
: Curiosament, es coneix molt més l'economia
d'Andorra, que en definitiva té la dimensió d'üna
comarca, o les economies de les comarques de
Catalunya del Nord, que les de les comarques gironines. I això que Andorra és un pals sense
greus preocupacions—és un dir—i un gran creixement; i Catalunya del Nord és un departament
francès i, per tant, molt centralitzat. Però passa
que Andorra, amb la seva independència política,
quan ha començat a tenir necessitat de saber què
calia fer amb la seva economia s'hi.ha posat i ha

aconseguit resultats eficaços; i Catalunya del
Nord, malgrat dependre de| llunyà París, compta
amb l'eficàcia de l'administració francesa, que no
és l'espanyola, i aquesta s'ha preocupat de recollir dades i fer estudis de les comarques nordcatalanes.
Ara fa un any l'«lnstituto de Estudioe de
Admlnlatreclón Local» de Madrid publicà én la
seva revista «Ciudad y Territorlo», dos números monogràfics dedicats a la problemàtica territorial i urbanística de Catalunya. Com és lògic les
comarques gironines hi apareixen en els articles
generals de Catalunya. Però no hi ha ni un sol.article específic per a elles; mentre que n'hi ha
molts sobre les com'arques de l'àrea metropolitana de Barcelona i un sobre les de ia província de
Tarragona.
NOUS PLANTEJAMENTS
L'Administració pública franquista s'hagué de
preocupar, a darrera hora i obligada per l'escàndol d'una aglomeració barcelonina estrafeta i ingovernable, a fer fer estudis sobre l'àrea metropolitana de Barcelona. Però oblidà voluntàriament la resta de Catalunya. Ara tenim una nova
situació, que s'està centrant en la Generalitat de
Catalunya i, esperem que no gaire enllà, en l'Estatut. La Generalitat ja està fent camí i entre les
institucions que està posant en marxa i que han
d'implicar les comarques gironines hi ha l'Institut
Central d'Estadística i Documentació (el director
general del qual és un gironí, el professor Eduard
Bonet) i la secció d'anàlisi de l'activitat í política
econòmica de la.Conselleria-d'Economia 1 Finances.
Hem d'esperar que a partir d'aquests serveis
deia Generalitat, la realitat comarcal gironina esdevingui un ens econòmic mesurable estadísticament i valorable analíticament. Però, com én totes les coses, és millor no estar a l'expectativa,
s|nò, iriteressar-s'hi i seguir-ho des de: bon còrnénçàment; Aixòirnplica; lògicarifient,iuriacolílàboració que hauria d'ésser força activa, i en ía
qual hi haurien de participar, d'una forma o altra,
les institucions gironines provincials (Cambra de
Comerç de Girona, Caixa d'Estalvis Provincial) o
comarcals (Cambres de Palamós i de Sant Feliu
de Guíxols, etc).
S'ha d'acabar amb l'oblit de les comarques gironines. Que compten tant, almenys, com Andorra 0 les comarques de Catalunya del Nord. A
temps nou, presència nova...

Josep M . Muntaner i Pascual

PvcANy^L-
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Salt, per l'autonomia

Es convocarà un referendiini
Salt està reclamant una,autonomia que li permeti d'enfrontarse efectivament a qüestions vitals
de la vila: tallar l'actual procés de
despersonalització; ser alguna
cosa més que el barri dormitori en
què s'està convertint; aconseguir
que la qualitat de vida augmenti
en comptes d'anar disminuïts...
«Fer de Salt un poble per viurehi», com volen els vems.
«Salt, de Can Tona a C'an.Pixera, i al mig l'Ajuntament»,,diu
la cançó. Perp Can Tona ja ha estat tirada a terra i substituïda per
un bloc de pisos nous. I l'Ajuntament ha desaparegut des de l'annexió de Salt a Girona l'any 1974.
A principis d'aquest mes va ser
aprovat per l'Assemblea dels
Veïns de Salt un manifest en.el
que reafirmen la seva conciència
de poble, reclamen la revocació
de la sentència de l'annexíó, i exposen el que volen: una autonomia provisional concretada en l'elecció, mitjançant una consulta
popular en llistes obertes, dn
Consell Municipal de 17 membres. El Consell Municipal tindrà
poder decisori i executiu en tores
les matèries municipals que afectin a Salt i convocarà un referèndum entre els.veins per tal de decidir entre l'autonomia definitiva o
la independència. En l'últim punt
del manifest aclaren que l'autonomia o independència que volen
només seré de tot possible quan
el Parlament de Catalunya pro-

nfulgui üna nova Llei de Règim
Local que garanteixi l'autonomia
política i els recursos necessaris
pels Ajuntaments dia Catalunya.
Actttalment Salt té uns 20.000
habitants, amb un fort percentatge d'immigrats entre ells. Una primera onada d'immigració va dur
cap a la indústria saltenca gent
que venia del camp d'altres comarques. .Una segona onada va
fer arribar immigrats de fora de
Catalunya, sobretot d'Andalusia.
L'any 1970 la proporció era la següent: només un 25% corresponia als nascuts a Salt; un 47% venien de Girona o comarques; un
5% de la» resta de Catalunya i un
32% de fora de Catalunya. ' A
Salt tothom està per la independència. Là reacció lògica a molts
dels problemes és^a d'«això ens
passa per ésser de Girona». I
sembla ser que cada cop hi ha
meriys gent sense opinió a mesura que van arrelant els sectors
que han vingut de fora.

SELVA

Salt lluitè par la'autonomia da Catalunya com par la «ava pròpia.
•alt)

Com desforrar
la corrupció

afer. A nivell urbanístic, per
aplicar-se el pla general i perme-.
tre's la construcció de blocs altíssims i projectes poc racionals, en
mans sempre de la iniciativa privada. També sembla que'existeix
la possibilitat de què desaparegui
el cementiri, per la qual cosa els
veïns ja comencen a preocupar-sB
per si han d'anar a enterrar els
seus morts a l'altre cantó de Girona. Els impostos han augmentat.

Pels saltencs és difícil trobar
algun avantatge que hagi estat
portat per l'anexió a Girona, però
els és molt fàcil començar a cantar els desaventatges i inconvenients: inconvenients a nivell municipal, com el d'haver d'anar al
Jutjat de Girona per qualsevol

S'han obert una quans «bars de
camareres» respecte als quals els
vems creuen que un Ajuntament
propi no hauria concedir el permís. I l'últim problema gros és el
de la instal·lació de l'àigua corrent, que ells defineixen con
«l'última obra franquista d'enver-

(FotoiDa-

gadura», denunciant un transfons
d'estafes, corrupcioó i «xunxullos».
. L'Associació de Veïns, i mentre
està a l'espera que es produeixi el
canvi d'Ajuntament a Girona, ha
fet una proposta als partits perquè prenguin consciència del fet i
es manifestin expressament a les
municipals.
De tot el que diuen els vems de
Salt se'n treu la idea no d'un barri,
sinó d'un poble. Salt, com a poble, vol dir una història i una tradició; vol dir un territori i una població; vol dir una economia, abans
bastant equlibrada entre el camp i
la indústria i avui clarament decantada cap a la indústira.

Vitalitat dol Carnestoltes

El oonveni de transports
ha estat signat

B U S Q U E M L O C A L PER A
L L O G U E R M Í N I M DE 6 0 - 7 0
m ' , A LA Z O N A DE M A R Q U E S DE C A M P S , J A U M E
I, A V D A . S T . F R A N C E S C .
RAO: TEL. 21 9 1 60
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GIRONA. — Ha estat signat a
la nostra ciutat(el conveni «provincial» de transports de mercaderies, que suposa un augment
del catorce per cent sobre la massa salarial; és a dir, un punt més
del màxim fixat pel govern en el
mes de desembre passat.
Les centrals que intervingueren en la firma foren CCOO, UGT,
USO i CSUT i per part de la patronal, l'ASE Trans.
A més en aquest conveni s'aconseguiren trenta dies de vacances, trenta dies de paga de beneficis, en cas de malaltia o d'accident el cent per cent del sou de
cotització, el reconeixement de

tots els drets sindicals, millores
en la retirada dels carnets de conduir, en el servei militar, en les pòlisses d'assegurances, permís de
jubilació...
Aquest conveni ha estat un
dels més durs en la seva negociació, ja que s'han tardat dos mesos
des que es va començar la negociació en aconseguir la firma. Es
també un dels convenis més probres, segons l'opinió de CCOO,
perquè el que s'ha aconseguit ha.
estat molt escàs.
Aviat començaran les negociacions pel conveni de transports de
viatgers en el que intervindran les
centrals CCOO i UGT.

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
DE MERCANCIAS
fomi^Mon^ mrns úr f alülunvü

Avui oferim:

Proendes

Anna Carrascal

Per a totes les comarques

representacions teatrals musicals
de la vila. A part varen actuar diversos grups de titelles i teatre
mfmic vinguts d'altres llocs.
Cal fer especial esment de la
r e p r e s e n t a c i ó de l ' o b r a
«Tutilimundi-7Ü», per la companyia de titelles i saltimbanquis
«l'Estaquirot».
Pel que fa a la composició de
les parts més representatives de
l'espectacle cal fer especial esment de l'actuació de la domadora Mistinilisi i el seu orangutà d'Abisinia, d'en Miquel Mistral (àlias
Tramuntana), l'únic home del
món capaç de generar energia
amb la seva bufera, i el profesor
Espàtula i la seva màquina del
temps.

GIRONA Feia. RuW-Fcia. Puig (de 9
a 22,30 h.).
BANYOLES Feia. Teodor Masgrau.
CÀSSA DE LA SELVA Es pot anar a
qualsevol de les dues farmàcies
sempre acompanyat de la policia.

STA. COLOMA DE FARNERS Feia.
Callis.
BLANES Feia. Casamor-Sureda
LLORET DE MAR Feia. Jordi Perpiflà
ANGLES Feia. Joan Bonmatí
SANT HILARI Feia. Broto

Selva

La comarca de la Selva és un
bon exemple de la celebració de.
la tan popular festa del Carnestoltes, preàmbul de la Quaresma. A
Vidreres i Santa Coloma de Farners s'han desenvolupat i es desenvoluparan al llarg de la present
setmana tot un seguit d'actes dedicats a la conmemoració popular
del Carnaval.
Cal començar per ordre d'importància i així ensopegueraamb
la festa vidrerenca denominada
del «ranxo». Avui dimarts, Vidreres serà tota una gran festa en la
qual es conjuga, d'una banda, el
retrobament d'una de les festes
més tradicionals de la vila i; d'altra, el deliciós «ranxo».
Una gran olla al bell mig de la
plaça s'omplenà de tots els ingredients que els veins de la vila voluntàriament hi van voler aportar.
Sembla ser que'la idea va tenir
gran èxit puix que a la poca estona de posar-la en pràctica l'olla es
trobava plena de gom a gom,
però joia especialment dels poblés dels voltants.Cal assenyalar que en Rafel
Jordà fa més de cinquanta anys
que prepara el ranxo de Vidreres i
això fa que sigui un veritable expert en la matèria.
D'altra banda, també a Santa
Coloma de Farners s'ha celebrat
aquest cap de setmana la tradicional festa de carnestoltes. Organitzat pel grup de jovent i patrocinat per la Caixa es desenrrotllà dissabte un acte de caire popular compost per tot un seguit de

Farmàcies
de Torn
QIRONES

POR FiN TENEMOS CONVENIO
con las sigulentes majoras:

.14% de incremento salarial
30 dtas de vacaciones
30 dlas de pago de beneficiós
100 % en enfermedad y accidenta laboral
Derechos slndicales
Otras mejoras en jubilación, Servicio militar, retirada del carnet de conducir, etc.

Avui oferim: HABiTATGES A GIROIVA
Conjunt Residencial
GÜELL
És situat a la tradicional «La
Rodona» de Girona, conjunt
d'habitatges dotats amb una
àmplia zona privada de
1.000 m^ per a jardí i esbarjo.
Característiques:
• 4 dormitoris
e armaris da paret
e sala da bany complata amb
paviment da tipus gras
e cambra (la bany anib banyera
e àmplia culna-offlce de 14 m '
amb:
— Instal·lació per a miqulha
de rentar.
— instal·lació per a rentaplats
— armaris de fòrmico, alts I
baixos
— campen^ per a bafs
— trespol de .tipus gres
e atnpll manjador-astar amb:
— terrassa orientada al sol
— Jardinera d'obra
• calefacció amb gas-ciutat
e porter alactròhlc
• antena col.lectiva: de tó 'i
F.IVI:
e luxós hall d'entrada amb fusta d'Oregó I granullte
e opdó a aparcament
e baIxOs I entresols comercials
amb amplis accessos per a
vianants i vehicles
Horaris d'Informació a l'oficina a
tocar l'obra·
Cada dia da 10 a 13 !!• I da I B a
19 h., llevat dels dimecres.
Dimecres de 10 a 14 li.

COMPAAÉRO
T A N T O S I ^ S T A S AFILIADO COMO 81 NO INFORMATE SE 0 8 ENTREQARA EL CONVENIO an las Unlonaa Lócalas da CCOO
Girona: C/. Carmen, 205, b. tel. 21 73 03, Alemàn, de 7 a 9 cada" dia
La Bisbal: c/. José Aritonio, 23^^ Ramon Hidalgo, de 7 a 9, martes y viernes
Figueres: c/. Pujadas, 14. Juan Santos, 6 tarde, sàbados
Blanes: c/. Fe: S. Morón, de 7 a 8, cada dia
Palafrugell: c/. Pals, 42. De 7 a 9. cada dia
Sant Feliu Guíxols: c/. Juan Gaula. De 7 a 9, cada dia
AFILIATE A CC. 0 0 .
EL SINDICATO FUERTE Y RESPONSABLE

CONSELLERS IMMOBILIARIS

PÇA. MARQUES DE CAMPS, 16
AVDA.JAUMEI, 60IGA|.ERiES)
TELS. 203966 i 203004 GIRONA

Alt i Baix Empordà

27 de febrer
del 1979

Platja d'Aro; Palafrugell, Verges, Roses, Albons.

carnet

El Clarnestoltes ho trastoca tot
PLATJA D'ARO. — Malgrat
que la tramuntana freda no va
deJxar de bufar intensament
aquests darrers dies, no fou gens
deslluït el Carnestoltes organitzat
pel Foment de Turisme de Platja
d'Aro, amb la col·laboració de tot
el poble.
Al carrer, durant quatre dies,
nonnbrosos grups de comparses i
fanfàrries estigueren animant les
'vies més cèntriques, especialnfient la carretera, desfilant sorollosament. L'esperit dels organitzadors era que aquest any la gatzara principal fos a l'exterior, que
no es tanqués solament dins de
l'envelat. I a fe que han rei~xit en
l'empresa, perquè l'ambient de
les bandes i disfresses al carrer
fou-totàU- Qïïasi/sériíblant als de
Rio;i de Tenerife què no es fadiguen amb-els ríiínes constants i la
greScà lnititerròmRQ|la.í,

Es varen donar importants premis a les disfresses més aconseguides I encara, vista l'onginalitat
dels trajos i la gran constància de
la joventut per ballar d'un cap de
dia a l'altre pels carrera la comissió va decidir donar cent mil pessetes més a repartir entre cada'un
dels components de les comparses que no van tenir premi
L'envelat va estar també molt
animat, destacant-se l'actuació la
nit del divendres del Ballet Zoom
de la tele El dissabte, un jurat senós, del que «Punt Diari» en formava part, va tornar a donar premis a les millors disfresses
El diumenge, amb el vent ja
minvat, prosseguiren les disfresses fent xirmola pels carrers i els
grups tornaren a ^desfilar, amb
més animació si cap L'envelat
fou novament emplenat tarda i nit
1 l'orquestra La Pnncipal de La
Bisbal posà el mot final al Carnestoltes de Platja d'Aro, que en
aquest segon any, de vida ha demostrat cjue per uns dies les cabòries es saben allunyar dels pensaments.

A Palafrugell es
revifa el Carnaval

Parcel.les
Urbanització del club de golf
Santa Cristina
(Santa Cristina d'Aro)

Des de 18 ptes. / Amb només 74.000
ptes. d'entrada
LA RESTA TOTALMENT
AJORNADA A 7 ANYS
•
•
•

magnífica situació
àmplia panoràmica
servei* Instal·lats d'aigua, llum f eixidius
• àmplies avingudes asfaltades i ll.iuminades
• només a 10 minuts de
Pia^a d'Aro i St. Feliu
de Guíxols >
• urbanització acondiclonada amb hotel, restaurant, piscina, goif I
tennis
Pla parcial aprovat
per la comissió
provincial d'urbanisme

Avui, darrer dia de Carnaval, la
gatzara estarà present a Palafrugell que es convertirà en el punt
central de la festa de tota la comarca.
Hi haurà ball de disfresses en
els principals locals de la viia,
destacant el Centre Fraternal I la
discoteca Xarai, on s'anuncien
importants premis. Diumenge
paSsat es celebrà el tradicional
ball infantil, i ahir el de solters i
casats madurs.
i^ festa de Carnaval arrel de
los suçcesives prohibicions, anà
perdent els darrers anys l'empen^
ta que havia, tingut a Palafrugell,
que.es considerava que era la
Meca d'aquesta festa tradicloriai.
Succesius intents dé revifar-la
no havien donat mai l'èxit desitjat.
Veus populars relacionades
amb el carnaval asseguren que
engu^py, i en general a tot el Baix
Empordà, hi ha hagut un moviment molt important que preveu
un increment de la bullanga i que
són els primer passos per a retor-^
nar la Festa de Carnestoltes al
lloc que li hayia correspós.

Consellers
Immoliiliarls

Gbsía

CONSELLERS. IMMOBILIARIS

PASSEIG 18 DE JULIOL, 5
TELS.314162 i 314308

PALAMÓS
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Vergés: Festa
de la sopa
També avui dimarts Verges celebrarà u'n any rnés la ja tradicional festa de «La Sopa».
Aquesta festa és d'un origen
tot enimàtic, ja que totes les notícies que tenirií actualment sobre

Redacció. Publicitat
i Suscripcions:
C/ Balmes, 35. Figueres
Delegat d'Edicions
Comarcals, S. A.:
Manel Pont
Coordinadors
informatius:
Narcís Genis
Josep IV!' Marti
Polida 50 09 29
Guàrdia Civil 50 13 55
Bombers 50 00 80
Casa de Socors 50 14 00
Seguretat Social 50 03 65
Hospital 50 14 00
Clinlca Catalunya 50 15 39
Clínica Figueres 50 31 00
, ,' i
Clínica Creu .50 39 31
Clínica Creu Dr. Vila 50 36 50

EXPOSICIONS
A la sala d'éxposicioris de la
Caixa a -Figueres, exposició dè JDÍhturés de Josep M' Comte fins al 16
de març.

REUNIONS
^ A les 22 h. assemblea general
de socis al local del Centre Excursionista Empordanès. Els punts més.
importants de l'ordre del dia seran la
renovació de Ía Junta i la independència del grupo Art'i Treball.
—Exposició de pintures fins al 16
de març de'n Josep M* Comte, a la
sala d'exposicions de la Caixa.
Johny el Carnsatoltes d'anguany I en Joaep Arafart empaftant a la Sollma per
canviar flora per violes (Foto C. IMauri)

les arrels de la tradició, ens han
arribat per via oral, i per tan poden estar influïdes per llegendes,
versions particulars^ o per versions col.lectives més o menys
errades. Una d'aquestes tradicions fa derivar la sopa actual d'una tradició medieval, que si no és
totalmente certa, té molt de punts
totalment creïbles. La llegenda en
qüestió diu que el senyor, feudal,
abans d'entrar a la quaresma, feia
un gran dinar en el que convidava
a participar-hi la gent que vivia en
el poble.
Evident, la tradició s'ha adaptat a la història, i actualmente ja
no és el senyor feudal qui paga
aquest dinar al poble, sinó que el
poble mateix ha assumit aquesta
funció, i a la vegada, s'ha convertit en protagonista tan receptiu
com actiu.
La sOpa es fa amb el que dóna
la gent i es prepara seguint la recepta tradicional. Dimarts al migdia els joves del poble amb acompanyament d'orquestra, porten
els perols a la plaça, on seguidament es reparteix la sopa entre
tot et poble i;entre tots els forasters que acudeixen a la vila per
participar en aquest dinar de germanor.
I després, a ballar tarda i nit.

A Roses per Carnaval,
tot s'hi val
Amb gran animació i concu-

rrència s'han cetebrat durant, el
passat fi de setmana les festes del
carnestoltes a Roses.
El divendres tot davant de la
cercavila- anaven dos cotxes un
d'ells repartia garnatxa i coca els
assistents i l'altra «òonfeti» i serpentines per a tothom, així en el
moment de pasar les disfresses
l'ambient va ser més engrescat.
Cal remarcar també que moments
abans de sortir la cercavila, a la
gent que anava disfressada s'els
va repartir un cremat que degut a
la freda nií va molt bé.
Es calcula que els disfressats
divendres a la nit eren uns 600,
amb alguns vestits' fabulosos,
com les panamenyes, les xineses
p les d'Albània. No en parlem del
grup que es va disfressar de brasilenyes! La gresca, els colors i l'animació va continuar el dissabte i
el diumenge.
Car esmentar la encertada exposició, organitzada per l'Assemblea de Veïns Rhodes, dedicada al
carnavals anteriors.
,A Roses per Carnaval tot s'hi
val deien i algú s'ho va creure ja
que va telefonar i va dir que a
l'envelat hi havia una bomba, després de ser buscada per la Guàrdia Civil i comprobat que éra inexistent tot va quedar amb un bon
espant dels organjtzadórs ja que
l'altra gent no se'n va assabentar
fins molt més tard i encara no
tots.

Reelegit el president de i'Skal Club

C. Mauri

ALT EMPORDAr M

Te.; 50 14 95

A La Gavina de S'Agaró

L'Associació Internacional dels
Skal Clubs aplega tenies dè turisme, hotelers i agents de viatges
de tot el món, sota èl lema escandinau de les paraules Salut,
Amor, Llarga Vida i Felicitat.
La nostra província compta en
l'actualitat amb un centenar d'associats, que fa poques setmanes
celebraren el desè Aniversari de
la fundació.
Complint els estatuts es reuniren en assemblea a La Gavina de
S'Agaró i varen votar de nou a
Carles Pallarès con a president de
Skal Club Girona.
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BAIX EMPORDÀ
LA BISBAL ,
Guàrdia Civil 64 09,30
Bombers 64 09 75
Casa-de Socors 64 01 83
Hospital Municipal 64 01 10
Clínica L'Alianca 64 01 83
PALAMÓS
Guàrdia CivilSI 41 87
Bombers 31 49 35.
Casa de Socors 31 4 4 4 5
Taxis- 18 julio 31 47 17
López Puigcerver 31 50 25
Hospital de Palamós 31 44 45

Farmàcies
de Torrí
ALT EMPORDÀ
FIGUERES Feia. Dr. Martín
ROSES Feia. Planas

BAIX EMPORDÀ
LA BISBAL Feia. Puigvert
SANT FELIU DE GUÍXOLS Feia De
la Pena
TORROELLA MONTGRÍ Feia. Pou ,
PALAFRUGELL Feia. S. Sufier
PALAMÓS Feia. Costart

Inaugurada a Sant
Antoni de Calonge-

BibliotiBcà de
2.000 llibres
Des del diumenge passat. Sant
Antoni de Calonge compte amb
una Biblioteca Pública Municipal
de més de dos mil volums i dues
sales de lectura equipades amb el
corresponent mobiliari i material
que facilita la consulta.
El centre va ser inaugurat solemnement amb l'assistència del
director general del Llibre i Biblioteques, José B. Terceiro; del director general de Difussió Cultural, Eduard Ballester; del director
general de Cultura de la Generalitat, Jordi Maragall; del delegat
del Ministeri de Cultura de Girona, Enric Mirambell i tot l'Ajuntament de Colonge.
Hi fou present, també, el professor José M." Berini, santantonienc d'adopció, que ha contribuït
amb gestions i asessorament a la
realització d'aquesta obra cultural. - .
La biblioteca situada al barri
marítim de Sant Antoni, està envoltada d'una zona verda circumdant que l'ailla del soroll del carrer.

PUNT
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Olot
t'armàcies
de torn

Clos el lli CaitipKliiat de Colles
OLOT. — Es celebrà el pi;pppàsaat diumenge, tal com Informàvem en ei seu dia, la^^cioanda del II campionat de colles sardanistes de les comarques gironines, S'encetaren els actes a les
12 del migdia puntualment amb el concert de cant coral I cobla.
D'acurada podríem qualificar
l'actuació de la cobla Ciutat de
Girona, la qual demostrà que comença la temporada émb bon aire.
Les dues sardanes que podríem dir entusiasmaren més el
públic sardanista assistent, que
omplia la sala, foren dins de la primera part. les dues últimes: «Ripoll, bressol de Catalunya» i el
«Foc de Castelló», potser per la
seva força interpretativa.
La CoraíCruscat d'Olot també
Intervingué en aqiie.st concert Interpretant peces tradicionals dels
repertori del cant coral, i conjuntament amb la cobla Ciutat de Girona, «La sardana de les monges».
Assistiren a aquest concert representants de les colles de Fi-gueres, Ripoll, Girona, Becanó,

QÀRROTXA
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OLOT Feia. Cardelús

RIPOLLÈS
RIPOLL Feia. Sargatal
CAIVIPRODON Feia. Joaquim Soler
- Servei permanent
SANT JOAN ABADESES Feia. Sunyer - Servei permanent

Banyoles, com no, els d'Olot que
organitzaven els actes. Precisament aquests representants foren
els que a la mitja part recolliren
els distints trofeus atorgats amb
mòtiü d'aquest campionat 1978.
El concert abans esmentat, fou
gravat íntegre pels equips mòvils
de Ràdio Olot, i hem de dir que
serà radiat ei proper diumenge 4
de febrer de 12 a una déi migdia
per les antenes de Ràdio Olot.
Els actes es tancarem amb un
dinar de germanor, en finalitzar el
qual perlaren el delegat de les colles sardanistes, i un dels organitzadors de la esta d'Olot, coincidint en què la germanor era el
qualificatiu més adient per aquesta jornada, i en el desig de celebrar el proper any la cloenda
1979 amb igual camaraderia i essent tots junts.

CERDANYA
PUIGCERDÀ Feia. Ciurana

La colla «Mainada» d'Olot raculllnt al praml

Ripoll

Avui oferim:

Carnestoltes
popular
RIPOLL. — Ripoll ha tornat a encertar quan s'ha decidit a recuperar una festa
que havia perdut. Primer fou
amb la Festa Major de Sant
Eudald, que any rera any
passava sense penà ni glòria
i que gràcjesa una organització popular i molt àmplia, a
partir de l'any passat es convertí en una gran esdeveniment festaire
Animats per aquest èxit i
donat que feia nriolts anys
que els carnestoltes no es
celebraven com a tals, una
comissió de festes hi ha vingut-treballant des de fa me. sos i gràcies a això reeixí totalment.
Però fou a la nit quan la
festa adquirí una gran vistositat. A les 10 es començaren a concentrar a la plaça
del Monestir gran quantitat
de nmois i noies disfressats
•d'allò més yariat i precedits
per Ja música del grup Tribu
de Barcelona, començaren
una cercavila pels carrers de
la vila que donà molta animació a la nit ripollesa. La
cercavila acabà en el saló
Marabú on ja esperaven els
conjunts Abraxas i Tribu, per
'començar el ball. El local era
totalment atapeit de gent, a
part dels disfressats. A
conjunt, el Carnestoltes fou
un èxit rotund i el ball d'allargà fins a les 4 de la matinada:

Les farlnetes
Pardines. — El diumenge
25 fou un dia atrafegat i animat alhora a Pardines. Des
que la gent de poble va decidir ata fa 4 anys recuperar
una festa tan seva i tan popular, J'arïibada def carnestoltes fa que nombroses persones de tot el Ripollès es
desplacin fins a Pardines per
menjar les típiques farlnetes
fetes a base de blat de moro;
desprès mongetes i per acabar rostes, tot això amb pa i
vi molt abundós.

APARfAMENTS
A: SANT ANTONI
DE CALONGE
NOMÉS PER
400.000 PESSETES
d'ENTRADA
La resta totalment ajornada a 10 anys
MAGNÍFICS
APARTAMENTS
AMB

,.Mi>...
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Té una cabuda de 320 alumnes

Nova escola a la Vall d'en Bas
VALL D'EN BAS. — D'acord
amb el Pla Extraordinari d'Escolarització 1978. «Pacto de la Mòncloa», s'està construint a la Vall
de Bas. un centre d'Ensenyament
General Bàsic, de 8 unitats amb
cabuda per 320 alumnes.
Aquest centre està situat a la

carretera de Sant Privat de'n Bas,
. D'altra banda esmentarerri que
abans del Grup Verge de les Olle- aquest centre estarà dotat de
tes (al mig de la Vall).
menjador escolar, sala d'actes,
Els pobles que en sortiran be- gimnàs i biblioteca.
neficiats d'ell, seran Hostalets
S'ha pensat que tota la mainade'n Bas, Sant Esteve d'en Bas, da de la Vall hi assisteixi i es poJoanetes, Les Preses, sant'Privat sarà en funcionament el primer
d'en Bas, El Malloll, La Pinya,
curs 1979-1980.

Puigcerdà

Castellfollit

Incendi perillós

Disfresses per
la mainada

PUIGCERDÀ. — Aquest passat dissabte dia 24 a les 9.30 de
la nit va declarar-se un incendi en
el 1.° pis del carrer Cassi n.° 4.
Dintre del inmoble es trobaven
en el moment de produir-se l'incendi, la dona i els fills d'en Paco
Herrera, home n.° 7 de la llista de
Unió del Centre Democràtic presente per les municipals de Puigcerdà.
A pesar de la celeritat amb que
van acudir els bombers quan
aquest varen arribar el foc ja havia pres a bona part de l'inmoble,
però con es natural desseguida es
varen plantejar la tasca de treure
lo més ràpidament possible a les
3 persones que es trobaven bloquejades a l'interior del pis.
Els bombers, després de trencar la porta i mentre feien us dels
extintors varen poder treure a la
senyora Herrera i la seva filla, pe-
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rò no trobaven per cap lloc al seu
fill de 5 anys, Rafael Herrera Garreta, ja que la gran cantitat de
fum que hi havia en aquells moments, impedia totalment la visivilitat.
Aquest moments varen ésser
de gran nérviosisme per part de
tots els qui es trpvaben en el lloc
del siniestre. Fins que un dels
bombers, Antonio Ramos després
de entrar i sortir varies vegades,
va localitzar amagat a sota del llit
en el marginat infant Rafael Herrera, que presentava com es lògic, síntomes de asfixia per haber
respirat gran cantitat dè fum.
Traslladatràpidament en el
Hospital de la Vila, i després de
practicarli els auxilis necessaris,
en Rafael Herrera va reaccionar
positivament i en aquests moments es pot dir, per sort que ja
està completament restabler.

CASTELLFOLLIT. — La
mainadeta de Castellfollit, el
dissabte a la tarda, és a dir la
diada de Carnaval, agafà les
velles disfresses desades en
un calaix i sortí al carrer; la
cara bermella, el frac i la barretina es passejaren -junts
Nois molt seriosos han
estat els organitzadors, que
en un interval de temps serviren xocolatada i coca a tots
els que hi havien participat, i
a tothom qui corria per allà.
I amb tot això els nens i
nenes es diverteixen, s'expressen, manifesten i àdhuc
creen —per Nadal hi hagué
una exposició de Pessebres—. Cal dir, amb això,
que idees com aquestes han
de tirar endavant.

• 3 HABITACIONS
• ARMARIS DE PARET
• A M P L I A TERRASSA
AMB JARDINERES
• VISTA AL MAR ( I . - LÍNIA)
• SALA DE BANY COMPLETA I CAMBRA DE
BANY AMB BANYERA
• CUINA DE TAULA DE
FOGONS (2 D'ELÈCTRICS I 2 DE QAS)
• FORN DE PARET ENLAIRAT
• RENTA-PLATS INSTALLAT
• ESCALFADOR DE QAS
• INSTAL·LACIÓ PERA LA
MAQUINA DE RENTAR
• CAMPANA ELÈCTRICA
P U R I F I C A D O R A DE
BAFS
• ARMARI ENLAIRAT ACCESSIBLE
• PORTER ELECTRONIC
• ASCENSOR SEMIAUTOMATIC
• APARCAMENT EN EL
MATEIX EDIFICI
• ESCALA DE MARBRE
• VESTÍBUL DECORAT
AMB MARBRE, FUSTA I
CERÀMICA
• FAÇANA DE MARBRE I
GRANULITE

VISITI
L'APARTAMENT
DE MOSTRA,
TOTALMENT MOBLAT
CONSELLERS I M M O B I L I A R I S

r@PAI
CONSELLERS IMMOBILIARIS

PLAÇA MAJOR, 5 • OLOT
TELÈFON 263966

27 d« febrer
del 1979
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Eleccions

Poftaballa, Palol i Faliu, tres Independents «Per l'Entesa» a Qirona. (Foto. Jordi M.)

Pere Portabella, candidat «Per l'Entesa»

«El senat ha de ser la
cambra territorial»
«Mei he tingut grans aficions, ni he estat col.ieccionista de res. Les cosei
m'han interessat sempre én
funció d'una certa necessitat
de desenvolupament de la
meva personalitat». Pere Portabella. és un intel·lectual de la
política, una mena de «divo»
agnòstic que tot ho classifica en
llenguatges i propostes de lectura, però que està profundament convençut que cal continuar la tradició unitària de Catalunya per assolir d'una manera^
efectiva iè pter>a autonomia de
les nostres institucions de govern.
FHl d'una família íjenestant,
Pere Portabella nasqué a Figueres, i estudià fins als catorze
anys at coi.legr dels germans
maristes, que abandonà en
traslladar-se a viure a Barcelona. Ei seu pare, advocat de professió, era propietari d'un grup
d'indústries químiques, i volia
que ell estudiés química i es fes
càrrec del negoci familiar. Al
tercer curs, Pere Portabella
abandonà la carrera esmentada
per dedicar-se at món de l'art.
Aixt fou com esdevingué cineasta, i es vinculà amb l'avantguarda artística de la seva generació.
Et'meu trànsit cap a la polítics nefac^ d'una concepció revoïuGÉbRiÉa en ei'càníp' artístic, qtss per decantació
ideològica pvssa al camp de
la pràctica pojitlca. El primer
pas en aquesta mena d'actlvHat el vaig donar Tany 66.
(yian s'inicià ia política unitària fie Catalunya amb ia
Taíila Redona. Jo vaig ser el
moderador d'aquesta Taula,
com després ho seria de
i'AssemUea de Catalunya.
Des d'aleshores he estat

sempre vinculat als moviments cívics i artístics de reivindicació nacionalista.

MÚSIC DE TERTÚLIA
Malgrat la seva vinculació al
món de l'art, Pere Portabella
confessa no tenir cap dèria pel
cinema, ni per la fotografia.
Aquests tipus de llenguatge li
interessen, així com la poesia,
només a nivell de proposta concreta de lectura. Tampoc ha
practicat cap esport <d consti
que tenia facultats per Jugar
a futbol car al col.legi deien
que era un bon extremasquerra perquà xuto amb
l'esquerra». En canvi, confessa
que sent un gran interès per la
música, «tinc una concepció
més musical que cinematogràfica del cine». En acabar el
batxillerat tocava la guitarra i la
bateria en un grup de jazz de
manera, no professionalitzada,
«tocàvem només a ies festes
d'amics, encara que ho
fèiem molt bé. Hi havia una
orquestra, competidora nostra, que tocava la música de
Glen Miiler, i un, dels saxos
alts era Mlllet, i'home que ha
proposat CDC per a alcalde
dé Barcelona».
De totes maneres, Portabella
diu qiue tampoc la música significa fjer a ell una gran afició:
«Les aflçions acostumen a
ser unes formes de polarització que parteixen d'una certa
inestabilitat o inseguretat, i
tendeixen a resoldre un problema d'ubicació, refiexen
una certa ansietat per trobar
alguna cosa que serveixi
d'estímul.
«La música és ia proposta
de llenguatge que m'arriba
d'una forma més Immediata.
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Per exemple, ies passo molt
putes, quan vaig pel carrer i
hi ha una desfilada militar
amb una banda, per no marcar el pas, atàs que tinc unes
enormes reticències ais militars. Instintivament marcaria
ei pas, no puc evitar-ho, és
una qüestió de ritme».
«La pràctica poRtlca forma Una part Important de la meva vida». (Foto Jonfl M.)

La força de rEntesa
Encetar el tema polític suposa posar el dit a la líaga de l'Entesa, millor dit de l'ex-Entesa,
puix que en aquesta ocasió no
hi ha cap tipus de política unitària pel Senat.
«L'Entesa del 15 de Juny
lligava perfectament anib ei
procés de política uniatària,
era la liquidació de l'Assemblea de Catalunya i la culminació d'un procés reivindicatiu de base. No hi ha dubte
que en aquest any i mig han
passat moltes coses i que ei
procés unitari de Catalunya
s'ha d'anar revisant, per a
adecuar-lo a la trajectòria
política dels partits. De totes
maneres Jo crec que aquest
no era el moment de desfer
l'Entesa, perquè el Senat,
que ha quedat molt disminuït
én la sevla funció legislativa,
ha recuperat una funció que
el diferencia de ia etapa an-.
terior i és la plena representativitat territorial. Això vol;
dir que su ei procés autónòr
mic funciona i les comunitats
autònomes es constitueixen
as pot arribar a prefigurar un
futur Estat federal, però serà
en la mesura que ia presència plàstica territorial es tradueixi en grups territorials

concrets. En aquest sentit
l'Entesa es va anticipar a ia
Constitució, perquè no representava cap partit polític
sinó a Catalunya mateix».
Entre les causes que contribuïren a la dissolució definitiva de
l'Entesa, Pere Portabella cita la
contesa electoral, a nivell d'Estat entre l'UCD i el PSOE i també tot un seguit de malentesos I
«xafarderies» en el si de la
coalicció mateixa, molt ben capitalitzades per la dreta.
Malgrat tot, Portabella diu
que cal tornar a intentar la prova
de la unitat al Senat mentre estigui pendent d'aprovació l'Estatut i no s'hagi aconseguit la plena autonomia de Catalunya.
Aquest es.el motiu pel qual ell
presenta de nou a les eleccions.
Per dir-ho amb les seves pròpies
paraules «l'Entesa només es
por .t^efera través del vot popular».
Per a cloure ei nostre diàleg,
hem volgut preguntar a Portabella com es defensaria de Tacusació que hom li fa de no
haver-se preocupat massa de
les comarques gironines.
Penso que, sense caure en
demaggies, ia funció nostra
era una funció puntual ja que
vàrem ser elegits per a ia

consecuió de ies pleiíes llibertats individuals, com fou
la lluita per l'amnistia. Jo he
treballat en la Comissió de
Justícia per la reforma del
Còdig Penal I en la Comlsssió
d'Estaments Penitenciaris,
per ia reforma penlntenciàrla
i m'he preocupat de la situació dels detinguts. He treballat també en l'Estatut d'autonomia, i en la Constitució
sobre el títol vultà, que s'havia de millorar en ia mesura
de les nostres possibilitats.
He estat també portaveu de
l'Entesa i re^sponsabie de les
relacions amb altres grups,
la qual cosa m'ha obligat a
viure pràcticament a IViadrid.
Per això quan em diuen que
no se m'ha vist massa per
aquí Jo contesto que malament rai si m'hi haguessin
vist massa, perquè seria la
prova de què no hauria complert amb ei meu deure.
Els senadors que vivien-a
Girona eren els encarregats
de preocupar-se per les coses de ies comarques i nosaltres només podiem recolzarlos a IViadrid.

Carme Gil

Catalanya
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Tarradellas informa al Consell Executiu

traspassos de les

27 de febrer
del 1979

Demà, silenci propagandístic

Fï de dàitipahya agressïu

BARCELONA (De la nostra Redacció). — La campanya eleòtoral
acaba avui enmig d'un indubtable
El president Tarradellas va in- segurat que les transferències de revifament dé la propaganda i de
formar ahir, en el transcurs del les Diputacions hagin entrat a la les expectatives dels principals
Consell Executiu, que les transfe-' recta final, pot donar a entendre partits polítics catalans: Els mírències de les Diputacions à la que íes reticències de les Diputa- tings.finals del cap de setmana
cions, especialment la de Girona, vai-en marcar, d'altra banda, un
Generalitat són a la fase final.
Quant a les transferències a transferir les seves atribucions a. augment molt sensible de l'agresEstat-Generalitat, el president ha la Generalitat han estat supera- sivitat entre les diverses formacions polítiques.
encarregat al vicepresident de la des.
Tots els partits parlamentaris
Comissió Mixta, Josep Lluís SureCal recordar, però, que la Dipuda, la redacció d'un informe on e.s tació de Girona, en el seu últim segueixen mantenint un gran oprecullin les diferents etapes del ple, va a acordar d'ajornar els timisme malgrat que íes enquesprocés de transferències. Per altra traspassos fins la convocatòria tes insisteixin en la seguretat gaipart, en aquesta sessió del Con- del nou ple sortit de lés eleccions rabé absoluta què els resultats seran molt semblants als de les
sell Executiu on eren presents municipals del tres d'àbril,eleccions de juny de 1977. En
tots els consellers. Inclòs el nou
qualsevol cas, tant Centristes,
conseller de Política Territorial i
coní Convergència, Socialistes
Obres Públiques, Lluís Armet, el
con Comunistes creuen que popresident Tarradellas ha donat
dran aconseguir millorar posicompte de l'estricte compliment
cions.
dels acords presos pel Consell
L'esforç final en la propaganda
Executiu que feien referència a la
s'ha fet espectacular durant les
neutralitat del president i dels
últimes hores per bé que tot s'haconsellers tècnics. Informà també
gi mantingut bastant per sota dels
el president, dels contactes mannivells d'activitat de la campanya
tinguts anib els diferents partits
passada. Anib tot les coalicions
catalans, «tenint sempre present
dotades de millors possibilitats
la necessitat d'unitat, única maeconòmiques, és a dir. Centristes
nera de gaudir d'un futur esperande Catalunya-UCp, Convergència
çador», segons va dir Tarradellas.
i Unió, el Partit dels Socialistes de
Explicà, al mateix temps, les
Catalunya f Coalición Democràtidiverses converses que el presica han publicat aquest darrers
dent de la Generalitat ha tingut
dies una quantitat esgarrifosa de
amb Suàrez, Felipe Gonzàfez,
planes
de
publicitat i
Santiago Carrillo i Manuel Fraga,
s'han llançat a fons en la propaaprofitant l'estada d'àquests a
ganda radiofònica.
Barcelona per participar en els diferents actes electorals dels resEsprint de
pectius partits.
El fet que el president hagi asConvergència

apareguts en plena;:campanya
electoral, què explicavendò forma
aparentment imparcial la trajectòria del PSOE; després foren uns
tríptics molt ben impresos però
sense cap signe d'identificació on
s'exposaven les conseqüències
«catastròfiques» d'una eventual
victòria dels socialistes que s'enviaren a una àmplia gamma de
persones infiuentes. Finalment ha
estat la utilizació de les acusacions contra l'ex diputat Josep
Pau en uns cartells que foren enganxats aquest cap de setmana a
les parets d'Alacant, en una jugada absolutament fosca i confusa.

Diputacions à punt

PUNT
DIARI
REDACCIÓ:
Joaquim Vayreda, 63 ent.
!Tels. 21 35 08 i 21 35,12
GIRONA
El ««nyor Xuclà, preaident de la Diputació da Qlrona. (Foto arxiu)

L'esprint final ha estat especialment visible en Convergència i
Unió, els responsables de la qual
no es poden treure del cap la idea
que en la passada campanya vareri fallar precisament en els últims dies. En un intent de corretgir aquell plantejament que estimen equivocat, la campanya dels
püjoiistes va experimentar ahir un
fort increment a la ràdio. '

UN VOT DE

Jordi Pujol no vòl caurà en errors de la
campanya dej 15-J. (Foto Europa
' : • • Press)

Ariuncis amb cua

Els partits econòmicament
La ^barroeria que ha rodejat
menys potents •—del PSUC cap a
l'esquerra— han fet per la seva :tota- aquesta ofensiva d'última
part un meritori esforç de militàn- hora no tia estat absent, d'altra
cia que va ser particularment evi- banda, de la propaganda del madent durant el cap de setmana. teix partit dels centristes catalans
que han acabat passant a l'atac
Ha estat també una caracterís- en lletra impresa i que en un gran
tica de les últimes jornades l'ex- anunci publicat en alguns diaris
tensió a Catalunya de la increïble llençaven al PSC boca d'en Joacampanya anònima desencade- quim Molins la insòlita acusació
nada contra el PSOE a tot l'Estat que «la darrera vegada que goespanyol. Primer varen ser dos vernàreu Catalunya no va anar
llibres-pamflet
sospitosament gaire bé». .

Ull
ITESQUEIUM
irAUlBERAMIElIT
NMaONAL

LA VOSTRA VEU
AL PARLAMENT

PER LA RECONSTRUCCIÓ DELS
P A Ï S O S CATALANS i CAP AL
PLE EXERCICI DEL DRET
D'AUTODETERMINACIÓ
El BLOC D'ESQUERRA D'ALLIBERAMENT NACIONAL
{BEANI ès una coalició electoral formada per dos partits polítics
—Bloc Català de Treballadors i el PSAN— i un ampli grup.de
ciutadans independents encapçalats per Pere Croses. La candidatura té com a principi definidor la lluita per l'alliberament nacional i pel socialisme, dues vessants d'una mateixa lluita contra
l'opressió 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, en la perspectivade la lluita conjunta
per la* reconstrucció nacional dels Paísos Catalans.
RECOMANEN EL VOT AL B.E.A.N.: Euskadiko Esquerra, Ünidade Galega (PSG, POG), Unión del Pueblp Canario, Goriseyu.
Nacional Astur. Partido Socialista de Andaíucía, 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 col·lectius prevalguin sobre els d'una minoria de
privilegiats.
-

Per a ordenar
bélescoses

;..,.;, ,

. . , . ,.,.,,
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fa

COMnON

DEMOCRATieA

defensa la teva feina
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SI ENS VOLEU AJUDAR, DIRIGIU-VOS A:
GIRONA: Ronda Ferran Puig, 15, 4.° 1."
Telf: 21 27 46
FIGUERES: C / . Ample, 14, 2on. 1.» ,
Telf. SO 24 40

VOTEU:
BEAN

ELS N O S T R E S C A N D I D A T S :
PERE CROSES PRAT (paleta)
PILAR HERAS TRIAS (mestral
JOAN DAUNIS PIJOAN (grafista)
J A U M E CLAPES COSTA (metge)
JOSEP W ESTEBAN (trtíballador)

La força
de les comarques!
iV.

•W.
'

•

^

.av*
;i

V

iVSn-

'^
- *

ït'l •llíll·'·.-

.-i'.í··;^^t·.. '• •

- _ ^

Ramon Sala

Concepció Ferrer

Josep López de Lerma

Joan Saques

Joan Pijoan

Joan Vidal

Araéslborade
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^mr

Anuncis classificats

27 ds febrer
del 1979

FINQUES
EÚÍ.ATE

CENTRAL MECANOGRAFICA
Màquines i Mobles
d'Oficina

PROVRUP
GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. Sin Fnncesc 1 I Z
Telf. 20 89 fiZ-Z115 1ZZ0B5 6Z

AGENCIA DE
LA PROPIETAT
IMMOBILIÀRIA

C A Sèquia, 2 1 - GJRONA
Tei. 20.36.15

eiHONA

VENDA

IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
para ampliar plantilla,
precisa:

Compra-vendà de finques rústiques i urbanes
Administració i lloguers
Préstecs i hipoteques
Inversió de capital
Gestionament de crèdits agrícoles
Assessoria jurídica

IMMOBLE nUTLU 1

Sta. Eugània, 18, Ser. 4a.

LLOGUER l(PWO'ÜHJP)

Teiàfon 20 7 1 3 3

* Pis do* dormitori* C./Emili Qrahit
* 14.000 ptas. Sense mobla*
* Pi* 4 dormitoris, c/. Ciurana
19.000 ptas amb moble*
* pi* dos dormitori*. C/Creu
20.000 pte*. amb mobles.
* Despatx 60 m^
* C.&sa. Eugènia 18.000ptas.

GIRONA

ÀTICS
EN EL LLOC QUE DESITJA
AMB LES CONDICIONS QUE NECESSITA

OCASIÓ kPROmUP)
Pis 5 dormitoris
amb parquet. C /
Creu. 4.600.000
Pis 4 dormitotis, CÇ
amb parquet, CA
Grau, 4.600.000
Pis 4 dormitoris, C/.
Migdia. 3.1S0.O00
Pis 4 dormitoris. C/.
Barcelona
1.800.000.
Pi* 4 dormitori*, C/).
Creu. 4.200.000
Pi* 4 dormitoris
Agda. St. Narcís.
2.700.000.

IMPORTANT DELEGACIÓ DE GIRONA
necessita

ADMINISTRATIU
Pensem en una persona joye, lliure s. m., responsable i
amb bona capacitat de gestió. Haurà de responsabilitzar-se de
tota la feina administrativa de la delegació.

DES DE 2 . 5 0 0 . 0 0 0 fins a 8.000.000
PONS:

Joaquim Domingo: Psicòleg. Tel. 21.97.03

ES DEMANA AUXILIAR
ÀDMIIMISTRATIVA
PER A TREBALLAR
A GIRONA CAPITAL.

DELEGADO
Administratiyo, con axparlsncia sn el ramo da la Construcción. Para raaponsabilizarsa da toda la geatión comercial en la zona de PALAFRUGELL
:.•:.,'- _ SiANT FELIU DE GUÍXOLS

necessita

MUNTADORS DE MAQUETES
Els interessats adreceu-yos al
C / . Joaquim Vayreda, 6 3 , baixos
Tel. 2 0 5 0 76

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francesc 1 I Z
Telf. ZO 89 6Z-Z1 IS 1Z-

EXIGÍENbOSE:
—Domicilio en dicha zona.
—Experiència en constructores localea.
—Capacidad organizatíva a nivel adminlstretivo y de ventes.

ZO 85 62
GIRONA

SÈ OFRECE:
—intagración inmadlata en « I grupo.
—-Posibilidad de promoción a cargos superiores.
Interesados, escribir con curriculun vitaa a Oficina de Empleo. C / . Cruz
n.° 2. - Referència 12.614. Asasorfa en la seiacción:
Joaqufn Domingo, psicólogo. Tal. 21 9 7 0 3

(PTOQWP)

EMPRESA INMOBILIARIA DE AMBITO NACIONAL PRECISA

PISOS A M B
APARCAMENT
LLIURAMENT I M M E D I A T

INTERESSADES, TRUCAR AL 21 91 50

IMPREMTA DE GIRONA

20 18 7 2 - 21 4 5 9 9

EMPRESA INMOBiLiAfllA DE AMBITO NACIONAL PRECISA

Es valorarà experiència Jornada laboral de dilluns a divendres. Interessant remuneració econòmica
Interessats presentar-se a SEAF-PPO, Creu 2-4. Ref. 12863.
Assessora en la sel lecció

IÇPROUtUP)

* Sol tot si dia
* 4 dormitoris
* meniador-tala d'estar
* culna-galarla
* 2banyt
* calefacció Individual
* gas ciutat
* des de 2.850.000 peajMtaa* Facilitat da pagament

INSPECTORES DE SEGUROS
Para la Província de Gerona
Se reqiiiere:
"
*
- ^ ConstanGía y presencia.
^ ExperierfSíia profesròhal.
Se ofrece:
— Ingreso en nòmina de la empresa, con üna retribución interesante y negociable.
— Incentivos, premios de producción.
— Gastos a cargo deia Empresa.
Los candidates interesados debéràn dirigirse al n.° 9900 de Roldós Anuncios, Vergara, 10
Barcelona - 2

11

DELEGADO

VENEM

Para responsabllizarsa de toda la gestión comercial en la zona da OLOT

C. del Güell, façana a la plaça. 3
dormitoris, cambra de bany, sala
de, ibàrty, calefacció,. • aticatats
fins al sostrev.a la cuina, a la
cambra de bany i a la sala de
bany.
Preu ; .mòdic, faci|itats fins . 11
anys.
.. FINQUES RIBAS . Í M O T J E
TEL. 2 0 8 2 5 8
Eiximenis, 12.
GIRONA

EXIGIENDOSE:
—Domicilio en dicha zona.
—Experiència en constructuras localas.
—Capacidad organizatíva a nivel adminlstretivo y de ventas.
SE OFRECE:
—Intagración inmediata en el grupo.
—Posibilidad de promoción a cargos superiores.
Interesados, escribir con currículum vitaa a Oficina de Empleo.
C . Filàntropo Llopis, 3, Olot - Referència S.574.
Asesora en la selección: Joaquin Domingo, psicólogo. Tal. 21 97 03 '

Ja ets lector de PIIIIIT DIAM.
Ara.sigue'n PROPIETARL

El cinquanta per cent de les accions de PUNT DIARI són d'una Cooperativa a la que hi pot accedir tothom.
Calen 6 0 0 ciutadans de La Garrotxa, El Gironès, L'Empordà, La Selva,
El Ripollès, i La Cerdanya, que vulguin compartir la propietat del diari.
De fet cal que hi siguem tots, perquè
PUNT DIARI sigui un diari ben teu.
Ben nostre. . .

FULL

INFORMACIÓ

Nom.
Adreça ...
Població,
Telèfon...
vol saber que cal fer perquè
I

1
1
I
I
I
I
I
I
I

T Dl,
DIARI sigui un diari ben j
PUNT

•í
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Entri

OARl

Josep Arnau encapçala la candidatura centrista

El nuvi de rUCD gironina
No vol ser un de més dins «rexòrcit de diputats a Madrid».
La insistència dels homes d ' U C D vai decantar al darrer moment el nom de Josep A r n a u cap à les seves filés. « J o estava Jugant tranquil·lament a m b els m e u s trens e|ictrlcs, quan va truCarm e en Suóraz.» Eren les vacances del N a d a l - 7 8 i era l'última carta
per jugar.
El festeig de Josep Arnau amb la
UCD era paral·lel-al que mantenia
amb CDÇ, « E l mateix dia q u e e n
Pujol m'oferia un lloc a la llista,
ja havia donat la meva paraula a
U C D . » «En t e r m e s generals
—afegeix—, el centre m ' e n c a i xa, u e totes maneresé t a r d o d ' hora l'apropament d ' U C D i GDG
és inevitable».
La política li ve de nou. Les primeres Insinuacions se li fan abans
:del 15-J però no próspei"en. Més
tard, sé li ófèreíx-el pritner lloc per a^
l'alcaldia de Girona, qüestió que no
li interessa i finalment, s'esdevé la
cursa per fitxar-lo. « S ó c cons, cient que el méu n o m é » una
tarja de visita i que per això
m'han buscat.»

A Santander obté, a més de la
càtedra de mecànica, la plaça d'adjunt d'enginyer de camins, üuari
comença a trobar-se bé en aquelles
terres, la Idea d'instal.lar una escola
politècnica à Girona agafa cos
« I així, ja ans teniu a t o t a la
famiiia altra volta cap a Girona.
.A la Politècnica recorden que hi
havia un catedràtic de Girona
per a q u e s t s m ó n s , - i v a r e n
cridar-me per dirigir la nova escola de Girona». Això era el gener
del 74.
Recorda els c o m e n ç a m e n t s ,
amb els dotze alumnes, els cinc
professors, als locals de la Cambra
de Comerç, i es mostra satisfet del
treball d'aquests cinc anys. Els 4 5 0
alumnes, els 9 2 professors i les tres
carreres que actualment porten enFer carreres
davant, els terrenys per a la nova
escola, la consolidació de l.'escola
«La tarja de visita» de Josep
universitària Politènica de,Girona,
Arnau comença a omplir-se el 2 5
són el motiu de la seva satisfacció i
d'agost de 1942. Neix a Girona, fill
de l'equip que ha treballat amb ell.
de «l'Arnau ciclista», estudia als
La carrera de director de Josep
maristes i més tard comença el peArnau no comença però a l'escola
ritatge industrial a l'acadèmia
politènica. La seva aflció al teatre
«Mercurio».
l'havia portat a la direcció del TEU,
Per les dificultats que comporta
estudiar;í)eritatge en una acadè,ni||- grup de teatre universitari que parés obligat a desplaçar-se a Terrassa . ticipava als campionats d'Espanya.
De petit, aquesta aflció va
per continuar els estudis.
Finalitzats els estudis de peritat-. portar-lo a participar en recitals de
poesia als maristes.
ge, l a la vegada que comença a donar classes,, inicia la carrera d'enLes anècdotes de la seva exginyer industrial.
periència teatral són moltes. « U n a
Estudiant el segon curs d'enginvegada, —explica— v à r e m reyer va casar-se.
presentar a Saragossa l'obra
«Estic casat una mica per
d'en Sastre, «Escuadra hacia la
obstinació. En aquells anys a
miierte», una obra
antiGirona els xicots convé niem o
militarista e n una ciutat t a n t m i no, i jo no convenia a la família,
litar c o m Sarad^ssa. L'ambient
però per obstinació i per la solija era enrarit. Per la nostra part,
daritat de la colla, la cosa va
anàvem poc preparats, el que
acabar b é . »
va obligar-me a col·locar un
En aquells temps, per sortir-se
apuntador a cada costat de l'esamb la seva, en Josep Arnau pren
cenari. I així, els actors deien
un «pseudònim amorós». « J o era
una frase, feien quatre,passes i
e n F i g u e r o l a , no l ' A r n a u . »
se n'anaven desesperats cap a
L'any 7 1 , guanya les oposicions
l'altre costat».
a càtedra de mecànica de fluids.
Les crítiques varen ser horriJosep Arnau té aleshores 2 9 anys i
pilants, només varen destacar
es troba davant |a disjuntiva d'anarla «mobilitat» que el director
se'na Santander o bé de quedar-se
havia sabut donar als personata Terrassa. Es decideix finalment
ges».
per Santander. « A g a f o la d o n a ,
Altres aficions de Josep Arnau
les dues nenes i cap allà. I q u a n
arribem,; una hepatitis que e m són el tennis i l'esquí. 1 fins els seus
anys universitaris jugava a futbol i a
té cinc mesos de baixa, per a c a ping-pong. Amb aquesta especialib a t d'arrodonlr-ho t o t . . . »

Josep Arnau: no vol «ar un «honM Suírez» —r Foto Jordi M .

tat arribà a sub-campió de Catalunya amb l'Ademar.
« A c t u a l m e n t , els meus sedants
són la música; només escoltaria
Bach, i l'aflció à la pintura». En
Josep A r n a u t é una petita collecció d e quadres 1 ell mateix
diu que és un aficionat « b a r a t »
a la pintura.

Catalanitzar ^spanya
Mai no s'havia plantejat de
posar-se en política, però com diu
ell, «si no hi ha polítics professionals, els professionals hauran desfer política».
Una vegada dins de la política, i
encaixat a la UCD, no vol convertirse en un home més dins de « l ' e xèrcit de diputats a M a d r i d » ,
sinó que. vol mantenir la seva personalitat. « J o sóc j o , penso c o m
penso i crec el que crec».
La seva condició d'home festejat
per UCD i CDC podria convertir-lo
en home-pont entre ambdues, forces, encarà que ell no en sigui partidari.
«És molt vàlid que gent de
Catalunya vulgui, o intenti, c o m
s'ha dit darrerament, catalanitz a r i a resta d'Espanya». «Es bo,
—continua dient— que e n t r e la

Àlbum familiar. Recitant poesies als H H . M M . , abans d'un partit al camp
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g e n t de centre hi hagi qui es
preocupi de fer, entendre que el
problema de Catalunya s'ha
d'anar solucionant.
La diferència entre UCD i CDC
és una qüestió de temps, segons en
Josep Arnau, perquè de «mica e n
mica és pot assolir el que es
p r e t é n , però no tot dé c o p » .
« S e m p r e que h e m anat a M a drid a m b allò de « t o t o res»,
he~m tornat a m b les mans buides».
« L a política, diu, és pactar,
que no vol dir cedir i d'això e n
sap una estona en Tarradellas».
D e president a president. Si
temps endarrera en Josep Arnau va signar la carta contra ai
president Suórez per les seves
declaracions a «Paris M a t c h » ,
ara reconeix els mèrits del president d ' U C D . « S a b e n t c o m
pensa la gent de fora de C a t a lunya, que aquest home hagi
estat capaç d'autoritzar, t a n
forçat c o m es vulgui, u n decret
d'autorització de la llerigúa catalana, té el seu m è r i t » .
« S ó c d'un partit sucursaiista?» « Q u è millor—respon en Josep A r n a u — que la gent d'aquí
participi a nivell d'Estat, que

mentalitzi la gent de M a d r i d » .
Per al candidat d'UCD per Girona,
cal completar aquella frase ja popular que és català tot el que viu i treballa a Catalunya. « T a m b é es català, recalca, el que trebaíla
«per» Catalunya».
El seu programa electoral per les comarques
gironines pot concretar-se en tres
punts bàsics: universitari, medi ambient i indústria i:economia,
«Potenciar l'eséÒla de Formació Professional, la Ptílitèchica i el col·legi universitari.
Treballar en la solució del riu
l e r , instaurar Jes: autotritats de
conca x o r a a òrgan competent
per a tots els problemes referents al riu. Afrontar la crisi Industrial de les comarques».
La falta de benefici industrial,
inexistència d'inversions, els canvis
institucionals, són les causes, segons l'Arnau, d'aquesta crisi a la indústria comarcal.
Quant al programa a nivell estatal de l'UCD, el candidat gironí destaca els següents punts: lluita contra l'atur, els processos autonòmics, la llibertat d'ensenyament i el
problema sanitari.
L'atur, el gran problema, segons
totes les forces polítiques del país,
ha d'afrontar-se bàsicament amb
quatre mesures. «Escolarització
fins als 1 6 anys, jubilació anticip a d a , inversions públiques,
l'assegurança d'atur. Aquí, però, cal tenir en compte la «picaresca» del país.»
Josep Arnau no vol, ni creu ser,
un « h o m e Suórez» i no es cansa
de repetir que no es presenta per
interès personal sinó pel bé de Girona i del sector de l'ensenyament.
De les promeses de diners per l'escola que diuen que li va fer Suàrez
per convèncer-lo, de la Direcció
General que el president sembla
que li té guardada, diu no saber-ne
res, encara que trobaria molt normal que «essent diputat fos més
fàcil aconseguir diners per a
l'Escola Politècnica.»
«IMo es pot pretendre, diu,
abraçar-ho t o t , cal sectoritzar
l'activitat de les persones». I la
seva activitat és la de catedràticdirector, especialitzat en contaminació d'aigües i aire. Temàtica molt
adient a les nostres comarques,; pe-•
rò que podria fer pensar en la possible capitalització per part d'UCD de
tot el treball realitzat fins ara.
« D e cap manera U C D capitalitzarà el treball fet per l'Escola
Politècnica i el seu equip.»

del Coma-Çros i en unes classes de teòrica a les «milícies»

HJNr

(rista

27 do febrer
del 1 9 7 9
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Duran, Giró i Oriol, candidats al Senat per Centristes de Catalunya-UCD

Anna Marig Oriol Moncanut

«Tenir fe en Suórezyi
Anna Maria Oriol Moncanut, la
prinieradòria de Figueres que va
anar amb moto, vol convertir-se
ara en la primera Senadora de les
comarques gironines.
•" Carididata'niímerò tí^e's al Congrés per UCD a les eleccions del
15-J, tprna a presentar-se ara,
però pel Senat «perquè és una
ÍForma més directa d e polsar
l'opinió personal i per altra
b a n d a , perquè c o m a dones,
tenim el deure i el dret de
partiçlpar-hi. H I ha moltes dones que encara no s'han conscienciat..».

mateixes característiques de la
seva feina -^inspectora d'ensenyament— fa que conegui pràcticament totes les províncies espanyoles, a més de tots els pobles
de Jes nostres comarques.

De progressista
a moderada
Després d'estudiar, magisteri
per lliure, va a Madrid per estudiar
pedagogia. D'aquesta època són
els primers records polítics. A la
facultat és considerada molt revolucionària, ella mateixa es consi-

De l'actuació
política
d ' U C D n'està satisfeta. «Tot
el que ha promès ho ha portat
a t e r m e , t a l c o m dèiem a la
c a m p a n y a » . La Constitució i els
processos autonòmics són, • segons la candidata al Senat por
l'UCD, els èxits més importants
del seu partit:
Quant al treball a les nostres
comarques, la Secretaria provincial d'UCD diu que «tothom que
ha vingut a demanar sobre les
necesitats de les nostres comarques ha estat atès I nosaltres ho h e m transmès als nos-

Sr'ir/

De petita,
entremaliada
Anna Maria Oriol va néixer a
l'escola de Pontós el setembre del
1929, de pares mestres. La seva
mare és, com ja podeu suposar, la
^pfitnéràWéstfà:=iDB§présZ durant
els anys de guerra i quan el seu
pare era perseguit, és obligada a
canviar l'escoja pel bosc.
«Acompanyava el m e u pare
q u a n s ' a n a v a a a m a g a r al
bosc/ M a r x à v e m al matí i tornàvem de fosc. En aquells
boscos vaig aprendre a llegir i
escriure.»
Per les mateixes circumstàncies es va veure obligada a fer la
primera comunió en un escenari,
a Sant Andreu de la Barca. Finalitzada la guerra la família tornà a
Pontós. Es normalitzà la vida familiar i l'Anna Maria va començar
el batxillerat. Primer d'interna al
Col.legi. de la presentació de Figueres, més tard, a les Escolàpies
de Girona.
«En aquests anys, diu, ara
molt entremaliada. M ' a g r a d a va mOlt l'excursionisme, fer
teatre e m b els amics i anar
a m b bicicleta.»
La velocitat i el viatjar són dues
de les constant de la seva vida.
Ella mateixa explica que «fins als
deu anys anava a peu, dels deu
als vint amb bicicleta, del vint als
trenta amb moto i a partir dels
trenta amb cotxe». Això, i per tes

dera progressista. «Amb els anys,
diu, he anat agafant moderació».
Fins al punt que, quan tornava del
primer congrés d'UCD va trpvàr-,
se amb un amic d'àquells anys
universitaris i en dir-li d'on venia
va quedar-se aturat. «Et feia en
els socialites», explica l'Anna Maria Oriol.
« S e m p r e he estat vinculada
a la gent que t é inquietuds,
encara que no milités e n cap
partit fins f a l>en poc». Ingressà
a l'UCD després de les eleccions
del 15-J i actualment n'és Ja Secretària provincial.

;;:• •;•• *:.,. :••

f*^ ; ' • . . •

i.r
Tíi' ' , . « , * ' ,•'•
f i ; , IJÍI ,'•!,• ,

M'V

Í ' N .

«••••

;.'.IÍ;

'.".',.

SW

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 27/2/1979. Page 13

•'

\m^'"-Ay'^
Anna Maria Oriol vol ser la primera senadora de les comarques gironines

tres representants. Nosaltres
crèiem, continua' dient l'Anna
Maria Oriol, que els diputats i
senador han de ser a M a d r i d i
aquí han de tenir uns gabinets
i uns equips que atenguin les
demandes».
Al Senat, els senadores d'UCD,
donaran suport a la política general del partit i quan es parla de la
possibilitat d'una entesa a Madrid
respon que « d e p è n de quins interessos vulhui defensar».
« N o s a l t r e s .—respon a l'acusació de sucursalistes— volem
servir Catalunya i no servirnos d e Catalunya. D'altra b a n da —continua—, no crec que
s'hagi de fer una anàlisi d e
sang.»
U n punt important e n el
programa dels centristes és el
comarcalisme. «El problema
social català no és només de
desequilibri de classes^ sinó
t a m b é u n desequilibri entre
comarques».
«La solució al problema comarcal ve donade pel mateix
principi democràtic. Cal donar
poder polític real a les comarques. Es a dir —afegeix—, r e distribuir el poder polític donant a les comarques una c a pacitat que avui no t e n e n . »
A la discussió de l'Estatut els
representants d'UCD no varen
poder modificar els punts corresponents a la qüestió comarcal.
« N o vàrem poder perquè C D C
va votar sempre a m b socialist e s i comunistes».
• El futur de la candidatura
d ' U C D a les nostres comarques,.
integrada - per un representant
dels empresaris — G i r ó — , un del
camp —-Duran—, a ítiés d'Anna
Maria Oriol —representant del
sector de l'ensenyament—, és de
confiança. « C à i tenir fe — d i u —
e n un partit que compleix el
que p r o m e t » .

Textos i fotos:

Jordi IVIercader

AL SENAT, PERSONES
CENTRADES

Oferim la nostra gestió de portes
obertes a tots els suggeriments i necessitats de les persones que viuen i
treballen a les comarques gironines.
Ofrecemos nuestra gestión de puertas
abiertas a todas las sugerencias y necesidades de las personas que viven y trabajan en la comarcas gerundenses.

O

DURAN
GIRÓ
ORIOt

CENTRISTES DE CATAUlilYA-UCD
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Espanya

PUNT
DIARI

puntéts
• - E T A . ^'••|)i§s^fep|t,esT;5
sumptes integrants d'un escamot d'informació i pròpa-•
ganda d'ETA-iVl, han passat"
a disposició judicial, segons
ha informat la comissaria de
Vitòria. D'altra banda, eUut•gat d'Instrucció Central número 1 de Madrid ha dictat
auto de processament i presó contra cinc pressumptes
membres d'ETA, acusats,
entre altres delictes, de la
mort del regidor de l'ajuntament d'Irun, Julio Martínez
Ezquerro.
•
M I C H E L I N . — Ahir
varen començar oficialment
à la delegació del Treball de
Vitòria les negociacions del
conveni col·lectiu de l'empresa «Michelin», el director
de la qual, Luís Baitüa Palacios, es troba segrestat des
de fa una setmana per ETA
(P-M). D'altra banda, la família no ha rebut cap notícia
dels segrestadors, i és a l'espera de que sigui posat en
llibertat d'un moment a Taltrer ' _
•
ETA. — «Si París col,labora amb Madrid, deduirem totes les conseqüències», varen declarar tres dirigents d'ETA a un periodista
francès, en una er>trevista
que publicava ahir el diari,
parisene «Le Matin». Qualsevol que sigui el resultat de
les eleccions, els dirigents
d'ETA diuen que «continuarà
la lluita armada». Assenyalen com a un dels seus ob-.
jéctiusprióritàris «la retirada
de les forcés de la policia».

27 de febrer
del 1979

A dos dies de les eleccions legislatives

Ahir, al Marroc

àcatià la campanya
GIRONA. — A dos dies de les diferents líders polítics, Martin Vieleccions, la campanya electoral lla va manifestar: «Espanya és
està tocant a la seva fi. En ara, més que mai, a les vostres
aquests moment l'Estat espa- mans». Més tard va afirmar que
nyol, qüe s'havia convertit en un «els que'ara, a la campanya elecenorme saló d'actes, esfà veient toral, pregonen seguretat i fermecom els darrers mítings i xerrades sa, han fet durant tots aquests
electorales és van acabant. Com mesos els màxims esforços per a
també els darrers cartutxos dels lligar de mans el govern i impedir
partits per Jal de convèncer l'elec- que governés precisament amb
torat o el vot dels indecisos.
. seguretat i fermesa».
Els programes electorals de la
Per la seva part, el ministre de
televisió, tan pel que fa a progra- Cultura Pio Cabanjllas manifestamació com a censures, han aixe- va en sengles mítings; «La unitat
cat molta polseguera. El que sem- d'Espanya ós quelcom que no adbla que ha d'ésser el darrer punt met dubtes». Per a Cabanillas
conflictiu, el de «Herri'Batasuna», «l'esquerra va voler plantejar una
finalment s'ha arreglat. Així, fórmula federalista que per enaquesta coalició tindrà el seu pro- tranyar él risc del separatisme va
grama a la TV, a la primera cade- ser refusada»: Ç^^^
el que
na, d'acord amb la decisió presa deia el seu líder, AdbIfoSuàre a
pel jutge què "va entendre el re- Barcelona, va insistir en assenyacurs presentat davant ia negativa lar que malgrat erterme «naciode la Junta Central pel text pre- nalitats», la constitució «assegusentat El programa s'emetrà a les ra el concepte d'unitat de la pà•cinc de la tarda amb el text ínte- tria».
gre inicial, que fou censurat per la
Junta Electoral Provincial i Cen- «UCD: sindicat
tral. : ,

La televisió
qualificada
d'antidemocràtica
En relació també amb la televisió, el PTE, en una nota del seu
comitè federal, qualifica d'«antidemocràtica» la decisió presa per
aquest organisme referent a la
concessió al partit d'un minut i 45
segons d'emissió «a canvi d'un
programa de 10 minuts sabotejat
eí dijous», segons informa Efe.
Pel que fa a declaracions dels

Tres vaixells
novaniéift
apressats

drid, va dir que «UCD no és un
partit polític, sinó un sindicat d'interessos».

HUELVA.— Després de
l'empreçonament, el divendres al vespre, de dos vaixells espanyols, amb port a
Melilla, els patrullers marroquís^'han agafat tres més,
aquesta vegada de Huelva.
Es tracta del «Puntamar
Uno», «Murbirucfi'i» i «Monte Barbanza» i el motiu de la
seva captura ha estat, segons sembla, pescar ilegalmente en aigües marroquines. «Però sobre això no podem dir res, ha manifestat a
Efe i'Associació d'Armadors
de Pesca Fresca de Htielva,
perquè ho en tenim notícies
de cap, classe. L'única cosa
quesabemésf que h^n estat
vàgafats»;-';/.,'':'-":'',--'
Segoris recullen altres informacions, el tres vaixells
estan, al por d'Agadir, retinguts, tot i que els tripulants
estan en llibertat.
D'altra banda, la Direcció
General de Pescà Marroquí
ahir al matí deia que encara
no havia rebut les actes dels
comandants dels patrullers
que el divendres varen agafar dos vaixells espanyols.
Posats en contacte amb
l'ambaixada espanyola de
Rabat, han declarat a PUNT
DIARI que «aquesta situació
és realniente preocupant. Fa
pocs dies esya arribar a un
acord i sembla que nO va
servir de res».

Per la seva part el comitè provincial de Madrid, del PCE ha fet
públic un comunicat en el qual
denuncia l'agressió de la que fou
objecte una caravana de propaganda en la qual hi figuraven dones, nens i persones d'edat. Avisada la policia es va procedir a la
etenció i identificació de quatre
militants de Fuerza Nueva i de
Unión Nacional.

La BBC i les
eleccions
Pel que fa a la ORT, va celebrar
durant el passat cap de setmana
478 mitings, segons infprma una
nota de l'oficina de premsa d'aquest partit.

Relacionat també amb les
eleccions espanyoles, la BBC de
Londres va emetre un programa
televisiu inttitulat «La presència
del franquisme a les eleccions esd'interessos»
panyoles». La medul·la del proEn un altre ordre de coses, grama va ser.la intervenció d'una
Coalición Democràtica ha fet persona vestida d'uniforme militar
unes darreres declaracions al llarg i a qui es va identificar com a
d'una conferència de premsa a «general de l'exèrcit espanyol».
Madrid. Antònio Carro Martínez
José marià de Areilza, de Coava dir: «Acabem la campanya lición Democràtica, va responder
electoral amb optimisme i satis- a algunes preguntes de la televifacció. No hem tingut cap inci- sió i també es varen mostrar aldent i qualsevol enfrontament guns plànols de mítings de Fuerza
amb algun altre partit ha estat Nueya i de Blas Pinar. L'uniformat
sempre a base de dialèctica ama- va a enumerar les circumstancies
ble, amb ple respecte per a tot- especials que haurien de donarse
hom»; A continuació, Eurico de la perquè i'exércit intentés prendre
Pena, candidat al Senat per Ma- el poder a Espanya.

•Si

^m

Al Senat, noinés una opció clai^^^

PER L'ENTESA
TORNA A VOTAR
ELS HOMES
DE LA UNITAT
X PORTABELLA
& FELIU
XJPALOL

A BARCELONA

BENET
CANDEL
SABARTÉS
A LLEIDA

MARTÍ
ROSELL
SIURANA
A TARRAGONA

BAIXERAS
AMORÓS
MURALL
AGRUPACIÓ D ' E L E C T O R S

PER L ENTESA

¥0lém l'Estatut ara.
SLUJ*
^VòlenirÉstatut sense retallar.
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Món
Podria ser d'aquí a deu dies

Per les crisis
africanes

,.••;•

sense
autoritat

Consens
Quan el cas de Tanzània i
Uganda, la primera sol·licita
que es condemni la invassió
de) seu territori per les tropes
d'Amin, però l'OUA no està
disposada a condemnar a
ningú i menys a un país
membre i el que és més
greu, tampoc té autoritat
moral per fer-ho. En aquest
sentitvef secretari general de
l'OUA, Èderri Kódjó, va manifestar que les sol.lucions
no" és troben en les condemnes sinó en les díscusions i
que l'OUA ha de tenir la funció de facilitar el diàleg.

Ambigüitat^ pel
Sàliara
En ei problema del Sàhara, l'OUA no ha pres cap determinació compromesa cap
un o altre bàndol, tot i que
no ha reconegut al Front Pol'isario i ha refusar en alguna
ocasió les tesis algerines sobre el conflicte. Aquestes limitacions podrien provocar
l'abandonament de rorQahitzacjó per part d'alguns països,, cansats de que l'OUA
no passi de ser un foro de
discussió, on, a més, els assumptes polítics conflictius
es disimulen freqüentment
amb 1,'excusia de l'urgència
dels temés econòmics.

.;,-·^:-.;·
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Xinesa

L'OUA;

Els enfrontaments entre
ijgàricfe i Tanzània i la qüestió del Sàhara, són dos dels
punts principals que podrien
proyoear una crisis d'imatge
a l'OUA (Organizació per l'Unitat Africana) per a fer-se
notòria la constant incapacitat de l'Organització per a fer
de mitjancer en aquest tipus
de conflictes.
L·.'OUA ha mobilitzat a
Nairobi ei seu comitè per a
les. disputes interafricanes,
que consta de nou membres
al que s'hi han afegit Kenia
-que presideix l'actual consell
de ministres i Líbia per les
seves bones relacions amb
Uganda. Ara per ara, qualsevol tipus de conversa ha fracassat

•;/^"^

La fi de la guerra encara ós condicionada per l'actitud de Vietnam,
segons TengHsiao-ping
Segons ya anunciar ahir ei vice-primer ministre xinès Tang
HsiaQ-jping, la guerra amb Vietnani podria acabar d'aquí a pocs
dies. b e tota manera, la fi dei conflicte podria ser encara condidonadfi per l'actitud del Vietnam en els dies que resten per que
es compleixi ei càstig, segons les mateixes declaracions del líder
xinòs.
El termin fixat per Teng per a
cobrir la Invasió de Vietnam, es
complirà d'aquí a onze dies, amb
la qual cosa la guerra haurà durat
. menys de tres setmanes. Malgrat
que Teng no va vincular directanient el problema sino-vietnamita
amb la intervenció de Hanoi a
Çambodja, en medis xinesos es
valora molt positivament la proposta del cap romanès, Ceaucescu sobre una retirada de Xina i
Vietnam de les respectives zones
envaïdes. En qualsevol cas, una
proposta ferma de Xina és que es
deixi lliure Çambodja per a determinar lliurement el seu futur.

de Teng Hsiao-ping, l'ofensiva final abans de la retirada. Segons
informacions del diari japonès
«Akahata» les forces xineses han
estat reforçades amb dues noves
divisions, amb la qual cosa calcula que el total d'homes de l'exèrcit
xinès que lluita en territori vietnamita, puja a tres-cents vint-i-cinc
mil.
En informacions de l'agència
japonesa «Kyodo» els combats
van prenent constantment caires

de major duresa i es pot dir, segons l'esmentada agència què els
atacs són tant o més violents com
van ser-ho els nord-americans en
el seü dia. D'altra banda, combois
plens de soldats es desplacen des
de Hanoi cap a les províncies
frontereres en grans contingents
per a fer front al reforçament de
les batalles i avions «Mig» han
estat desplaçats també cap a la
zona del conflicte.
La situació en les sis capitals
de les províncies frontereres on
tenen lloc els enfrontaments es
d'un assetjament constant per les
forces de Pequín, únicament les
de Lang Son, Gao Bang i Lao Cal
han caiugut sota el seu domini.
En aquest moment, el gruix de la
guerra es desenvolupa als nuclis
de Lang-Son i Lao-Cai.

Imatge entre la guerra i la pau
que aviat podria arribar

En un estadi
Rés a L'OiUU
Aquestes el punt que la URSS
no va acceptar en la darrera reunió del Consell de Seguretat de
l'ONU del passat diumenge, en no
admetre cap vinculació entre mbdós conflictes, ja que -^Vietnam
hauria entrat a Çambodja per a
alliberar al poble d'un règim
opressiu, segons la seva versió.
Quan a Pequín, cal assenyalar
que afirmen exactament el contrari pel.que fóra molt possible
.que l'única sol·lució viable sigui la
decisció d'unà retirada simultània
de tropes invasores.
Això en principi és recolzat per
Japó, diversos països no alineats i
altres del SE asiàtic, així com pels
EUA. Precisament el Secretari del
Tresor de l'administració americana, Michael Blumenthal va criticar
d u r a n t la p o s t u r a x i n e s a ,
qualificà nt-la d'aagi'essió», fet
que es la primera vegada que és
dona a Pequín i en paraules d'un
representat nord-americà.

Judici popular al Xa
L'acusat es l'única cosa que
falta per a poder celebrar un procés públic contra el Xa de Pèrsia
que tindrà lloc a l'estadr olímpic
de:Teheran davant més de dotzè
mil persones i amb un jurat compost per religiosos, advocats,
obrers, estudiants i gent de totes
les classes socials.
Segons el diari iranès «Kàkhan» l'estadi és totalment acondicionàt per dur a terme aquest procés que seria únic enels dos mil
cinc-cents anys de l'història de la
monarquia iranesa.
El Xa de Pèrsia, Mohamed
Reza Pahievi, és al Marroc on se li
ha permès de residir enmig de
grans mesures de seguretat, a

condició de no participar en la política.
D'altra banda, segons inforrna
el «Daily Express» de Londres
l'Organjtzacíó per a l'Àllibérament
de Palestina (OLP) intentarà la
captura del Xa per à rétornar-lo a
Iran, segons hauria promès, Yasser Aràfat a l'AiatoLlah Khòmeini
en la darrera visita que el líder palestí va fer a Teheran, a canvi de
la utilitcació del petroli iranès com
a medi de pressió contra Israel.
Davant aquest rumor, sempre
segons ei «Daily Express», el Sha
hauria decidit anar-se'n als EUA
on la protecció del terroristes palestins podria ser més efectiva

que no pas al mateix continent
africà.
En cas que aquestes afirmacions fossin certes, l'acompliment
de l'objectiu de l'OPL permetria el
judici esmentat, la qual cosa supossaria un fet insòlit no sols a la
història de l'Iran sinó en tot el
món, amb la consegüent espectació de tothom envers el nou règim
Iranès.
Quan. a Shapur Bakhtiar, ex
primer-ministre desaparegut d'Iran, no sembla ser que es trobi al
Marroc segons informa Efe, on es
deia que podia ser per veure el
Xa. No es descarta la possibilitat,
però, que sigui bé a Suïssa bé als
EUA.

Solidaritat d'Esquerra

Ofensiva final
Tropes xineses i vietnamites
lliuraven ahir durs combats en el
què sembla ser alcènit de la guerra i, si fossin veritat les paraules

UNA OPÇiO CQÍMARCAL, SOCIALISTA i CATALANA
PEL DRETS DELS TREBALLADORS, CAP AL SOCIALISME

NO AL CONSENS
PER UNA AUTOMOMIA PLENA, CAP A LA SOBIRANIA NACIONAL

«

NO ALS SUCURSALISMES
PEL REDREÇAMENT DE LES COMARQUES GIRONINES

QM--fO

ÇHmcumA
CONCÏLAS

NÓ A LA DEMAGÒGIA
VOTEU:

JORDI VILAIMOV/^
Rda. Ferran Puig, 31 •Telf. 2 0 2 9 2 2 - 6 ^ 0 ^

SI VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES TRUCA ALTELEF. 50 24 40
SOLIDARITAT D'ESQUERRES DE CATALUNYA
(F.N.C - BEAN PSAN-BCT-INDEP)
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Badajoz, 2-Girona, 0

El Girona va fer figa
BADAJOZ. (Del nostre enviat
especial Jaume Sampé).— El Badajoz recolzat per la seva afició va
sortir atacant amb molta força,
però la defensa del Girona va
aguantar molt bé, ni tan sols va
permetre que el Badajoz tirés una
vegada a porta fins al minut 10,
en que aconseguí el seu primer
gol. El Girona intentà reaccionar
però l'equip extremeny molt ben
portat per en Molowny, que es revelà com el millor jugador del seu
equip-riientre durà la primera part,
portava'una i altra vegada molt de
perill a la porta del Girona, eh la
que Alex, molt nerviós, no agafava ni una pUpta. Veritablement
semblava que tingués les mans
de màhtègà. Àíxí arribem al mitiüt
30, quan en un atac del Badajoz
Molòwny centrà damunt deporta,
agafà ía pilota Alex però un altra
vegada se li escapà de íes mans i
va posar la pilota als peus d'en
Moren, que tirà a porta* sort que
el providencial Gómez la va treure
quan el gol ja es cantava a les
grades. Seguidament una falta a
la vora de l'àrea, la va llençar Morón i obligà a Alex a fer una gran
parada. El Girona sembla que
reaccionà i en una pilota portada
per en Pérez, potser l'únic de bo
que va fer en tot el partit, s'internà dins de l'àrea i el seu centre
passat no va poder ser rematat
per en Pagès. I així amb domini
territorial absolut del Badajoz i algun contratac del Girona va acabar la primera part. Cal assenyalar
que al minut 32 d'aquesta primera part l'arbitre ensanyà tarjeta
groga per joc perillós a en Pérez i
moments després le ensenyà a
Pàquito ^per~pfótestar.''

l'extrem que en Fuentes, l'entrenador del Badajoz, va haver de
canbiar en Molowny perquè en
Serra el superà totalment, ja que
canalitzà tot el joc del Girona i va
llançar-se a l'atac per servir pilotes molt aventajoses pels seus
davanters. També, Abete superà
en tot moment a de la Riva i així
arribà en el minuto un centre d'Abete estocat amb el cap per Serra
que va deixar la pilota en immillorables condicions per Subirats,
que tot sol davant de porta tirà
per damunt del travessr. En
aquells moments el Badajoz a
causa del joc incisiu del Girona
atravessà uns moments d'angoixa
per la seva porta. Però, en el. minut vint-i-quatre, en un contraatac del BSdajoz Morón es quedà

sol davant de porta i fallà un gol
que ja estava fet.

SERRA ES LESIONA
El Girona seguia dominant àmpliament el Badajoz, però en
aquells moments i exactamente
al minut setanta-sis Serra, tot disputant una pilota, caigué a terra i
va fer-se mal per la qual cosa fou
substituït per Avelino, no però això decaigué el joc del Girona ja
que moments després disfrutà de
la millor oportunitat per a igualar
el marcadoi·. gran'jugada de tota
la davantera del Girona, s'internà
Subirats per la banda esquerra i el
seu centre fou rematat per Rosselló, el seu xut va ser rebutjat per la
defensa y va anar als peus de Barto Pagès que tirà a porta, i quan el
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EL PANORAMA
CANVIA

Aquí acabà al partit per en Serra. — (Foto: Sampé)

Serra, lesionat
El valent jugador L capità del
Girona Serra, va haver d'abandonar el terreny de joc lesionat, i és
dubtós si la setníanàíquéve:pondrà jugar contra el Nàstic.

^Creus que ha estat just al resultat?
—Penso que tal com a anat el
partit, el més just crec que hagués
estat un empat, perquè d'oca*sions n'hem tingut prou per
aconseguir-lo.

y?

A la segona part heu dominat
el mig del camp, perquè no jugueu així de bon principi?
—Bé, això es normal ja que els
equips quan juguen a casa seva
surten pressionant molt i nosal-

Camp: El Vivero
Alineacions. Girona: Alex,
Juanito, Pita, Gómez, Serra
(cap.), Pérez, Abete, Barto Pagès, Subirats, Roselló.
Badajoz: Crespillo, Cepas,
Mariano, Iglesias, Borrego,
Molowny, Marmesat, Pancho,
Morón, De la Riva, Tienza.
Substitucions. Job per Molowny al minut 65 i Agujetas
per Marmesat minut 45 per
part del Badajoz.Pel que fa al
Girona, Avelino entrà al minut
32 de la se^Bha part substituint a Serra que va haver d'a, bandonar ei terreny de joc per
lesió.
Àrbitre Sr. Gonzàlez Navarro del col.iegi Andalús. Rematada ment pèssim, ensenyà set
targes grogues, cap de les
quals era justa, ni per un equip
ni per l'altre.
Incidències. Un temps realment primaveral, amb una entrada més que acceptable. Hi
hauria unes 6.000 persones
que varen animar constantment al seu equip.

Gols. 1-0. Al minut deu del
partit, en un malentès de tota
la defensa gironina Morón es
quedà sol davant del porter i
d'un xut a mitja altura va batre
irremissibiement Els Jugadors
del Girona reclamaren a l'arbitre que l'esmentat Morón estava en fora de joc, però les
protestes resultaren infructuoses i el primer gol pujà al marcador. .
2-0. Minut 84. S'escapa el
petit extrem esquerre Tienza
que en una gran carrera va
aguantar d'entrada d'en Juanito i va llançar un gran xut amb
la cama esquerra qüe va batre
Alex quan sortia a la desesperada.
Cal dir també que el terreny
de joc era molt tou, i encara
que no estava enfangat, no va
permetre de fer massa floritures.
Com a dada estadística, cal
dir que el Badajoz va llançar 6
còrners (5 i 1) i el Girona per la
seva part 5 (2 i 3).

K N O mer^xíem perdre»

—Em molesta per respirar, però el metge ja em va dir que el
que necessito és descans.

Abete: Lluitarem
contra el Nàstic

tre ensenyà targeta groga a Gómez i Pagès per part del Girona i a
Pancho i a de la Riva pel Badajoz.
Si haguéssim de destacar algú
del partit sense cap mena de dubte destacaríem ,en Serra, que demostrà una força i una voluntat
digna de lloança. Tambié es distingiren en Gómez, en Juanito i
en Subirats. Per part del Badajoz
es distingí Morón, Molowny a la
primera part, i Atienza pel seu'
gran gol.

Entrenador Sassot:

—Ha estat important la teva
lesió?

^Serra, com creus que ha estat l'arbitre?
—Crec que ha estat molt malament ja que ens ha perjudicat
molt, i.junt amb el mal estat del
terreny el Girona no ha pogut desenvolupar el seu joc.

porter ja estava batut, miraculosament un defensa la va treure de
sota els pals.
A continuació d'aquesta jugada Atienza s'escapà del mig del
camp i marcà el segon gol pel
seus equip, cosa que caigué como
un raig d'aigua freda per l'equip
del Girona, ja que d'un possible
empat passava a una derrota que
pel joc desplegat a la segona part
no la va merèixer.
En aquesta segona part l'arbi-

Fitxa tècnica

i

La segonda pàrte canvià totalmente el panorama. Serra, Abete
i Subirats es feren amos i senyors
del mig del camp, i van dominar
àmpliament aquesta zona, posant
molt nerviós al rival. Això. fins a

i:^:^mEm.

Quan es féu aquesta f o t o encara hi havia esperances de guanyar. (Foto Sampé)

tres hem d'anar a aguantar fins
que passa Tentusiasme del principi i a poc a poc anem fent valdré
el nostre joc al mig del camp.
iSPenses què el Girona es podrà imposar el proper diumenge
al Nàstic?
—Hem de tenir en compte que
l'equip de Tarragona està fent una
gran campanya i vindrà al nostre
camp a. guanyar, però nosaltres
lluitarem per. aconseguir el millor
resultat per al nostre equip.
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Subirats: El gol
inaccessible
—Has tingut una oportunitat
molt clara de marcar, quan el
marcador era encara 1 a 0, com
ha estat que fallessis aquell gol?
—Bé ha estat un centre de la
dreta, ha anat a rematar en Serra,
l'ha tocada amb el cap i m'ha vingut a pi, però l'estat del camp ha
fet que la pilota botés malament i
se n'anés massa alta.

Després del partit s'organitzà
una conferència de premsa on
Sassot declarà a PUNT.DIARl
que el resultat no, reflexava allò
que havia passat al terreny de joc,
ja que si bé a la primera part dominà el Badajoz, a la segona va
ser plenament dominat pel Girona.
A la pregunta sobre l'actració
del senyor Gonzàlez Navarro, declara:
— J o , no tinc la costum de fer
declaracions referents a les actuacions dels àrbitres, ja que no
serveixen per res, ja que el resultat és inamobible, però si vull dir
que aquest àrbitre no ens ha deixat jugar gens, ja que ens tallava
totes les jugades, i no ens deixava
córrer a gust pel camp.
Responent a quina opinió va
treure del Badajoz, contestà;
—Es molt relatiu ja que l'equip
que jugà la primera part no hauria
de tenir cap problema per manteniïse, però també s'ha vist que

quan el Girona ha presionatel Badajoz passà a convertir-se en un
digne aspirant al descens;
1 així deixem «n Sasot, amb l'amarg gust de la derrota, i passarem a pai-laramb Fuentes, l'entrenador del Badajoz, que molt saisfet ens digué:
—El partit tía estat molt disputat, però crec que si ens atenem a
les ocasions que em tingut el resultat hagués pogut ser de 6 a T.
Seguidament comença a parlar
del Girona i va dir que l'equip (i
havia agradat molt destacant el
joc del mig del camp, del qual digué que és un dels més tècnics de
la categoria. En parlar dels dos \a~
terals va dir què tenien un facilitat
de desdoblament molt bona, i
eran uns lluitadors infatigables.
Desitjant-li sort pels seus immediats compromisos acabarem
l'entrevista aquí.

Jaume Sainpó

El per què d'aquesta candidatura.
Molts ciutadans esperaven que es presentés, una altra vegada, la candfdatilía d'ENTESA DEIiS CATALANS per tornai-la;
a votar. Però no ha estat possible de refer-la perquè un dels partits que li donà suport el 15 de Juny no ha pogut fer-ho a r a , per
la decisió d'un Comitè Federal, radicat a Madrid, i ha presentat
per al Senat una candidatura de Partit.
Per aquesta raó, el poble de Catalunya anava a quedar-se sense poder votar una candidatura unitària per al Senat que garantís la formació d'un Grup Parlamentari català en aquesta Cambra
i defensés els objectius de l'ENTESA DELS CATALANS, que
encara no han e s t a t aconseguits: la consolidació de la Democràcia; l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, a r a , i sense retallar;
la defensa dels E s t a t u t s de les altres nacionalitats i regions; que
les lleis orgàniques que han de desenvolupar la Constitució,
siguin progressives i no s'oposin a uns E s t a t u t s d'Autonomia
autèntics.
'
'
Davant aquesta situació, un grup d'ex-senadors independents
de l'ENTESA DELS CATALANS, procedents de l'Assemblea de
Catalunya, van decidir, d'oferir al poble de Catalunya una candid a t u r a , el màxim d'unitària possible, que continués servint els
mateixos objectius de l'ENTESA DELS CATALANS i s'oposés a
l'intrusisme de certs organismes madrilenys én la política inter i o r catalana. Aquesta candidatura és la que es presenta amb el
/nom de PER L'ENTESA.
Aquesta candidatura ha demanat el suport de tots els partits
autonomistes i democràtics, de les organitzacions sindicals, de

les associacions cíviques i culturals i té el suport de nombroses
personalitats del món de la cultura i de les a r t s i de les comissions cíviques que s'estan format a r r e u de Catalunya.
P e r tant. les persones que el ISsdè juny van votar;llENTEgísA
D E L S CATALANS, a r a poden votar -í estem segurs que vot a r a n - PER L'ENTESA.

Perquè votant PER L'ENTESA:
Votem perquè al Senat hi hagi un Qrup P a r l a m e n t a r i català
que representi la nació catalana.
Votem contra l'intrusisme intolerable d'organismes polítics, residents a Madrid, en la política interior de Catalunya.
Votem perquè no triomfin les tesis d'UCD que j a ha anunciat,
per mitjà dels seus més alts dirigents de Madrid, que l'Estatut
s'ha de retallar perquè és - d i u e n - «anticonstitucional».
Votem per uns senadors que defensaran l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya i alhora l'autonomia de les a l t r e s nacionalitats- i
regions.
Votem perquè a la nova Assemblea de P a r l a m e n t a r i s catalans
hi hagi una majoria àmplia que defensi l'Estatut sense retallar.
Votem perquè al S e n a t hi vagi una àmplia representació de la
societat c a t a l a n a més progressiva i, alhora, un excel·lent equip
de treball. P e r això, a cada circumscripció, cal votar la candidatura integra.
P e r al Congrés de Diputats, doncs, votem candidatures de partits autènticament autonomistes i democràtics, però per al Senat
.votem l'opció més clara i unitària: votem PER L'ENTESA.

PER L'ENTESA
líticament independent, que tant ha
aquest- que ocupà sense interrupció
servit la cultura catalana i que tant de per reelecció unànime, des de la funprestigi té a Madrid, ha acceptat ^dació de l'Assemblea l'any 1971 fins
de servir.els interessos de'Girona i de a la seva desaparició l'any 1977. En
Catalunya al Senat, presentant-se en
nom de l'Assemblea de Catalunya,
la candidatura Per l'Entesa. En aques- encara clandestina, fou un dels encart a hora en la que hem de portar al Se- regats, amb Josep Benet, de negociar
nat persones de prestigi i d'experiènamb el governador civil dé Barcelona,
cia., per aconseguir què no ens retallin
la celebració de la Diada de l'Onze de
1 Estatut i consolidar la Dem'ocràcia. Setembre de 1976 i de la Diada de
Pere de Palol és una d'aquestes perso- Sant Jordi de 1977 reeixint, després
nes, que es presenta al costat dels alde difícils negociacions, d'aconseguir
tres candidats gironins Per l'Entesa. l'autorització governativa. El Dia de
San Jordi de 1977 fou encarregat
d*entrevistar-se ell i Josep Benet, en
nom dels centenars de milers de maPERE PORTABELLA I RÀFOLS. nifestants, fimb l'alcalde de Barcelona
Nat a Figueres. Realitzador cinema- Josep M. Socias, per reclamar que
togràfic. Com a productor ha intervin- l'Ajuntament de la ciutat demanés
gut en els films "Los Golfos». de Car- també l'Estatut d'Autonomia, com
les Saura. «El Cochecito" de Marco aixi fou fet.
Elegit senador el 15 de juny. en la
Ferreri i <'Viridiana·> de Bunuel. Ha
estat guionista del fiim de Francesco candidatura d'Entesa dels Catalans
per Girona, ia seva tasca ha estat
Rossi «II Momento de la Verità».
Ha dirigit nombrosos films, con «Noc- \ intensa i continuada. Formà part de la
turn S9» amb Lucia Bosé, «Umbraole)', Comissió Permanent de l'Assemblea
"Prensa Política» i clnforme General». de Parlamentaris de Catalunya, que
Els seus films han estat exhibits als es creà inmediatament després del
15 de juny. Reconeixent una vegada
Festivals de Berlín, Pesaro i Cannes,.
Ha estat professor de llenguatge ci- més la seva independència política
nematogràfic a l'Institut del Teatre i la seva imparcialitat, la Comissió
Permanent de l'Assembíea de Parlade Barcelona.
mentaris el designà, per unanimitat de
La seva actuació en el camp cultural i cívic ha estat molt important des tots els seus membres, portaveu oficiaJ
de la mateixa. Aixi mateix, per acord
de fa molts anys. Formà part de la Comissió Perm?nent del Congrés de unànime de ía Comissió Permanent
Cultura Catalana. Fou un dels funda- de l'Assemblea de Parlamentaris fóu
dors i organitzadors de l'Assemblea encarregat d'organitzar i dirigir la
Permanent d'Intel·lectuals. Professio- rebuda del President Tarradellas. a
nals i Artistes de Catalunya, nascuda Barcelona, com a acte unitari, com
aixi ho feu.
"^ "
després de la tancada dels intel·lectuals a Montserrat, quan el Consell
A Madrid, al Senat, ha estat durant
de Guerra de Burgos. L'any 1966 fou
tota la legislatura un dels senadors
un dels fundadors del primer organismés actius, coneguts i apreciats. Ha
me unitari creat a 'atalunya. després
actuat nombroses vegades a la Junta
de la desfeta de 1939. la Taula Rode Portaveus i ha estat membre de les
dona. L'any 1971 participà de maComissions d'Assumptes Exteriors,
nera destacada en la sessió fundade Justícia i Interior, de Reglament.
cional de l'Assemblea de Catalunya, d'Assumptes Iberoamericans. d'Autoorganisme del qual, des de la seva
nomies, i membre substitut de la Comifundació, fou membre del seu Secressió de Defensa Nacional i de la Comitariat Permanent. Fou un dels 113 ssió Constitucional. A més. membre de
detinguts a la parròquia de Santa
la Comissió d'Investigació sobre la siMaria Mitjancera, a Barcelona, amb tuació dels establiments penitenciaris í
motiu de la celebració d'una de les
de ia Commissió Investigadora de les
sessions de la Comissió Permanent de escoltes telefòniques. La seva activitat,
l'Assemblea de Catalunya i fou emcom a membre de Comissions d'invespresonat. Persona de profundes contigació, l'ha obligat a viatjar per dl·
viccions unitàries, per la seva imversos indrets de l'Estat. Així mateix
parcialitat reconeguda per tots els fou designat per traslladar-se a Lonpartits i organitzacions clandestines, dres. Amsterdam per explicar els
fou elegit, per unanimitat, moderador , aspectes autonòmics de la Constitució
de la Taula Rodona i posteriorment
als emigrats. Com a membre substitut
de l'Assemblea de Catalunya, càrrec de la Comissió Constitucional tingué

PORTABELLA

r^

terres gironines FiU de 1 escriptor
gironi Miquel de Palol i net üe Pere
PONÇ FELIU 1 LLANSA. Nat a
de Palol i Poch. figuï*es ambdues de
Sant Mori. el 1945. on va viure la
la Renaixença catalana. Catedràtic
seva infantesa. Més tard visqué a Bed'Arqueologia Cristiana y Medieval
salú i a Verges. Estudià la carrera
de la Universitat de Barcelona. Ford'advocat a ía Universitat de Barce- mat a l'escola d'Arqueologia de la
lona, on va prendre part en els moviUniversitat de Barcelona, amplià esments universitaris democràtics i catudis a Alemanya, França, Grècia i
talanistes. Llicenciat en Dret. exerceix
Itàlia i ha esdevingut ia primera fila seva professió d'advocat a Girona. gura peninsular en l'especialitat d'arHa actuat com a Magistrat de Tre- queologia paieocristiana, com ha esball Suplent. Casat, amb dos fills., la
crit Miquel Tarradell a la Gran Enseva muller és métgè i filla de metge , ciclopèdia Catalana, i una de les prirural. Actualment és professor del
meres del món. Es autor de vint-iCol·legi Universitari de Girona. Des einc llibres, alguns dels. quals han
de Tany 1975 és Degà del Col·legi
estat traduïts a diversos idiomes. Ha
d'Advocats de Girona. Jurista, repredirigit i dirigeix nombroses excavasentant de les noves generacions decions a Catalunya i arreu de l'Estat
mocràtiques i autonomistes, que han esf^ïiyol. Ha participat en nombrosos
de construir la Catalunya futura, és
Congressos internacionals i nacionals.
un profund coneixedor de la probleLa seva tasca ha estat distingida amb
màtica de les comarques gironines. premis con el Prix Dusseigneur, de
Políticament independent. Catalunya
l'Académie des Inscriptions et Belles
i Girona tindran en ell un excel·lent Lettres de París, que ví»n obtenir
senador, que formarà equip amb els
també personalitats científiques tan
altres compajíys de la candidatura
il·lustres coníJ^uig i Cadafalch. Bosch
• gironina Per l'Entesa.
i Gimpera j Lluís Pericot. Es membre
de nombroses societats científiques
internacionals. Actualment és vicedegà de la Facultat de Geografia i
PERE DE PALOL I SALELLAS. Història de la Universitat de Barcelona, Director de l'Institut d'ArqueoloNat a Girona el 1983. Pertany a una
de les famílies més arrelsides a les gia i Prehistòria de la mateixa Universitat. Acadèmic electe de l'Académia de Bones Lletres de Barcelona,
membre agregat de l'Institut d'Estudis Catalans i President de l'Institut
d'Estudis Gironins.

FELIU

PALOL

A GIRONA

Aquest eminent científic gironi. po-

una participació destacadissima en
els debats en ei Senat sobre el projecte de Constitució, aprovat pel Congrés dels Diputats. Hàbil negociador i
habituat, des dels temps de l'Assemblea de Catalunya, a trobar solucions
unitàries aconseguí de fer triomfar algunes de les esmenes més importants
de les presentades per Entesa dels
Catalans i tingué un paper decisiu en
el triomf en la Comissió Constitucional
en l'anomenada esmena basca. La seva, actuació va ser destacada tombroses vegadas perla^'preijisa dé'Madrid
i meresqué que els periodistes que
feien informació al Senat li concedissin ei «Premi Taronja», juntament
amb Manuel Irujo. L'activitat intensa
de Pere Portabella al Senat, representant el Grup Parlamentari d'Entesa dels Catalans i defensant eis interessos de les comarques gironines i de
Catalunya, l'ha obligat a residir quasi constantment a Madrid. A Madrid.
Pere Portabella. políticament independent, ha estat un. excel·lent representant de Girona i de Catalunya. A Girona ha estat membre de l'Assemblea
de Parlamentaris gironins, participant i coliaborant solidàriament amb
els altres parlamentaris en totes les
qüestions relacionades amb les comarques gironines.
Per la seva experiència, pel seu
coneixement de la vida cultural i política madrilenya, per la seva habilitat com a negociador i per la seva capacitat de treball, Girona i Catalunya
necessiten que torni a Madrid com a
Senador.

TORNA A VOTAR ELS HOMES DE LA UNITAT
[^ Volem l'Estatut
ara
i sense retallar.
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Si el 15 de juny vas votar ENTESA torna a votar a r a
P E R L'ENTESA. P e r fer-ho, a la papereta, de vot per al Senat,
marca la creu al costat del nom dels tres candidats que
presenta l'agrupació d'electors PER L'ENTESA. Vota la
candidatura integra perquè és un equip de treball.

PUNT
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del 1 9 7 9
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Banyoles, 1 - Roquetes, 0

Sant Hilari, 2-Farners, 1

Tensió i força, sense qualitat
El Sant Hilari assolí dos punts importantíssims

Irnportant victòria
El Roquetes va fer palesa la seva qualitat
Donada la classificació de l'equip de les Roquetes, el partit que
diumenge passat aquest equip va
disputar al camp de Banyoles es
va convertir sens dubte en l'esdeveniment més important pel que
fa a la categoria de de Primera
Regional.
Alineacions;
Banyoles: Boix, Lorent, Masergas, Juanito, Abad, Costebella,
Nogué, Fernàndez, Casademont,
Barti i Rodri.
Roquetes;
Damas, Oller, Alarcón, Ocafia,
José, Camacho, Infante, Fortuny,
Carlos, Sebi i Soto.
Va arbitrar el partit el senyor
López Fernàndez, que va tenir una
actuació força acurada.
Pel que fa a les substitucions cai
dir que en el minut 55, Oliver del
Roquetes va entrar per Soto.
Gols;
Corria ei minut 14 quan en Nogué llença un gran tret que s'en-

'•- K

dinsa irremissiblement en les xarxes del Roquetes.
Incidències; Un parell de targes per banda va ensenyar el senyor López Fernàndez. L' Infante i
en Soto pel Roquetes i en Casademont i en Lorent pel Banyoles
en varen ser els receptors.
Comentari; El Roquetes ha estat el niillor equip que al llarg d'aquesta temporada ha passat pel
camp del Banyoles, i això es palesà en la gran quantitat d'ocasions
que disposaren els seus devanters.
La resta d'encontres jugats
pels equips de futbol de la ciutat
del llac varen ser els següents:
Infantils:
Bons Aires, 0 - Banyoles, 4
Juvenils:
Banyoles, 1--' Roses, 2
3.° Regional
Sant Feliu, - Banyoles,

1.° Trofeig Martesà de Motocros

Guanyà Xavier Atienza
L'equip de Sant Hilari de la present temporada

níinuts després, Nieto va enviar
Un ambient francament tens
una pilota a la cassoleta de la
es respirava a Sant Hilari pocs
porta del Sant Hilari.
minuts abans de començar el
partit de la màxima rivalitat coLa resta de la primera part,
marcal, que havia d'eiifrontar
fins arribar el minut 4 0 , va ser
I'equii3 de la vila de les «cent
un continu de jugades a una i alfonts» contra el líder de Segona
tra porta, sense fortuna en els
Regional, el Farners.
'remats unes vegades, i amb
gran oportunisme dels porters
'Això es" va fer palès quan,
abans de començar el partit, es- ;:d'altres.
pectadors partidaris d'un i altre
Blanquera al carrer
e^^ip esLvaren enganxar-en una,
Pocs minuts abans d'acabar
espècie de baralla de carrer que :
aquesta primera part l'àrbitre va
la força "pública va haver de soensenyar una tarja groga primer,
lucionar, ~
vermella després, a en Joan
Blanquera, entrenador del FarMoltes oportunitats
ners, el qual va haver d'allunyarpoc concretades
sè de la banqueta visitant la resNomés de començar el partit
ta del partit.
èl Sant Hilari ja va disposar d'un
Segons va manifestar, al final
parell d'ocasions per inaugurar
del partit, l'àrbitre a PUNT.DIAel mercador. L'oportunisme d'en
Rl, el senyor Blanquera li havia
Ramió, de una banda, i la-sort,
adreçat unes paraules molt grode l'altra, varen servir perquè la
lleres-. Per la seva banda l'entreporteria del Farners ès consernador va assegurar que només li
vés intacta fins al minut 25,
havia fet una observació sobre
quan Valeta, sens dubte el mil'arbitratge, el qual no li semblallor home sobre el terreny de
va gaire correcte.
joc, aconseguí el primer gol.
Segona part
;:-aLa reacció del Farners^no es
A l'inici de la segona part, el
va pas fer esperar, i així, pocs

Fitxa tècnica:
C.F. Sant Hilari: Bosch; Comes, Bruguerola, Rojas, Serradesanferm, Colón; Garcia, Valeta, Beulas, Crous i Brugués.
Farners CE.: Ramió; Negre II, Ball-llobera, Pep, Pagès, Soler;
Cuenca, Rubio, Pastells, Nieto i Joanola.
Canvis: Pel que fa al Sant Hilari un parell de canvis. A l m i n u t 14
de la segona part en Rovira va sortir en lloc d'en Garcia, i, quatre minuts del final del partit, en Brugués II va substituir en Brugués I.
Àrbitre: Va arbitrar el senyor Pena Merino del col.legi castellà,
que va estar força malament. Es va veure mancat de autoritat a l'hora de frenar els jugadors del Sant Hilari, i es va entossudir a pitar,
una i altre vegada, faltes contra el Farners.
Gols: 1-0. En Valeta aconsegueix el primer gol del Sant Hilari
després de una gran carrera que arrenca del mig de camp. Els defenses del Farners el deixen pràcticament sol i, enmig, d'un gran batibull de cames, dispara un gran xut a mitja alçada que Rarhió no
pot parar.
Gols: 1-1 el porter local Bosch falla estrepitosament l'entrega i
dóna la pilota a en Pastells, èl qual s'endinsa en l'àrea del Sant Hilari, torna la pilota sobre Rubió el qual, remata la jugada amb un exceUent xut que es converteix en ej gol de l'empat. Corria el minut
4Ó°del primer temps. Gols: 2 - 1 . El resultat definitiu va ser aconseguit en el minut 2 0 de la continuació i el va marcar l'extrem esquerra del Sant Hilari Brugués I. Després d'un gran embolic dins l'àrea
del Farners Brugués remata i la pilota traspassa la línia de gol. Els
jugadors protestaren molt, puix varen considerar que la consecució
de gol local havia estat precedida de falta. Arran de les protestes de
Ramió, porter del Farners, l'àrbitre va decidir d'expulsar-lo del terreny-'de joc.
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Sant Hilari va sortir- embalat,
disposat a resoldre en pocs minuts el difícil compromís.
Durant deu minuts, aproximadament, els.jugadors visitants varen romandre tancats en
el seu terreny, on rebutjaven les
accions d'atac dels locals.
Un parell de trets, con a mínim, haguessin pogut adelantar
novament al Sant Hilari en el
marcador, però la gran tarda
d'en Ramió va abortar totes les
penetracions dels davanters
grocs.
L'empenta dels locals, però,
havia de donar el seu fruit, i així
en el minut 2 0 assolien el que
havia de ser el resultat definitiu.
L'embolic dintre l'àrea del Farners el va resoldre en Brugués i
amb un tret fluix que va representar la victòria del Sant-Hilari.
Tal i com dèiem ratlles amunt,
els jugadors visitants, en desacord amb la decisió de l'àrbitre,
varen protestar molt, sobretot el
porter Ramió, el qual va veure
dues targetes i per tant, va haver d'abandonar el terreny de
joc. Per tal de siibstituir-lo va
sortii- en Joanola i va entrar el
porter suplent Dacid.
Els xieots del Farners demanaven al senyor Pefia l'omisió
de un falta prèvia a la consecució de segon gol Jocal. Certament en el moment de xutar el
davanter del Sant Hilari un seu
company va donar una empenta
al porter visitant Ramió, fet que
va impedir que aquest pogués
fer-se amb la pilota.

Diumenge, els gironins aficionats a les nrotos poguérem per'
primera vegada en aquest any,
veure una cursa de motocros al
nostre circuit de Costa Roja i a
més a era una prova de qualitat jà
que hi participaven els millors pilots Júniors d'aquesta especialitat
de la nostra regió i de les illes damunt d'una màquina Montesa de
la cilindrada 125 c.c.
De bon matí, a les 9, les motos
començaren a roncar i no deixaren de fer-ho fins passades les 2
de la tarda, en una jornada bastant freda, amb vent i pols ja que
,aquell circuit, degut a la .seva situació, és veritablemente difícil de
regar-lo, però tot això no va ser
suficient perquè prop d'un miler
de persones ens trobéssim allà
dalt disposats a veure una bona
cursa per part dels participants
que superaven el centenar obligant l'organització (Moto club Girona) •
El guanyador va ser el jove pilot barceloní Xavier Atienzar que
amb els seus 16 anys ens va demostrar com ràpid es pot anar de
ràpid damunt d'aquestes petites
motos, encara que bastant potents; va guanyar la 2.^ màniga i a
la 1.° solament en Francesc Sunyer va quedar al seu davant. Però
la veritat és que en Sunyer anava
més ràpid que el seu rival i la cursa podia haver estat seva si no
hagués caigut a poc de començar
la 2.^ màniga; fins hi tot gràcies a
una recuperació molt bona va
aconseguir acabar segon de la general. Aquests dos corredors fo-

rèn, sens dubte, els millors junt
amb Josep Boronat que va abandonar a la 2." part quan va trencar
la cadena. Un dels màxims aspirants: a la victòria, que ja havia
guanyat la primera carrera d'aquest trofeig feta a Granollers, en
Miquel Montfort, no tingué sort i
solament va fer·uh'5,? lloc a la 1 .^
màniga.
El corredor de Santa Coloma
de Farners, Rafal Martorell acabà
tercer classificat després d'una
molt bona cursa,.confirmant que
pot arribar lluny en aquesta especialitat i superar el seu 5° lloc del
passat Campionat d^Espanya del
78. Tanibé en Miquel Trafach es
classificà entre els primers malgrat la caiguda que sofrí a la sortida d'una màniga. Aquests foren
els millors corredors provincials i
creiem que poden aconseguir una
bona classificació al final de les
proves del trofeig. El altres provincials Lluís Mallorquí, Jordi
Rossinyol i Juli Pujol van ajudar a
demostrar-nos que la nostra província és important dintre d'aquest gran món

CLASSIFICACIÓ:
1,° m à n i g a : 1 . " Francesc S u n yer, 2.° Xavier A t i e n z a ; 3."
Josep Boronat; 5." M i q u e l
M o n t f o r t ; 7.' Rafael M a r t o rell; 8.° Miquel T r a f a c h .
2 . " màniga: 1." Atienza,-; 2°
Pere Boixeda; 3.° Joan Clop; 4.°
Rafael Martorell; 5.° Sunyer; í 1 . °
Miquel Trafach.

Josep Domingo

La resta del partit no va tenir
bon joc, puix, després de l'enrenou produït arran del segon gol
dels locals, els ànims es varen
tranquil.litzar mica a mica.
Tret d'un parell d'escomeses
dels davanters del Farners, l'una
protagonitzada per en Pastells, i
l'altra per en Nieto, poca història
més va tenir aquest Sant HilariFarners, partit de gran trascendència per ambdós equips, car
mentre el primer es jugava pràcticament la permanència al grUp
de Segona Regional, el Farners,
fins ahir líder de la categoria, volia assegurar la seva posició.

Ramon Rovira

Imatges del Primer Motocroas Montesa
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Esports

27 de
febrer
del 1 9 7 9

rwr

RESULTATS I CLASSIFICACIONS
Futbol—^—
—
PriBOT DMsIÒ
Saragossa-Espafto!

8—1

R. Societat-At. Madrid
Sevilla-Celta de Vigo
Rayo V.-Gijón

0—2
1—0
2—1

Santander-Huelva

1—0

València-Burgos

1—0

Saiamanca-Atii. Bilbao
Rea( Madrid-Las Palmas

1—0
1—1

Barcelona-Hércules

3—0

(Senona Divl8l6 «A»

29
29
26
25
25
24
23
23
22
21
20
20
20

Classificació:
Granada
Betis
Valladolid""
Castilla
Elche
Màlaga
Almeria

1—0
1—1
Ó—1
3—0
8—0
0—0
..3—0
1—0
1—0
1—0

ÇlaMlflcació:
Gramenet 3 8 punts. Vic 3 4 ; Vilafranca, Igualada 3 0 : Viladecans I
Sant Celoni 2 9 ; Granollers 2 8 ; Barceloneta 2 6 ; Puigreig i Can O r i a c 2 5 ;
Cornellà, Manresa i Santboià 2 3 ;
Sants, Lloret, Oliana i Artiguense,
Montcada 2 0 ; Olímpic i la Garriga 19
r Valls 3

Primera Regional
Bufalà-Besonense. (suspès)
Arbúdes-Ltinàs
Torelló-Blaries
Premià-Palamós
Llefià-Cerdanyola
Mataró-Calellà
Gulxols-Pontenc
Bisbalenc-Palafolls
Roses-Ripoll
Banyoles-Roquetès

57—4
0 - 0
4—0
3 - 0
4 - 0
1—1;
2—2
2—1
1—0

CiaMlfieació:
Mataró 3 8 punts; Guíxols i Roquetes 3 1 ; Cerdanyola I Palansòs 3 0 ; Torelló 2 8 ; Al-Mcies I Banyoles 2 6 ; Bufalà, Calella i Llinàs 2 5 ; Premià, Llefià
i Blanes 2 4 ; Besonense 2 3 ; Bisbalenc 2 2 ; Palafolls 2 1 ; Ripoll 1 9 , Roses, 16 i Pontenc 8.

L'Escala-Sils
Salt-Llançà
Castellfollit-La Cellera
Tordera-Perelada
Besalú-Vilobí
Sant Hilari- Farnes
Palafruguell-Montagut "
Amer-Hostalric
Anglés-Cassà
Vidreres-Bescanó

33
31
30
29
29
28
25

.

25
24
24
24
23
22
22
21
21
20
20
19
10

Alavés
Algeciras
Getafe
Sabadell
Mgrcia
Càdiz
Castellón
Jaén
Corufia
Terrassa
Osasuna ,
Baracaldo
Ferrol

Segona Dlvlsl6 «B»
ünares-Barça A t l .
Badajoz^Girona

2—1
2—0

Nàstic-Córdoba

2—1

Lleida-Llevant
Portuense-Ontinvent

0 - 0
2—0

Vinarós-Sevilla A t l .

1—1

Jerez-Olimpic
C. Sotelo-Díter Zafra

2—1
2—2

Ceuta-Cacereno
Sant Andreu-Eivissa '••

3—0
2—0

Tercera Beglonal

Refllonai Preferent
Carv Oriac-Cornellà
St. Celoni-Viladecans
Manresa-Sants....
Vilafranca-Otiana
Granollars-Valls
0 . Garrigà-Artiguense
Barceló neta-Montcada
Lloret-Puigreig
Gramanet-lgualada
Santboià-Vic

1—1
2—1
1—1
2—1
0-0
2-0
2—2
2-0
2—0

Baracaldo-Castilla
Sabadell-Almeria
Alavés-Castellón
Corufia-Ferrol
Elche-Betis
Murcia-Terrassa
Algeciras-Osasuna
Getafe-Jaèn
Màlaga-Càdiz

Classificació:
Gijón
R. Madrid
At. Madrid
Barcelona
Las Palmas
R. Societat
Sevilla
València
Espafiol
Atl. Bilbao
Burgos
Saragossa
Salamanca

20
19
19
15
13

Santander
Hèrcules
Rayo V.
Celta de V.
Huelva

GRUPO 22
Vidreres- Llegostera
Fornells-Lloret
Sàbat-Flaçà
P. Rodri-Veter. Girona
Vilarroja-S. Gregorio
Tossa-Breda
Vilablareix-S. Pedró T.,
Celrà-S. Ponç
Coma Cros-Caldas
GRUPO 23
Serinyà-Calonge
Torroella-Aro
Pals-Calella
Jafre-Vilartagas
Cervià-Camós
St. Feliu-Banyoles
S. Miguel F.,-Bellcaire
S. Miquel C.,-Camallera
GRUPO 24
St. Pere-Vilafant
Armentera-Port-Bou
Cabanes-Darnius
Lladó-Sta. Leocadia
Vilàbertran-La Jonquera
Borrassà-Espolla
Massanet-Navata
Esplais-Bàscara
Port Selva-Agullana
GRUPO 25
Les Preses-Hostalets
Les Planes-Sanjoanenc
La Pina-Bonmatí
Osor-Bas

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

Clanificació:
Castellfollit 3 6 punts; Farners 3 5 ;
Lançà i l'Escala 3 2 3 1 ; Palafrugell
3 0 ; Anglès 2 9 ; Vidreres 2 7 ; Sils 2 6 ;
Hostalric, 2 5 ; Cassà 2 4 ; La Cellera
2 2 ; Amer, M o n t a g u t i Perelada 2 1 ;
Vilobí, Tordera i Sant Hilari 2 0 ; Besalú 16 i Bescanó 10.

Avgda. Sant Francasc. 5
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Nàstic de T.
Llevant .
Ceuta
C. Sotelo
Barcelona A t l .
Jerez
Portuense
Linares
Sant Andreu
Ontinyent
Lleida
Sevilla A t l .
Diter Zafra
Eivissa
Cacereno
Girona
Córdoba
Vinaròs
Badajoz
Olímpic '

35+ 9
34-1-12
34-1-10
32-1-8
27
+3
2 7 + 3
27 + 1
27 + 1
26 + 2
24 + 2
242
23 + 1
20—
2
20- - 4
19- - 3
19- - 5
19- 5
18- - 8
18- 8
7-15

Tercera DIvIslé
Malgrat-Olot
La Cava-Figueres
Europa-Acero
Badalona-Masnou

. 3—2
4—1
1—1
4—1

auinl ela
1- -2
3-- 0
2- - 4
0- - 1
3-- 0
4- -3
2- -8
5--2
1- -1
1- -1
3--0
2- -2
3--0
2-^
2- -4
3--1
1 -- 2
6-- 4
3--1
1- -1
3-- 1
3-- 1
5-- 0
5-- 2
0-- 0
0-- 1
2- -1
5-- 3
0-- 0
2- - 1

La travessa

de la darrera

1

Real Societat-At. Madrid

2

Rayo Vallecano-Gijón

1

Sevilla-Celta

1

Santander-Huelva

1

València-Burgos

1

Salamanca-At. Bilbao

1

Real Madrid-Las Palmas

X

Barcelona-Hércules

1

2—1
1—0
3-0
1—0
1—1

Classificació
Badalona
Vall d'Uixó
Villarelal
Andorra
La Cava
Malgrat
Reus
Europa

31
31
30
27
26
26
25
24

Olot
Barcelona
Figueres

24
23
23
22
22
22
21
21
21
20
20
19

Masnou
Monzón
Hospitalet
Acero
Endesa
Mahonès
Júpiter
Gavà
Horta

Penya
doble set.

jornada del Campionat Nacional de Lliga és la següent:
Saragossa-Espanol

Villareial-Horta
Vall d'Uixó-Reus
Andorra-Mahonès
Monzón-Júpiter
Hospitalet-Barcelona

JT'

m^
1^
^

\

•^ ^
Espanol-R. Societat
At. Madrid-Rayo V.

Voleibol:
Femení.
Empordà-Doble Set
Masculí.
Empordà-Doble Set

2- - 3
3-- 1

Futbol:
Pre benjamins
Doble Set-At. Anglès
Benjamins:
Doble Set-Sporting

1—2
4—3

Gijón-Sevilla

Granada-Vallàdolid

Celta de V.-Santander

Aievihs:

X

Huelva-València

Doble Set-La Salle

Getafe-Jaén

1

Burgos-Salamanca

Màlaga-Càdiz

1

Baracaldo-Castilla

X

Elche-Betis

La reéaudació d'aquesta
setmana ha assolit Ja xifra de
"915 milions de pessetes.

Atl. Bilbao-R. Madrid
Càdiz-Granada
Almería-Alavés
Castellón-Corufía

1- - 9

Infantils:
Doble Set-Celrà

2- -0

Juvenils:
Doble Set-Blanes

7--1

Ferrol-Elche

La travessa de la setmana
que vé:

Terrassa-Algeciras

Veterans:

Héircules-Saragossa

Jaén-Màlaga

Doble Set-Puig

3-- 2

Futbol Infantil
Bons Aires-Banyoles
Palafrugell-Vidreres
Vilartagas-Lloret
Salt-Cassà
Tossa-Penya Sport
Llagostera-Hostalrich
Tordera-Aro
Palamós-Blanes
Sàbat-Vilarroja
Doble Set-Celrà
Vilobí-La Salle G.,
Bell-lloc-Coma Cros

0-- 4
5-- 1
3 -- 1
5-- 0
1- - 3
2- - 0
4^ ^ 2
3 -- 0
9-- 0
2- - 0
1 - -=2
3-- 0

PUNT·DIARI A
BARCELONA
El trobareu a :
«MIGUEL ANGEl»
Portal de l ' A n g s l , 28
QUIOSC FABREGAT
Plaça U n i v e r s i t a t , cantonada
amb ai carrer Aribau

TBizasgAA-GiRom

Classificació

QUIOSC JOSEP BOSCH,
Plaça de Catalunya, cantonada
amb la Ronda de Sant Pere.
«DIARIO DE BARCELONA»
Magatzem, Passatge de la Mercè, cantonada amb el carrer
Consell de Cent.

C. F. Lloret 1 - C.D. Puigreig 0

Un partit de quaresma
Alineacions
C. F. L l o r e t : P o u , A b e l í à n , M a tó, Mullera, Javier, Ros, Soler,
A g u i l a r , Síria, J o r n e t , M a r t í , A y a la, A r a g ó n , J a r q u e i S i t o .
C. D. P U I G R E I G : J a r e n o , T r i n c a d o , B a r a u t , U s i e s , S e r r a I, S e r r a
II, G o c a , I s a n t a , T à p i a s , S u n e r ,
Franch, Boix, Cabrioto, Catalàn i
Romero.
Àrbitre:
Fou el Sr. S a t a o i a l l a . V a f e r - h o
m o l t b é la p r i m e r a p a r t . A la s e g o na, p e r a q u e s t a «Ileia d e la c o m pensació» q u e els àrbitres s e g u e i x e n s e g o n s l e s c i r c u n s t à n c í e s , la
seva t a s c a f o u m é s d i s c u t i d a . V a
ensenyar tarjetes a Soler, per part
local; i a Serra, per part visitant.

Golr :,.;
A l m i n u t 4 2 d e la s e g o n a p a r t ,
quan gairabé t o t h o m donaba per
f e t l ' e m p a t , e n Soler a g a f a la p i l o ta, e n t r a d i n s l'àrea, o n é s e n t r a t
per u n defensa i c a u . L'àrbitre
a s s e n y a l a el p e n a l q u e d o n a r i a la
v i c t ò r i a al L l o r e t , m i t j a ç a n t el x u t
d'en Jornet.

Incidències:
A l m i n u t 1 5 d e la p r i m e r a p a r t
el j u g a d o r v i s i t a n t I s a n t a r e s u l t à
lesionat a conseqüència d ' u n x o c
q u e va t e n i r a m b e n Ros. F o u
substituït pel seu c o m p a n y Catalàn. Pert p a r t l l o r e t e n c a , a la m i t j a
p a r t es v a q u e d a r a la c a s e t a e n
M u l l e r a i va e n t r a r l ' A l a y a . Q u a n
faltaven pocs minuts, i en veure
q u è e n m a n t e n i a el zertí a z e r o
i n i c i a l , el n o u e n t r e n a d o r l l o r e n t e n c C e l d r à n — s u s t i t u t del senyor
A l o n s o — va t r e u r e a R o s p e r d o nar e n t r a d a a J a r q u e .
Per altra b a n d a , el P u i g r e i g v a
fer lluir e i p o r t e r local P o u , q u e v a
parar u n a p i l o t a q u e d e s p r é s v a
anar al pal.
La segorva p a r t v a s e g u i r la m a t e i x a t ò n i c a , és a d i r , u n « p i m ,
pàfn^ |jum>> à l m i t g dé1 c a r r i p é é t i se t ò n i s ó . En arribar l ' ú l t i m q u a r t
d ' h o r a d e l p a r t i t , el L l o r e t va i n t e n s i f i c a r el s e u d o m i n i i n t e n t a n t
d e s e s p e r a d a m e n t f e r u n goí. G o l
q u e p o d i a haver a r r i b a t s o b r e t o t
en u n a j u g a d a o n e n M a r t í d e s d e
l'extrem dret va centrar, i l'Aguilar

— q u e e s t a v a s o l — n o va e n c e r tar el x u t . I d ' a q u e s t a m a n e r a ,
a m b u n j o c p è s s i m , a r r i b à r e m al
m i n u t 4 2 : en S o l e r a g a f a la p i l o t a ,
entra d i n s l'àrea, é s e n t r a t i c a u .
L'àrbitre a s s e n y a l a p e n a l i... g o l
d'en Jornet.
Així doncs, partit — c o m deia
un e s p e c t a d o r — o n « n o hi ha h a gut gairebé cap jugada q u e pugui
ferir i a sensibilitat dels porters;
per c o n t r a , hi h a n h a g u t m o l t e s
j u g a d e s q u e p o d i e n ferir la s e n s i b i l i t a t dels e s p e c t a d o r s » . V i c t ò r i a
d e l L l o r e t , i u n dels p i t j o r s p a r t i t s
d'aquesta temporada.
A q u e s t partit tenia u n interès
e s p e c i a l p e l f e t q u e la s e t m a n a
p a s s a d a el L l o r e t va c a n v i a r d ' e n t r e n a d o r : el Sr. C e l d r à n s u b s t i t u í
al Sr. A l o n s o .
'-• EhTpàrtit c o m e n ç à a m b u n clar
d o m i n i local. A mesura q u e passava el t e m p s , el P u i g r e i g , v e i e n t
q u e la p e r i l l o s i t a t d e l L l o r e t e r a
nul.la, i n t e n t à p r o f u n d i t z a r i assoli
q u e el L o r e t j u g u é s « s e n s e o r d r e
n o c o n c e r t » , a m b l e n t i t u d , i sense
posar e n perill la p o r t a v j s i t a n t .

PUNT

Cartellera

WARl

f
Ràdio Girona
E.A.J. 38
6,55. Apertura.
6.56; Sintonia y Pensamiento.
7, Infornnativo (SER).
7.05, Sant Rosari.
7.30, Musical.
7.45, Matinal Cndena SER (SER).
8 30, La Saga de los Porretas.
8.45. Musical.
9, informativo (SER).
9.05, El mati es nostre.
11, Mediodia Cadena SER (SER).
11.50. Novedades nnusicales.
12, Informativo (SER).
12.05, Desfile de éxitos.
12.30, Sardanas èn la radio.
12.50, Què en sabem de Catalunya.
13, Informativo (SER).
13.05, Comentaris esportius. ^
13.10, Girona, avui.
13.30, MIcrófono deportivo.'
14, Cadenas Catalana.
14.30, Informativo SER (SER).
"IS, La hora de la amistad.
a-vi---:
16, Mllagros. Cap. 15. Radio-Novela.
17, Informativo (SER).

17.03, ...Y creo la família. Cap. 120.
Radio-Novela.
17.30, Musical.
18, La SER informa (SER).
18.05, Revista Corazón (SER).
18.3Ç, Pareja Pronovia (SER).
19, Informativo (SER).
19.05, Cancionero espàflol.
19.'30, Girona al dia.
19.45, Guia D'art.
20, Informativo de las ocho (SER).
20.30, Estrellas francesas.
20.45, Ranking internacional.
2 1 , Fòrum Cultural.
21.30. Velada selecta.
22, Informativo (SER). _
22.15. Diaj-io musical (SER).
23, Àlbum de Oro (SER).
23.30, Hora 25 (SER).
0.30, Mèdianoche (SER).
1, Sintonia' y pensamiento.
1.05, Gierre.

La Veu de Girona

11.00, Boletin de RNE.
11.05, «Banco de Dios» (emisión de
Caridad.)
12.30, Parlem, amicsl
13.00, Radiocadena musical.
13.30, Panorama.
15.08, Polideportivo.
15.35, Propaganda electoral.
'16.30, Novela.
17.25, Francis;
18.00, Variedades radiofóhicas.
19.22, Santo Rosario. •
21.00, Radiocadena actualidad.
21.30, La semana, en música (novedades discogràficas).
' 21.15, Pàgines maestras (clàsico).
22.55, Nocturno.

Ràdio Ropuiar
de Figueres

10.30. Las buenas gentes.
15.45, Vivir es producir vida.
12.00, Angelus.
13.00, Música del migdia.
13.30, Hora exacta, noticiari local i cartellera.
14.30, Informativo dia.
1_5.00, Cançons al pas de la tarda.
15.15, Aparador d'èxits.
-16.30, Disc del ràdio-oient.
18.00, Novel·la.
18.20, La hora Francis.
19.20, Estrellas francesas.
20.00, Sant Rosari.
21.00, Hora exacta i noticiari local.
21.15, Bona nit amb música,
22.30, Cloenda.

Ràdio Oiot
7, Sintonia i salutació.
7 ^ 5 , A trenc d'alba.
9.00, Olot actualitat.
9.15, Ara ós l'horal
10.00, Butlletí RTVE.

13.45, Apertura.
14.00, Presentación.
14.01, Avance informativo.
14.30, Gente hoy.
15.00, Telediario.
15.45, Revista de toros.
16.15, Despedidav cierre.
18.45, Apertura.
19.00, Presentación.
. 19.01, Un globor dos giobos,
tres giobos: «El mundo de la música».
20.00, Holmes y Yo-yo: «Dinero de pega». — Els dos detectius han de descobrir un falsificador de factures.

20.30, Pirmera pàgina.
21.30, Telediario.
22.05, Telecomedia. — Cicló
que usted lo mate bien: «Anuncio
por palabras». — Martfn i la seva
amant Felisa, decideixen d'assasinar la dona d'aquell. Per a fer-ho
posen un anunci al diari per a
buscar la persona adequada. Es
presenta la senyora Carmen que
és una velleta molt dolça que j s t à
malalta del cor, però accepta el
«treball» perquè necessita els
cèntims.
22.30, Vacaciones en el mar:
«El doble punto de vista de
Isaac». — La mare d'Isaac viatja

Notícies:
Butlletí RTVE.
Notícies.
Butlletí RTVE.

12.30,
12.45,
13.15,
13.30,
14.15,

Ferran Pinyol.
Ara és l'horal ,
Olot actualitat.
Panorama.
Musical selecte.

15.00,
15.30,
16.00,
16.30,
17.00,

Ara és l'hora. I
Noticies.
Butlletí RTVE.
Noticies.
Butlletí RTVE.

17.30,
18.00,
18.30,
19.00,
19.05.

Notícies.
Butlletí RTVE.
Novel·la.
Butlletí RTVE.
De tot i per a tothom.

20.15,
20.30,
21.15,
22.00,

Olot actualitat.
Panorama.
Música orquestral.
Món... música.

23.00, Pilar... a mitja nit.
23.58, Sintonia i comiat.
24.00, Efecte fi d'emissions.

Girona
Cinema Ultònia: «Losejecütores» i «Chica sin barreres».

al Princesa del Pacifico, amb un
home d'edat madura. El seu-fill la
critica sense adonar-se que ell fa
el mateix.
23.30, Ultimes noticias. Buenas noches.

Segona Cadena
19.00,
19.30,
19.31,
20.00,
20.30,
23.40,

10.30,
10.00,
13.30,
12.02,

[CINEMA I

TVE
Primera Cadena

Apertura.
Avances.
Pplideportiyo.
Redacción de noche.
Opera: «La Giocohda».
Tribuna econòmica.

RTVE CATALANA
Primera Cadeiia
13.15,
13.30,
14.00,
16.15,
16.45,

Apertura.
Signes.
Crònica.
Campanya electoral.
Els museus.

Segona Cadena
23.00, Crònica 2.
23.15, Festa amb Rosa M.'
Sardà.

Cinema AIbèniz: «El enjambre» i «Tarzén en pallgro».
Cinema Coliseu Imperial:
«Àfrica ama» I «Aeromozae
apasionadas».
. Cinema Modern: «Estàdo de

sitio».
Cinema Catalunya: «El cielo
puede esperar».
Cinema Catalunya II: «Fuga
suïcida».

PER UNA PRIMAVERA SOCIALISTA

MÍTING A

GIRONA

Dimarts, 27 de febrer, ales 10 del v^epre

TEATRE MUNICIPAL
intervindran:

ERNEST LLUCH
L L U Í S M." DE PUIG
JOAN PAREDES
FRANCESC FERRER

JAUME SOBREQUES
JOAQUIiVI NADAL
L L U Í S FUERTES
JOAN REVENTOS

J L SOCIAUSME SI QUE TE SOLUCIONS
Després de l'acte hi haurà xampany i coca, obsequi dels socialistes a tots els seus simpatitzants.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
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RADIO f

8.30, Obertura, lectura bíblica i Bon dia
musical.
9.15, La saga de los P'orretas.
9.30, Salut noble Empordàl
10.00, Ritme 79.

8,00, Bon àia.'&ionàP8.05, Feliz despertar.
8.58, Sardanes.
•"

27 de febrer
del 1979

Araésïhorade

PEL SENAT
,

>•

^< -.^
'fh. -•'

*

CAPELLA
/^'' S

I

4Èií^

RIBAS
Somiàveu i la força de les comarques: voteu-nos
Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 27/2/1979. Page 22
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Espectacles

2 7 de febrer
del 1 9 7 9

nn
CO

A Girona

J.

Purón es presenta

A Josep M . " Purón se'l coneix des que ha participa en el
festival d e l ' O T I . Al marge del que es p o t creure, no sembla
pertànyer a l'extensa familia dels cantants «festivaleros». Fa
aproximadament dos anys que s'ha professionalitzat i j a ha
tret dos discos al mercat. Aquf a Catalunya a m b prou feines
és conegut, malgrat qqe ell diu que els dos cantants que més
admira, de tot l'Estat Espanyol, són e n Lluís Llach i en J o a n
M a n e l Serrat.
El trobem a Ràdio Girona uns
moments abans que li facin una
altra entrevista. Mentrestant,
han trucat a la porta diverses
«fans» i li han demanat un pòster i una firma seva. Algunes,
més previngudes, venien amb
tota una llista de noms per po;,sar a la dedicatòria.
Pots explicar-nos la teva trajectòria artística des que vas començar a cantar?
Gairebé j a no m e ' n recordo de quan vaig començar a
cantar. De totes maneres això no s'improvisa, des de
tretze anys es pot dir que
canto. C o m a professional
només fa un any i mesos,
gairebé dos. En canvi ja fa
sis o set anys que composo
les meves caçons, t a n t la lletra c o m la música. M a i no he
c a n t a t cançons d'altri.

Aquest últim temps l'he
dedicat a fec-me promoció,
he gravat dos LP i els he donat a conèixer. H e actuat par
la zona de la Rioja, M a d r i d i
últimament per Galicla. A
Barcelona només hi he anat
una v e g a d a .
De quina zona provens exactament? En quin ambient musical t'has format?
H e viscut a Logrony fins
als divuit anys. Alià formava
part de diversos grups. L'estar en un lloc petit i diferent
de las grans capitals, m'ha
fet autodidacte, i puc dir que
la meva formació s'ha fet a
base de moltes hores de d e dicació i de molt d'interès.
No m'he f o r m a t en un a m bient musical determinat. A
Logrony només é r e m tres
persones que fèiem música.

Quines influències has rebut?
A nivell de forma de c a n tar no m'ha influït ningú. A
nivell d'idees n'hi ha hagut
dos que m'han influït especialment: en Lluís Llach i en
J o a n M a n u e l Serrat. Cadascun d'ells ha aconseguit arribar lluny i són els que més
m'agraden.
—Perquè no ens presentes
breument els dos discos teus
que fins ara han aparegut a l '
mercat...
El primer LP es titula « A l m a » i ós una espècie de catàleg del que volia fer. Totes
les cançons són diferents
perquè tenia por què m ' e n casellessin en una sèrie de
música concreta. La t e m à t i ca de l e f cançons era molt
diversa: d'amor, descricriptives, de paisatges, etc. Pretenia sobre t o t que la g e n f e m
conegués.
El segon LP titulat « A mi
compaAerà» és més elaborat^ En ell he intentat definir
Ull xic més la meva trajectòria. Aquest àlbum comença a
tenir un estil propi i es veu la

Roses

Exposició de Carnestoites
Al local de la Caixa Provincial i
organitzat per l'Assemblea de
Vains de Roses s'ha obert al públic una curiosa exposició sobre el
popular. Carnestoltes d'aqúesta
vila. Una gran quantitat de fotos
il.lustren aquesta idea, així com
els vestits més vistosos que en diversos carnavals passats han es-

tat fets i Hüits per veïns del poble. volia construir un port esportiu en
Llàstima, què no s'hagi editat un contra de l'opinió popular, i es va
fullet explicatiu, perquè per en- muntar un numerat de Carnaval
tendre i relacionar les fotos cal on un pescador, dins de la seva
l'assessorament d'algú del poble. barca, era atropellat per le^ moEns expliquen que la història del dernes i ràpides llanxes, o iots.
Carnaval de Roses és molt llarga, Uns anys abans, al principi de les
i durant la passada dictadura no riuades turístiques, quan a Roses
desaparegué com va passar a l'aigua escassejava, el Carnestolmolts d'altres llocs. A conseqüèn- tes donava la seva protesta divercia d'aixó hi va haver, més d'una tida: uns estrangers morts de set
vegada, -corredisses davant la s'arrossegaven per terra seguint
guàrdia civil. També, segons ens el rastre que l'aigua havia deixat.
van explicar membres de l'AsL'any 6 4 la cosa s'havia perdut
semblea de Veïns, hom pot trobar molt, sobretot ent entre la jovendues èpoques d i f e r e n c i a d e s tut. Aleshores la senyora Narcisa
abans i després de l'any 1964. Cusi de Jordà el va fer reviure, i
L'Agrupació Teatral de les coAbans, a part del divertiment, el fins al dia d'avui es convertí en la
marques gironines acaba de puCarnestoltes també complia una principal organitzadora. Ara, les
blicar gn manifest que ha estat
funció que en aquells temps era intencions d'escarni i protesta,
firmat per diferents partits de Gigairebé prohibida: servia perquè sense, desaparèixer del tot, canrona: CDC, UC, PSiSÍPSOEaï^Rs^s ü pobtóíttònés la' seva ojDinió so- A^ièn per donar més importància al
Un dels propòsits de l'Agrupabre eis fets més diversos. Així, goig i lluïment dels vestits, els m i ció és el de donar una alternativa
quan fa uns anys el repetidor de llors dels quals s'han muntat daa la situació del teatre a Girona i
televisió s'espatllava força sovint, munt maniquís en aquesta expocomarques, i consisteix en la
en ej Carnestoltes hom feia al.lu- sició. Llarga vida al Carnestoltes
creació d'un Centre Dramàtic
sió al problema. L'any 1973 es de Roses.
d'àmbit regional.
La seva política teatral sembla
que aniria encamida a potenciar
el nivell de qualitat dels grups
amateurs gironins i no a influir di^
rectament en la creació dels
grups professionals. Pretenen, per,
tant, d'aixecar el teatre a partir
d'uns esquemes d'amateur i de
grups independients , alhora que
denuncien de forma categòrica la
política del Ministeri de Cultura
que tan sols subveniona el teatre
professional.
Els punts-que han firmat els
partits polítics són:, 1, la valoració
del teatre com una de las formes
de comunicació cultural més importants, 2) que la reconstrucció
del teatre a Girona s'ha anat fent
a partir de l'esforç dels grups independents, 3) que per portar a
terme la recuperació s'ha de tenir
en compte els grups amateurs, i
4) el desacord amb la política del
Ministeri del Cultura que no té en
compte tot això i que només té
cura d'ajudar lels grups professioVestit I complemisnts de tot tipus
nals.

Cap a una
alternativa
teatral

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 27/2/1979. Page 23

José M * Purón, representant del festival de l'OTI

meva personalitat més definida.
— A l festival de l'OTI vas obtenir el cinquè lloc. Arran de què
creus que vas ésser elegit per
representar Espanya en aquest
festival?
J o crec que volien portar
un estil diferent per millorar
la imatge del festival. Per a i xò agafaren una cançó no
festivalera i que tingués més
qualitat. A mi e m van dir que
e n tenien moltes de comer-

c i a i s j , que elegiren la que h o
ara m e n y s . Intentaren donar
una bona i m a t g e d e la música espayola.
— N o has rebut cap crítica
per participar en aquest festival?
— N o m é s e m van criticar
el fet que el festival es fes a
Xile. Jo ho vaig acaptar perquè ho organitzava la T V
Iberoamericana, si no hagués organizat el govern xilè
no hi hagués pas a n a t .

Isabel Juanola

CRITICA
«El cielo puede esperar»,
un argument poc aprofitat
' , No hi ha dubte que l'època
de la «star-system» cinematogràfica ha passat de moda, o
ai menys, ho ha deixat de ser
en el seu millor esplendor dels
anys del melodrama. Amb tot,
assistim encara a la visió de
films aillats on el cartell s'imposa a qualsevol declaració.
Warren Beatty. no és un home
consagrat, ni tampoc massa
afortunat en totes les facetes
d'actor, que ha anat interpretant. Aquí no es determina només com a protagonista, sinó
també com a productor i director del film: és per això que
el ilençament del film assen-yala la figura de Beatty com a
aclaparador únic i que, sumat
ai fet de la nominació per l'Oscar d'aquest any a la millor interpretació masculina, augura
una acceptació popular nhalgrat que l'estatueta daurada
es repateixi entre les grans
companyies americanes, com
sempre.
Aparentment sembla que el
títol original (Heaven can wait)
té quelcom a veure amb el film
d'Ernest Lubitsch traduit com;
«El diablo dijo [ n o i » - 1 9 4 3 el
pretext sembla el mateix, però
el desenllaç és totalment diferent. «El cielo puede esperar»
és un film.amb pretesos aires
de comèdia d'embolic americana que, difícilment, s'aguanta amb el poc aprofitat joc arguitiental. Una joVe i flamant
figura del rugby americà es
prepara per a la Supercopa, i
deixa la vida en un accident
dins un túnel, a partir d'aquí
entrarà en un contacte «sobrenatural» i fantasiós enmig
de bromes blanques amb els
seus representants de la probabilitat celestial, coniplicantse quan reprèn la reencarnació
d'un ric industrial americà que

havia estat assassinat per la
seva d o n a i p a s s a n t a
reencarnar-se
definitivament
en un company de l'equip de
rugby on ell jugava. No hi
manca la parella que desvia el
destí del reencarnat Joe S"tepleton (Beatty), Julie Christie i
que configura un afegitó sensibler amb el que acaba el film.
Resulta, a fi de comptes, una
comèdia de qualitat mitjana j
desigual, que no arriba a l'alçada del seu Ilençament massiu, i manté un acusat to de
farsa, no massg histèric i grotesc per ser-ho volant molt sup e r f i c i a l m e n t e pels p u n t s
claus d'ella mateixa. El film és
resolt dé manera forçada,
apartant-se d'una primera
meitat acceptable, malgrat
que l'humor utilitzat pequi de
poca força. Beatty ha introduït, en una història inicialment formalitzada per un t e ma, diversos aspectes típics
de la passió de l'esportista heroi, de la vida del magnat industrial reencarnat excèntricament i els seus avatars sentimentals i matrimonials, a part
d'aquell joc argumental, que
esmentarem abans, entre la
reencarnació i la vivència celestial, i que posa en un segon
cercle els altres personatges
que resten espectants si a les
ordres de Beatty. La col·laboració de Buck Henry com a director conjunt acaba de confirniar el caràcter poc agut d'un
film dirigit . mitjanament per
actors, encara que el personatge de Beatty sembli despert, però resta a meitat de camí. James Mason, potser és a
l'alçada de les circumstàncies,
però la resta d'actors es desdibuixen per remarcar el dibuix
de Warren Beat.

Enric Canadà
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A punt de tencar

2 7 d e febrer
del 1 9 7 9

Roda de premsa del M.E.C.

Contra la Guàrdia Civil

«Manquen solars per
fer-hi escoles»
«Un dels problemes per a la
construcció d'escoles és que no
es troben solars; els ajuntaments
no els concedeixen», va manifestar el delegat del Ministeri d'Educació i Ciència, Artur Calsina, en
una conferència de premsa celebrada a darfera hora de la tarda
Al llarg de l'acte, es va dir que
les comarques gironines compten
amb una població escolar de
9 4 . 0 0 9 alumries, dels quals
60.000 pertanyen a centres estatals. De tota manera, segons el
delegat, <da població escolar np
es pot dir mai, que estigui ben
atessa». En aquest sentit, hi ha
5.480 places sol·licitades a M a -

drid. Es va dir també que un 2 7 %
dels nois i noies amb edat superior als catorze anys no van a l'escola. Per tal de pal·liar aquest dèficit, cal la creació de 4 2 . 2 0 0 places més, però «en eentres ambivalents (de BUP i FP alhora), en
les poblacions més importants».
En relació amb l'alfabetització
d'adults, digué el delegat del
M.E.C: «El ministeri no s'ha
preocupat, fins ara, d'aquest tema». Va continuar dient que, segons unes visites de l'inspector
d'ensenyament «són molt poques
poqu'issinries, les persones que hi
assisteixen»'. I va afegir: «Sempre
ha està difícil que u n adult vagi a

classe, però si hi ha motivacions
polítiques, com les que hi va haver, s'hi apunten de seguida».
Pel que fa ai cens d'analfabets,
va dir que els IB.OOO^que hi a la
«província», segons la coordinadora d'escoles d'adults, «molts
tenen noranta anys, comptant els
subnormals, etc. De 2 5 - 3 0 anys
només n'hi ha uns dos-cents».
Preguntat perquè no feia públic
això en el seu moment, així com
altres afirmacions fetes al llarg de
la conferència de premsa, va contestar: «Desprésd'una reunió a la
Fontanà d'Qr'semblàVà-que s'ha^^
via declarat la guerra_contra mi

Xavier Martí

S'ha publicat el primer vúlum

Estudi de Sociologia Electoral
Acaba de publicar-se el primer
número d'«Estudis Electorals»,
fet per l'Equip de Sociologia Electoral de la U.A.B. i editaT per la
Fundació Jaume Bofill. El llibre es
presenta como una eina de treball
i una plataforma de trobada per a
tots els que — d e s de diverses
aproximacions— «e senten interessats en la recerca sobre el
comportament polítifc.
, Un estudi d'aquest tipus no ha
estat possible fins ara, quan el
restabliment progressiu de les
condicions d'una vida més o
menys-democràtica ha provocat
una relativa proliferació d'estudis
electorals. Les circurnstàncies del
nostre passat recent han estat
sempre desfavorables a tota anàlisi dè les conductes relacionades
amb la política. Com es diu a la
presentació del volum, « t o t a indagació sobre i'exercici i eis
efectes del poder constituia
sovint una denúncia deia qui
l'exercien i un risc per als qui
es veien obligats a patir-ne les
conseqüències».
. L'equip té la intenció de mantenir oberts aquests estudis a totes les aportacions interessants
en aquest moment, pràcticament
inicial de .la sociologia electoral.
Aquest primer número recull
les ponències i les comunicacions
que es presentaren al l e r . Col.loqui de Sociologia Electoral
que versà sobre leseleccionesdel
15 de juny de 1977 i que, amb la
participació d'especialistes en Sociologia Electoral es celebrà a
Barcelona els dies 2 2 i 23 d'abril
de 1978.
El llibre està dividit en quatre
apartats dedicats, a:
1. Sociologia electoral a Espanya; un balanç provisional.

2. Estudis d'àmbit territorial:
estatal. Nacipnal-reglonal. Municipal. Altres estudis.
3. Comunicacions sobre qüestions de mètode i interpretació.
4. La sociologia electoral a
Alemanya Federal, França, Gran
Bretanya i Itàlia!
En el balanç que introdueix el

llibre, balanç que es qualifica a si
mateix de provisionaL es destaca
que la major parte dels treballs
són deguts a investigadors o
grups de recerca relacionats amb
la Universitat. Pel que fa a l'àmbit
dels estudis, predomina la recerca
limitada a àrees sub-estatals
(nacionalitats-regions, províncies
i comarques, municipis)

Confirmat per la Junta Electoral

Les paperetes
son vàlides

AVIS URGENT
EL PARTIT DELS
S O a A L I S T E S DE
CATALUNYA (PSC-PSOE)
prega ferventment a tots
aquells electors que hagin
rebut paperetes de votació
del partit, que comprovin si
corresponen
efectivamente
al PSC i a la candidatura de
Girona. En el cas que sigui
d'una candidatura diferent,
podran obtenir la papereta
correcta als diferents locals^
del PSC i, el dia de la vota-ció, als col·legis electorals.
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GIRONA. — Segons rumors arribats ahir a la tarda a
PUNT.DIARI, les eleccions a
senadors, per la província de
Girona podrien ser declarades
nul·les, perquè la papereta en
la que vénen detallats tots els
noms dels candidats és escrita
per tots dos costats.
Posats immediatament en
contacte amb la Junta Electorals Provincial, el seu secretari
hà desmentit aquests rumors.

Un altre atemptat
MADRID. — Un guàrdia civil pertanyent al quarter de
Chamartin i un nen que es trobava proper al lloc del succés,
varen resultat feric de caràcter
lleu, en un atemptat registrat
ahir a la tarda. Segons informacions facilitades a PUNT.DIARI per la D.G.S., a darrera
hora, l'atemptat es produí des
d'un cotxe blanc, en marxa i
en llançar els seus ocupants
un artefacte explosiu contra el
quarter.
El guàrdia civil és Juan Ba-

rrera Pulido, de 2 4 anys i el
nen, Raül Obregón Gonzàlez^
de 2 anys i fil d'un altre guàrdia civil. Immediatament s'hi
traslladaren
ambulàncies,
bombers i l'equip de desactivatització d'Explosius de la
D.G.S., que hi varen fer una
inspecció ocular. Segon sembla, l'atemptat es v^ fer amb
Goma-2
Els ferits foren tralladafs
d'immediat a la Residència
Sanitària «La Paz», essent el
seu estat lleu.

Molt confús

Quatre detinguts
de la CIMT
Segons fonts de\ Comitè
Nacional de la CNT quatre afiliats d'aquesta central sindical
han estat detinguts per la policia. Segons aquestes mateixes
fonts, els serà aplicada la legislació sobre bandes armades
vigent.
Tres de las detencions sembla que foren practicades el
passar divendres I la darrera el
dissabte.

Un dels detinguts sembla
ser que és.afiliat al sindicat
d'espectacles de la CNT, mentres que els altres tres estarien
afiliats al sindicat de transports.
Segons algunes fonts als
detinguts hi haurien estat trobades armes circumstància
que fa pensar en i'aplicacio de
la llei sobre bandes armades.

Sant Joan de les Abadeses

La noia desapareguda,
trobada a València

afirmant que les paperetes
que aquesta Junta ha aprovat
son vàlides des del mateix
acte de la seva aprovació.
£1 secretari de la Junta, no
obstant no de carta la possibilitat que algun partit polític
hagi confeccionat,les paperetes de diferent manera que' les
aprovades, la qual cosa suposa lògicament la seva invalidesa.

Girona

L'afer queda aclarit: Pilar Pujol ha apareígut a València, en clrcumstftnci·* no
aclarides

Bombers : H de
setmana mogut
GIRONA.— Aquest cap de
setmana els bombers de Girona van tenir molta feina, ja que
van haver de complir en tres
sortides, dues d'elles de força
gravetat.
La primera d'aquestes sortides la tingueren al dissabte al
vespres quan van haver d'anar
a Figueres a ajudar el d'aquella població en l'incendi d'una
fàbrica. D'aquest incendi els
donàrem informació ja en l'última hora de l'edició del d i u - ,
menge.
El dissabte també, cap a, les
deu de la nit, van rebre una
trucada de Pont Major en la
que se'ls demanava per apagar el lletrero d'una entitat
bancària que estava encès.
Quan arrivaren el lloc del foc
l'incendi ja havia estat apagat
pels veins i per la guàrdia municipal amb un extintor.

IWT

Degut, però, a què els cables d'electricitat treien xispes
amb risc d'un nou incendi el
que van haver de fer, va ser
tallar-los, quedant l'alarma del
banc Inútil.litzada.

FOC A MOlMTiLIVI
El diumenge a la tarda a la
montanya de Mo'ntilivi, en la
part que dóna a Puig Ventós,
es produí un incendi de considerables proporcions que de
no ésser per la ràpida intervenció dels bombers podia haver arribat a propagar-se a les
cases pròximes.
Els bombers de la ciutat,
amb tots els seus efectius dé
reforç i amb dos camionsbomba van trigar tres hores
per aconseguir dominar les
flames. Cap a les cinc de la
tarda els bombers tornaven al
seu quarter!

SANT JOAN DE LES ABADESSES. — El diumenge a la tarda va ser trobada a Bunol (València) la noia que des d'el el passat
dia sis s'havia donat per desapareguda a Sant Joan. Sembla ser
que la Guàrdia Civil en un primer
moment la va detenir acusada
d'assaltar una gasolinera, juntament amb un noi de Ripoll, Pedró
Màrquez Gonzàlez, amb nombrosos antecedents policials. Després que el xicot de la noia, la
mare d'aquest i els propietaris de
la tenda de roba en la que treballava es personessin a Requena,
sembla que ha estat deixada en
llibertat provisional encara que ha
d'anar a efectuar freqüentment
declaracions a la policia.
Realitzades les primeres investigacions no es descarta la possibilitat que fos segrestada pel
mencionat jove de Ripoll, que la
podria haver obligat a aconrípanyar-la durant tots aquests dies.
La detenció de la noia en el primer moment, segons feia pública
ahir una nota de la Guàrdia Civil,
es produí en relació a l'assalt de la
gasolinera de Penalvert, de la lo-

calitat de Bunol. En el moment de
la detenció portaven una escopeta amb els canons retallats, un
gavinet de muntanya i molts cartutxos.
La parella, que anava en cotxe
robat, havia viatjat molt durant
aquests vint dies, ja que també
s'ha fet responsable de diversos
atracaments a les localitats de
Huelva, ciutat on havia nascut el
jove Pedró Màrquez, Andújar i
Alamsa.
Amb el retrobament de la noia
es posa fi a la intriga que durant
tot aquest temps tenia tota la població de Sant Joan de les Abadesses sobre les causes de la desaparició. Durant els dies que havien seguit a la fugida o al segrestament de la noia (aquest extrem
està encara per aclarir) la població de Sant Joan es va mobilitzar
en la seva recerca per tots els voltants. Fins i tot es va arribarà buidar un canal entre Sant Joan i Ripoll, creient que podia haver-hi
caigut. La Guàrdia Civil, fins
abans d'ahir mateix, encara continuava la seva recerca.

