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Dos soldats desapareguts
a Punta Milà
Han estat donats definitivament per desapareguts els dos
soldats que des de fa dies es busquen à la zona de Punta Milà, damunt de Montgó. La recerca s'ha
extès des de lè~s illes Medes a
Sant Pere Pescador sense trobar
cap indici d'ambdós soldats.

Joan Lluís Garcia Tovar i Josep
M° López Mestre, de 2 4 anys tots
dos, nascuts a Martos (Jaén), es
trobaven el dissabte passat, segons les versions més fiables, cercant espècies botàniques a la
zona de Punta Milà.
Degut al mal temps d'aquest

cap de setmana, amb forta tramuntana i amb onades de fins a
quatre metres, és molt possible
que els dos nois caiguessin a l'aigua. La mala mar pot haver-los
arrossegat a punts molt allunyats
de la costa, circumstància que fa
molt difícil que es trobin

Votar
o no votar
«Se me'n fot». I cridava
de valent, tant, que tots els
c l i e n t s d ' a q u e l l bar ens
vèiem forçats a dirigir-li els
ulls mentres preníem el cafè
amb llet del mati. «De les
eleccions, se me'n fot». I
molt perdona-vides: «No sóc
pas un ingenu», «ningú em
- pot enredar», etc. Va eructar
quatre vegades seguides
contra els polítics i va marxar
satisfet, deixant-nos a tots
els altres força tranquils.

(Paua a p i g . 7)

La noia de
Sant Joan
Ja ós a casa

Què passa? Ens omplin la
boca de democràciav d'auto-,
nomia, de progrés i de civilització..., però no ens sentirh
pas massa engrescats per
anar a votar. Les coses no
són tan boniques com pensàvem.
I com les pensàvem? La
democràcia no és pas qüestió de llibres, sinó de vísceres, segons va dir un pensador. De vísceres, en el sentit
que és quasi un tarannà:
situar-se al mateix nivell que
el altres, respectar les diferents opcions i donar confiança ais vots, No perquè la
majoria no s'hagi d'equivocar, sinó perquè en política
no tenim cap altre mestre ni
cap altre jutge. Dels altres ja
no ens en f i e m ; prou que els
hem patit.
De vísceres, però també
d'esforç. No és l'esforç d'anar a votar, que ens ho han
posat massa bé fins i tot. Es
l'esforç de construir-la —que
no plou del c e l — en tot el
que a nosaltres afecta; ía
nostra vida privada —els demòcrates de veritat ho són
també «en família», amb la
dóna, amb els fills, amb els
germans—; el nostre treball
T-el sindicat, la patronal, els
companys de feina—.

Per altra part, sembla descartada la possibilitat que aquesta
desaparició es tractés en realitat
d'una deserció, ja que a tots dos
els quedaven només unes setmanes per finalitazar el servei militar.

(Plana 9)

Els pescadors
de Roses
fan vaga
(Plana?)

Tot i que no se sap quan l'obriran

El pont de ferro serà de fusta
Si Paris té una torre Eiffel, Girona té un pont Eiffel, encara que
en aquests moments estigui tancat al pas, per les obres que s'hi
estan realitzant. Els serveis tècnics de l'Ajuntament que tenen al

Quan tot això sigui veritat,
farem democràcia des de
baix. I la democràcia no pot
fer-se d'altra manera. Però
cal també anar ^ votar. Votar
uns, pels altres, o abstenirse. però anar a votar. Si no,
aquesta vegada sí que l'endevina aquell cartell oficial:
«Si avui calles, demà no et
queixis». Els inhibits callaran, però els perdona-vides
seguiran queixan-se, sense
haver votat. Els altres serem
ciutadans.
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seu càrrec la marxa de l'obra no
donen cap data, ni tant sols aproximada, d'acabament dels treballs. Un cop arreglada l'estructura metàl·lica en un temps que es
calcula d'un mes, s'haurà de po-

sar el paviment del pont, que serà
de fusta, igual que el primer que
hi va haver. El terra metàl·lic que
més tard el va substituir ha estat
la causa principal del deteriorament del pont.
(Plana 4)

Inspector
mort per
un policia
a Pampíona
(Plana 13)

Nota al lector

L'edició
de demà
Les eleccions legislatives
de demà ens obligaran a fer
un esforç especial per tal de
donar els darrers escrutinis
de la matinada del dia 2,
cosa que ens imposa tota
una sèrie de condicionaments de temps que podrien
afectar l'hora de sortida del
diari, pel que en demanem
excuses al lector, en la seguretat que els inconvenients
del retard podran ser compensats amb una informació^
més fresca sobre els resultats de les eleccions.

Serveis

1 de març
del 1 9 7 9

2

KAÍM

PeNSiONS

D€

• • • • • • • • •

"la Caixa"

Ahir

AGENDA

El dia va començar amb un cel
net, o amb pocs núvols, amb glaçades i boires matinals. El pas
d'un front fred per totes les comarques va fer que el cel es cobrís. Va nevar a La Molina I al
Montseny. Temperatures fresques. El vent del Sud girarà a
Nord-Oest a mitja tarda. De mar
arrissada a marejol.

SANTS:
Rossend, b. Fèlix III, p. Stes.
Eudòcia i Antonina, mrs.
El sol surt a les 6.26 h. i es
pon a les 17.42 h.
La lluna surt a les 8.09 h. i es
pon a les 2 1 . 1 2 h.

Dijous,
1 ds març
da 1979

EL TEMPS **•••••••*

Avui

'"^''^^*^

I Cupó pro cecs

A Bellver de Cerdanya (cerdanya), a l'Estartit (Alt Empordà), a Figueres (Alt Empordà),
a Llagostera (Gironès), a fliudarenes (Selva) i a Vidreres
(Selva).

064

SANTS:
Luci, b. mr.; Absaló, mr.: Sta.
Genara, mr.
El sol surt a les 6.25 h. i es
pon a les 17.43 h.
La lluna surt a les 8.45 h. es
pon a les 22.18 h.

•

• •

Divendres,
2 de març
de 1979
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tura mínima 8. Vent
en calma, I cal amb
núvols.
Alt Freser, temperatura màxima 7, temperatura mínima 6.
Vent en calma, i cel
ennuvolat.
Montseny, temperatura màxima 1 , temperatura mínima 5.
Precipitacions 1 11tre/metre^. Cel quasibé cobert.
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Sortides de Girona de les 7 a les 11
cada hora i de les 11.45 cada T/4
d'hora i cada 3/4. Tarden 3/4 er»
arribar. Passen per Vila-roja. La Crehueta. Quart. Llambilles. Cassà de la
Selva. Llagostera, i Sta. Cristina
d'Aro. Els de les 7. 8, 10. 11.45,
12.15. 13.45. 18.45, no surten els
dies festius. En canvr els diumenges
i festius hi ha un servei especial a
les 22.15 hores. Els de les 7 i 17.15
arriben fins a S'agaró,
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ÀRIES

(1)

(M)
(1)
IM)

IM)
(1)
Coiolò
Costo Bravo
(11

%

•

(Dsl 21 ds Marf
al 20 d'Abril)

Aquest primer dia d'un mes
nou serà angoixós. No"perdlla paciència. Fins el dia 3 no podrà
sentir-se alliberat i no trobarà la
pau suficient que desitja trobar
entre els seus companys. Tracti
de relaxar-se I vigili el seu metabolisrne.

1^

LLEÓ
(Dsl 21 de Juliol
al 21 d'Agost)

Si no va aprofitar ahir per a
casar-se —potser perquè ja ho
estava— avui no deixarà de ser
un bon dia per als nascuts sota
aquest signe de Foc dominat pel
Sol. Ha de prendre's la jornada
amb «filosofia». Vostè ja sap el
que ha de fer en dies com aquest.

,

^
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TAURE

.,„.,,.:.,...
Femers

Cosro Brava
COIQIÒ

(M) ,
(M}

(M)
MareNostrum
Hispània
(M)

Autobusos TE ISA
Només els feiners a les 7.30 i les
14.15 hores. Surten de la Pça. de
l'Església.

GIRONA - ESTARTIT
Només els feiners a les 12.45 i
18.30 hores. Surten de la Pç, Sant
Agustí.

T O R R O E L L A DE
IMONTGRI - GIRONA
Només diumenges i festius a les
14.30 hores.

GIRONA - TORROELLA
DE MONTGRÍ
Només diumenges i festius a les
22 hores.

^^y

(Dsl 21 d'Abril
al 20 ds Maig)

L'oposició d'Urano amb aquest
signe de Terra dominat per Venus
durant tot aquest any, registrarà
avui alguns canvis: és un dia incòmode però ha de mantenir oberts
els seus moviments. Tots els problemes tenen solució. No malgasti les seves energies en una sola
direcció.

M

VERGE
(Dsl 22 d'Agost al
22 ds Sqitsmbrs)

Els ajuts dels amics seguiran
essent beneficiosos. Accepti consells. Ha de començar amb bon
peu.el mes de març, necessita ferho per poder seguir en ritme ascendent amb els seus projectes
tant afectius com econòmics. To
vital ascendent.

BALANÇA
BESSONS

Üè:

(Dol 21 ds Maig
al 20 de Juny)

Avui no sigui susceptible. Li
convé distreure's. Després d'una
jornada sense preocupacions com
la d'ahir —si no es conté— avui
serà un dia difícil. Es possible que
•les persones que l'envolten no li
responguin com vostè desitjaria;

CÀNCER
(Dsl 21 ds Juny
al 21 de Juliol)
La seva natural intel·ligència li
plantejarà què ha de fer en un dia
com aquest en què les eleccions
generals marquen tota la jornada.

^

(Dsl 23 ds SsiHsmbrs
al 22 d'OGtubrs)

En general, un dia difícil. Vigili
la seva salut. Grans perspectives
pels nascuts sota aquest signe
aeri, governat per Venus, però
més val no precipitar-se. Les veus
mitinesques que ressonen al seu
voltant ja han passat.

*1^

SAGITARI
(Dsl 23 ds Novsmlire
al 20 da Dscsmbre)

Mostri's prudent els dos primers dies de març. Dia inquiet. Si
ja ha acabat els treballs pendents
li serà més senzill escollir; si no
ha estat així el daltabaix dels seus
sentiments li marcarà la jornada.

CAPRICORN

PORTBOU

ESTARTIT - GIRONA
GIRONA-SANT FELIU
DE GUÍXOLS

HORÒSCOP

(1)
(1)
(1)

(M) Cifcwia pw b Un» d * Makitó

Autobusos RENFE

Obert tota la setmana, fins i tot et diiluns

OBStfiVACIOI^$

Circulo p * lo línia d» Mofoiò

I-an

tura màxima 3, temperatura mínima 6.
Precipitació en forma de neu: un iitre/m e t r e ' . V e n t del
nórd-oest 11 Km/li.
Cel amb núvols.
Ribes de Freser, temperatura màxima 3,
temperatura mínima
6. Vent en calma, i
cai amb núvols.
Núria, temperatura
màxima 3, tempera-

Des d'avui estem novament ai seu servei.

BARCELONA

s ?

0

V

1'

Estartit, temperatura
màxima 10, temperatura mínima 0 .
Vent Sud-Oast al
matf. Mar arrissada.
Sant Feliu de Guíxols,
temperatura màxima
10, temperatura mínima 5. Vent SudOest 18 Km ii. Cai
ennuvolat parcialment. Boira al matí.
•Mar arrissada.
La Molina, tempera-

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

TretMt d e v l a t o a r s d i r e c c i ó

_
—
550

• •

Dimarts, dijous i dissabie a les
8,50 h.

NURIA-RIBES DE FRESER
Feiners: 16 i 18 hores
Festius: 13'30 hores

2 1 3 2 . Tramvia
2134
Tramvia
2112
Semidírecte
4 7 6 - Tatgo llits
114
Exprés
2116
Tromvio
2118
SemidirecTe
152
Talgo
102
Exprés
3108
Tramvio
2120
Tramvia
Tramvio
2i36
3102
Tramvia
2104
Ràpid
1102
Correu
3104
Tromvio
2 1 2 2 .' Semid»recte
70
108
Exprés
2124
Tromvio
2142
Tramvio
2106
Ràpid

•

GIRONA'MADRID

RIBES DE FRESER-NURIA
Feiners: 9 i 11 hores

(M)

Temperatura fresca. Vents
fluixos del Nord. Núvols i clars.
Major quantitat de núvols al Pirineu i zones de l'interior. De mar
arrissada a marejol.

Aeroport

Tren cremallera
de Núria

S

Temperatures

Demà

TRANSPORTS

w

Núvols a totes les comarques,
amb possibilitat de precipitacions
a les primeres hores del matí.
Després de passar el front fred hi
haurà núvols i clarianes. Els núvols desapareixeran al vespre.
Vents fluixos de component nord.
Les temperatures romandran estacionaries.

(Dsl 21 ds Dsssmbre
aM9 ds Gsnílr]
-

^

Els canvis innecessaris no condueixen a res. El seu cap ho sap,
però no el seu cor que l'impulsarà
a arriscar-ho tot. Si els seus mals
—principalment la boca i l'artros i — segueixen, no exclogui la
medicina alternativa de la seva
possible solució. Investigui la macrobiòtica...

AQUARI

M^

(Dsl 20 ds Gsnsr
al 18 ds Fsbrer)

No és un bon dia per a viatjar, ha de distribuir el seu temps i
si va a votar, no prengui decisions
ràpides per culpa de la impaciència o la preocupació. Resumim:
avui serà un dia incòmode per a
vostè.

ESCORPIO

PEIXOS

(Dsl 23 d'Octubrs
al 22 ds novsmbrsj

(Dsl 19 ds Fsbrsr
al 20 ds Març)

La característica de la jornada
és general també per a tots els
signes: difícil també per a l'imprevisible Escorpió. Perill a l'hora
d'actuar, els nervis poden jugar-li
una mala passada. Reflexioni.

Els assumptes financers baixaran considerablement d'importància durant tot el llarg del dia, procuri no inquietar-se i dominar la
seva actitud amb els familiars i
amics, confií en ells.

PLINT

Punt de Vista

TÍARI

L'urani preocupa
a La Selva

1 de març
del 1 9 7 9

3

Segons Indústria
no hi ha perill
Per precisar la informació al voltant d'aquest debatut
t e m a de l'extracció d'urani a S t a . Coloma h e m fet unes
preguntes

al

delegat

d'Indústria

de

Qirona,

senyor

Uufs

Dourdill Navarro, les quals. Junt amb les-rsspostes corresponents transcrivim a continuació.
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Les muntanyes de la discòrdia. — (Foto: Fahé)

La declaració de «zona de reserva proviaional a favor de
l'Estat per a la investigació d e minerals radioactius» f e t a pel febrer de l'any passat a les zones de S t a . Coloma de Farners i d'altres àrees de la comarca d e la Selva, h a originat un moviment de
defensa contra ei perill radioactiu. Sorgí així la Comissió contra
el Perill Radioactiu.
Al mateix temps que Santa Coloma, es declarava zona de reserva la de Terrassa,, i.totes dues a'ajuntaven a les altres comarques
catalanes interessants per als objectius del Pla Nacional de l'Urani
a Catalunya: la Garrotxa, el Pallars Jussà i l'Anoia.

municipis de Bula, Tarranera, Corbera de les Cabanes i Illa del Riberal van manifestar la seva oposició a l'explotació de mines d'urani. Noves consultes es varen
anar fent a d'altres municipis
francesos.

Contestació al
Perill Radioactiu

Dins, les nostres terres també
s'han dut a terme accions d'opo;.'• Uh antecedent significatiu de. siçió al perill de l'urani, com les
contestació, a aquest perill el te- del Grup d'Acció Ecologista de la
Garrotxa i les que han movitat la
nim en una consulta popular feta
a la Catalunya Nord el maig pas- declaració de zona de reserva de
sat. A través d'un referèndum, els Santa Coloma i de Terrassa.

La notícia va ser rebuda amb
preocupació per la gent de Santa
Coloma i dels pobles dels voltants. Pere Carbonell, físic nuclear
i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, començà a
donar conferències sobre els perills de l'energia nuclear, i es formà l'esmentada Comissió. Hi varen ésser convidats i hi varen participar tots els partits polítics que
es mouen a Sta. Coloma, a més
de

gent

^^^,

Encara que de moment només
hi ha hagut una declaració de
zona de reserva, les poblacions
que serien afectades per l'explotació de l'urani no volen pas esperar que surti algun pla concret
d'extracció per a començar a defensar els seus interessos. També
a Vic s'estan fent accions en:
aquest sentit.

• '.'**'! Ú.I 4»'-

nf'^l

Els camion·.poden passar par aquests camins. — (Foto; Fahé)

Els perills de l'extracció de l'urani
Segons els ecologistes, la primera fase de l'explotació de l'urani, la dé l'extracció del mineral del
subsòl ja representa una de les
més dubtoses manifestacions radiobiològiqües de la radioactivitat. En el morhent d'extreure el
minerales.desprèn lin gas, soluble erí l'aigua, anomenat radó.
que és radioactiu durant quatre
dies, i que es descompon ràpidament en altres; productes encara
més perillosos que es fixen :en els
pulmons i que continuen emetent
radiacions.
. Aquest gas, un potent cancerigen, s'expandeix en el medi ambient, i arriba a les poblacions;
properes. El risc de les radiacions
es pot limitar, però no pas eliminar del tot.
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D'altra banda, es forrnen piles
de deixalles que contenen elements radioactius els quals passen, amb l'aigua de la pluja; a les
capes freàtiques i contaminen les
aigües potables. A aquesta contarninació s'ajunta-fa dels elements
químics, corri ara l'àcid sulfúric,
que s'utilitzen en el tractament a
bocamina de l'urani, i que també
es filtren amb la pluja.
Un dels punts destacats per la
Comissió contra el Perill Radioactiu de Santa Coloma és que lesaigües dels pantans de Sau i Susqueda, propers a la zoha de reserva de Santa Coloma, es veurien
afectades per aquesta contaminació, que podria passar a l'aigua
potable de Girona i Barcelona.

Anna Carrascai

complir perquè no hi hagi perills.
— Las
expiotaciones,
caso de que se iievasen a

— En la vigente Ley

afecto, pueden ser de dos

2 2 / 1 9 7 3 de M i n a s se contempla ia posibilidad de
que el Estado se reserva
determinades éreas para
investigaclón y / o aprovechamlento de recursos que
puedan tener especial interès para el desarrollo económico y social del país. La
a u t o r i z a c i ó n de Reserva
Provisional y publicación
en ei BOE significa que solamente el Estado puede
reallzar trabajos de investigaclón de los recursos m l neros reservades, todo eilo
sin limitar los derechos minaros pre-exlstentes de los
particuiares ni el aprovechamiento de minerales no
reservades. Si en la Investigaclón se encontrase posibilidad de axplotación se
pasa a solicitar ia Reserva
D e f i n i t i v a , que requiere
, aprobación del Consejo de
Ministres previo informe de
diversos organismes entre
elles el Instituto Geelógice
y M i n e r e de EspaAa y el
Consejo Superior del M i nisterio de Indústria y
Energia.
La explotación final de todo
recurse d e t e c t a d e según el
esquema anterior, requiere
nueva publicación e n el
BOE y la actividad minera
se realiza directamente por
ei Estado o blen por concesión o t e r g a d a m e d i a n t e
concurso publico entre e m preses espaAoIas y e x t r a n jeras.

tipos: a cieio abierto o subtérràneos. En todo caso seria de obligado c u m p i i miento las normas contenidas en el Reglamento General para el Régimen de la
M i n e r i a , R e g l a m e n t o de
Policia Minera y disposïciones concordantes.

Els drets
del afectats

. ;/•:•;••"'->^

De les fases de treball, que la
Comissió s'ha plantejat se n'han
dut a terme una primera d'iníjonformació i una segona d'establir
contactes. La tercéi·ia serà la de
pressionar sobre els nous ajuntaments perquè es facin seu el problema. De totes maneres, sembla
ser que les possibilitats legals que
tenen els ajuntaments, així com
elsprogiçtaris i yemsde le.s terres
expropiades, no són gaire efectives. Són de l'estil de negar-se que
ocupin temporalment els terrenys
mentre el Govern Civil ho ho ordeni: reclamar expedient administratiu a l'empresa per a establir
dipòsits de materials, tallers o
magatzems: demanar fortes indemnitzacions als titulars de la
concessió pels danys causarits
dins el perímetre de protecció que
entorna les explotacions.

—Quins són els tràmits per
a l'explotació des que surt en
el BOE la declaració de zona
de reserva? ,

—Quins tipus de defensa
legal tenen els propietaris i el
veïns de les terres afectades?
^ E n la fase de investigación la entidad minera
. puede realizar ia ocupación
temporal de terrenos, así
como en la fase de explotación efectuar la ocupación
de los mismos con s o m e t i miento a los tramites de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 dicíembre 1 9 5 4 . En defensa de los
derechos de los propietàries afectados creo dicha
Ley el Jurado Provincial de
Expropiación, que preside
un magistrado, y que es un
órgano que asume las funciones judicial y pericial.
— Per quant temps pot una
zona estar declarada-zona de
reserva i per quant temps pot
durar la concessió per a l'explotació?
— L a s zonas de reserva
para investigaclón tienen
un plazo màximo de 6 anos
que puede ser prorrogado
excepcionalmente por la
Administración. En cuanto
a la concesión de explotación se otorga por 3 0 anos,
prorrogables en plazos
iguales hasta un màximo de
9 0 anos.
—Normes que s'han de

En las explotacíònés s
cielo abierto no son exigibles més precauciones que
las habituales para otras
sustancias no radiactivas.
En las expiotaciones subterróneas, se adopta como
p r e c a u c i ó n específica el
dotar a la Instalaclón de un
eficaz sistema de ventilación para evitar concentraciones de r a d ó n ; por cierto,
que el periodo de desintegración del rodón es cortísimo, de 4 8 horas.

De l'integració
a l'explotació
—Quin és l'estat actual d'aquesta qüestió de l'urani a Sta.
Coloma (en quina fase del procés, des de là investiaació fins
a l'explotació)?
— E l hecho de que se
haya solicitado la propuesta de Reserva en la provincià de Gerona, no prejuzga
la importància de radioactives, al igual que e n las numerosas reserves que se
han solicitado e n t o d a s
Esoana (alrededor de 3 5 reserves, una de las cuales
abarca desde Zamora hasta
Cataluna). Unícamente podemos manifestar que las
circunstancias
geelógicas
inviten a desarrollar una Inv e s t i g a c l ó n del t e r r e n o
'para observar una sèrie de
. datos, que, si pusieran de
manifiesto al recurse a c o n sejarían pasar a la fase de
. explotación.
Para la investigaclón de
. minerales radiactivos sueien e f e c t u a r s e
estudies
prèvies de cartografia g e o lògica y vuelos radiométricos (medida de radiactividad) y si estes trabajos dieran resultado se pasa a la
realización de geofísica sobre el terreno, sondees, etcètera.
En consecuencia, en una
fase inicial ne es pesible
anticipar la cantidad de recurse, ni siquiara la existència c i e r t a d e l mismo. D e
todes modes y en contra de
los que pudiera pensarse,
el uranio no es un e l e m e n t e
raro en la corteza terrestre,
p u e s t o que a d e m é s d e
existir en térfehos ' sedim e n t a r i e s se e n c u e n t r a
tambión e n recas íntrusivas
(pegmatitas nermalmente),
pere son pequísimos los
yacimientes
económicam e n t e explotables, siendo
en Europa los únicos i m portantes los de Rusia segurides a gran distancia
por los franceses.

1 d» març
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Amb la democràcia i l'autonomia

Una nova etapa de rurbanisme
El restabliment de la Generalitat i la propera formació dels nous ajuntaments democràtics, autènticament
representatius, ens permeten pensar que una nova etapa de l'urbanisme a Catalunya és a punt de començar.
El poble ha posat totes les seves esperances en què
això significarà una solució real per a tants problemes
urbanístics acumulats després de tants anys de deixadesa i inoperància administratives, així com d'actuació
desordenada i especulativa dels particulars. No obstant, el sol fet de disposar d'aquestes institucions renovades, no podrà solucionar d'immediat, tantes inèrcies.
Gerències i deficiències com, ben segur, arrosegarem
durant un llarg període de temps.
Es important, en la meva opinió, tenir la consciència
clara d'això i de què tan sols a partir d'un esforç comú,
solidari i entusiasta, serà possible recuperar per a les
nostres vides la dignitat d'un marc físic, adient amb el
grau de civilització i coneixements de la nostra època.
Però, com haurem d'actuar per a què el temps no
acumuli més deficiències i fracasos, que desaniniin un
poble cansat de tantes promeses i bones intencions?
Els problemes són reals I les solucions hauran d'estar
també profundament impregnades d'aquesta qualitat,
sobretot perquè els recursos seran limitats i serà molt
important que cada cèntim, com a part d'un esforç real
comunitari, rendeixi al màxim en la part de solució que
se li assigni.
El nou aparell administratiu es trobarà, sobretot,
amb una situació d'inèrcia difícil de trencar. S'han
creat nombrosos vicis relatius, a la forma de fer urbanisme i tots nosaltres, com a parts integrants d'aquest
procés, ens hem vist involucrats en ells d'alguna manera. El lucre ha constituït el motor principal dels nostres
actes i la desconfiança ens ha donat-una visió de la societat formada per competidors, més que per éssers
solidaris amb un idèntic tipus de problemes.
Serà necessari substituir, a partir de la cultura i la
racionalitat, l'actual entramat de relacions, per un altre
que faci del consentiment i la tolerància mútues, la
norma de conducta capital que es manifesti quotidianament en tots els nostres actes.
Podrem, doncs, salvar ara el clot existent des de fa

tant de temps entre la legalitat vigent i la norma consentida? Sincerament crec que això no serà possible
en un plac immediat i per això les nostres institucions,
necessitaran una gran dosi d'imaginació i audàcia pér a
anar adaptant la seva política urbanística a cada nova
situació, procurant ésser, al mateix temps, motor progressista del seu canvi ininterromput. Postures dogmàtiques o maximalistes, podrien ésser en aquesta nova
etapa més negatives i reaccionàries que d'altres menys
espectaculars però més arrelades a l'esprit pragmàtic
del nostre poble.
En front a la conculcació irresponsable del passat de
la legalitat, no hauríem de caure ara en una freda actuació maximalista, buida de continguts. Això demostraria només una gran incapacitat per a potenciar una
nova etapa creativa en el progrés de la història.
Fa pocs dies deia Gonzalez Casanova, a Tele/Express, refirint-se a les properes eleccions: «Són la CORtlnuació d'un llarg procés constituent, creador de l'Estat democràtic i d'una societat nova, I una prova dé
força par a aaber si la burgesia Ka recuperat la voluntat de creació que mal no va tenir o aquesta
voluntat correspon Ja ai poble treballador» (1)
Per la seva banda. Cario Argàn, alcalde de Roma, en
el seu llibre «El pasado en el presente» (2), diu el següent: «,;., l'evasSió (3) significa no estar d'acord amb
la forma de gestionar el poder de la burgesia explotant les classes humils en lloc d'educar-les (1)
Fem, per tant, que la ciència i la cultura, com a patrimoni que la societat ha dipositat en certes minories
privilegiades, impregni totes les seves capes.sense
oblidar que la imaginació, com també deia el mateix
Argàn en l'escrit esmentat, «... és la forma de pensar
d'aquells per als qui és tancat l'accés a la ciència».
Seria un error menyspreat la capacitat real d'autogestió dei poble en el procés urbanístic, de la mateixa
manera que pretenir la seva manipulació més o menys
disfressada de paternalisme tecnicista, que no per més
il·lustrat deixaria de ser igualment despòtic i irrespectuós amb ell. La seva participació efectiva revesteix,
per tant, especial importància, primer perquè a més de
constituir el seu dret inalienable, serà la garantia de do-

Digueu-M la vostra
Els arbres de la Devesa
Fa més o menys un any es va produir una gran polèmica entorn als
arbres de la Devesa. Es va dir que estaven malalts i que ja era molt tard
per a posar-hi una solució. D'aquesta problemàtica se'n va fer ressò sobretot la revista gironina Presència i d'altres publicacions.
Recordo molt bé que un tècnic va dur a terme tots els estudis sobre
aquest tema. I ara jo em pregunto què hi ha de tot això. Si tot el que es
va dir era cert, com és que no se n'ha parlat mai més, essent com és un
problema de tanta importància?
El silenci no és sistema. Els gironins tenim dret a saber què passa
amb tes nostres coses, amb els nostres arbres, amb les nostres vivendes, en fi amb tot. Ja no és temps de perdre'ns en el passat buscant
responsables sinó que és el moment de buscar-hi solucions ràpides i
efectives.
Espero respostes.

Daniel Girbau

Les comarques i les edicions
Tinc a les mans ei número 1 de PUNTeOlARI, i quan buscava amb
il·lusió tot el que podia trobar de les nostres comarques, he comprès
que aquí a Girona, només trobaria les notícies referents a La Selva i el
Gironès. Encara que ara, visc a Girona, sóc de l'Alt Empordà i em pensava que a través del seu diari estaria sempre al corrent de tots els
aconteixements que succeeixin als municipis de les altres comarques,
és a dir, que si volem saber quelcom de Llançà, Vilajuïga, Vilabertran...
haurem d'anar a Figueres a comprar l'edició que fa referència a l'Alt
Empordà? No seria millorque PUNTeOlARI, en lloc de 24 pàgines, en
tingués 30 i s'hi incloguessin totes les comarques en una sola edició?
Seria bo que des de qualsevol punt de tot Girona, es pogués tenir cada
dia les notícies d'arreu.
Tot esperant que reconsideraran aquesta idea, ben afectuosament.

Anna (Girona)

p\cf\nyoUN. de la R. Certament, havíem rebut moltes opinions en
aquest sentit. I, com pot veure, el problema està resolt: totes
les comarques són a la mateixa edició. Val a dir que molta gent
ens ho ha agrait.
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nar al nostre urbanisme un contingut d'autèntica imaginació i adecuació a la realitat. Segon, perquè a través
dels contactes directes i discusions que s'estableixen a
través de tot el procés, s'origina un pont efectiu de participació en la cultura i ciència contemporànes i tercer
perquè, a més, l'ejecució física de lo planificat serà producte i conseqüència de l'esforç real de tots nosaltres.
També serà important el paper que correspondrà als
tècnics que hauran, bàsicament, de crear les condicions d'entenement entre les necessitats populars i les
possibilitats reals per a la seva satisfacció. Si entra en
un encasellament burocràtic i tecnicista, cauran en una
altra forma d'unilateralitat semblant a la de temps passats.
També hem de considerar la gran manca de tècnics
preparats per a aquesta nova etapa, doncs l'acaparament del treball per part d'uns pocs professionals en el
passat més pròxim, va condicionar la lògica preparació
de la resta, que hauria anat perfeccionant-se al llarg del
temps i de les successives actuacions.
Serà important la dotació de mitjans per a la preparació i posta al dia de tècnics urbanístics, així com la
creació d'equips interprofessionals comarcals, que assumeixin amb tot rigor els problemes plantejats i, sobretot, que entenguin l'urbanisme com un procés continuat fins a la seva total consecució com a fet físic palpable. Revesteix una especial importància real aquesta
circumstància per quant, tant en urbanisme com en
qualsevol altre procés creatiu que s'hagi de completar
amb una etapa d'execució física, lleugeres equivocacions de matís, una reflexió insuficient o una valoració
exclusiva del simple caràcter esteticista de les solucions, por traduir-se en una despesa excesiva i inútil o,
inclús, en la seva invalidació pràctiva.
Els problemes són ingents i requereixen la participació de tots. Hem de procurar acabar amb els criteris
absurds de desqualificació del passat i no admetre altres que els derivats de la desídia o la irresponsabilitat
' manifesta.

Manuel Martín Madrid
Arquitecte
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Ni per Setmana Santa tindrem pont

carnet

L'Eiffel ja no es rovellarà
El pont Eiffel, el de les Peixateries Velles, no acaba d'estar arreglat.
Segons els tenies de l'Ajuntament d'aquí a un mes serà acabada la part
metàl·lica però no es pot donar cap data pel que fa a l'acabament total
del pont, ja que faltarà la col·locació del paviment de fusta i aquesta és
una feina de la qual no es té cap referència anterior i no se sap el que
pot durar· Nosaltres pensem que per Setmana Santa encara no s'hi podrà pas passàr·
El pont va ésser construït a finals del segle passat per l'empresa francesa Eiffel d'estructures. El
paviment inicial era de fusta però
ara fa més de vint anys que va ser
substituït per un forjat format
amb viguetes de ferro, revoltons i
paviment de lloses asfàltiques. La
substitució de la fusta per ferro va

ser la causa que es produís el deteriorament del pont, ja que en
quedar el forjat amarat d'aigua
quan plovia es va rovellar fins a
ésser menjats per l'òxid trossos
sencers del ferro.
Pocs dies després de Reis varen començar les obres. Hom
creia que es podria trobar els bai-

xos del pont força malmesos però
no es podia, saber exactament ni
com estaven ni els temps que seria necessari per arreglar-los fins
que no s'hagués desmuntat el forjat que feia de paviment. Es va
veure que era necessària la renovació dels elements rovellats i la
col·locació de reforços tot al llarg
de l'estructura metàl·lica, feina
que s'està portant a terme actualment.
Tot seguit s'ha de netejar el ferro a raig de sorra, per eliminar
l'òxid i s'ha de donar una bona mà
de pintura protectora. Aquesta
feina sobre el metall ja s'ha realitzat a tota una banda del pont i
d'aquí a un mes, més o menys,
podrà estar també l'altra. Després
es procedirà a la col·locació del
paviment que es farà seguint el
procediment primitiu, és a dir tornant al sistema de la fusta. La fusta permet l'aireació i un ràpid assecat quan plou, amb la qual cosa
s'evita una de les causes més importants del deteriorament del ferro. Al mateix temps s'elimina tot
el pes addicional que suposaven

les viguetes, revoltons i llosetes.
Les obres són a càrrec dels
serveis tècnics de l'Ajuntament,
representats per l'arquitecte i per
l'aparellador municipals seyor
Boixeu i senyor Bordes respectivament. L'empresa que hi treballa
és la TAIN.
La lentitud dels treballs que es
porten a terme en el pont ve donada, segons aquests serveis tècnics, per diferents causes la més
important dè les quals és la mateixa naturalesa de la feina: no és
pot desmuntar al mateix temps
més d'un cert nombre d'elements
si es vol que el pont no s'enfonsi.
De totes maneres ara ja e'S pot
treballar amb més rapidesa ja que
el costat arreglat fa de sosteniment. En principi ara ja són dos
els equips que solden, mentre fins
ara ho feia un sol equip. I un cop
s'emprengui la. pavimentació, encara es podrà anar més ràpid.
Hom projecta de realitzar millores en les escales d'accés al
pont, encara que això, en tot cas,
serà la última cosa que es farà.

GIRONÈS

FARMÀCIES
DE TORN
GIRONA. — Feia. Savall i Feia.
Sagrera de 9 h. a 22,30 h. Foia. Savall de 22,30 h. a 9 h.
BANYOLES. — Feia. Albert Masgrau.
CASSÀ DE LA SELVA. — Es pot
anar a qualsevol farmàcia només en
cas d'urgència i acompanyat de la
policia.

. . T R A N S P O R T S •«
Autobusos TE ISA
BANYOLES-GIRONA
Feiners; 6.35, 8.00, 9.30, 13.35 hores.
Diaris: 8.30, 10.30. 14.45, 16.00,
17.30. 18.30 i 19.45 hores.
Festius: 21.00 hores.

GiRONA-BANYOLES
Feiners: 7.20, 8.30, Í1.15, 13.15 i
20.35 hores.
Diaris: 10.15, 12.00, 15.30, 16.45,
18.30 i 19.45 hores.
Festius: 21.45 HORES.
Les sortides de les 19.45 i 21.45
surten de l'estació RENFE. Totes les
altres surten de la Pça. Sant Agustí.

Cambra de Comerç

Gestions per mantenir
la festa de Tots Sants
La Cambra de Comerç i Indústria de Girona, portarà a
terme les gestions necessàries
per trobar una solució a la supressió del dia de Tots Sants
com a jornada festiva, la qual
cosa suposaria un greu inconvenient per a l'activitat comerciar de Girona i comarques.
En aquest sentit, segons informa el Govern Civil, el president de la Cambra, Josep M.°
Ginés Pou, va visitar el goverifiador de. la «província» per
-cómunicar-li les seves inquietuds al respecte i mirar de
trobar-hi una solució satisfactòria. Solució que, segons va
nianifestar el governador, Josep Dalmau, a aquest diari, serà assumida per aquesta entitat en la mesura que sigui possible com a representació de
l'administració central. En
qualsevol cas, va afegir el go-

vernador des d'aquí recolzarem qualsevol iniciativa de
la Cambra perquè el tema
és prou important per a
aquestes comarques.
D'altra banda, en opinió del
president de ta Cambra, Joísep
M.^ Ginés, cal unir els esforços dels municipis de totes
les comarques ja que no és
una festa de caire exclusivamente gironí, per la seva
repercusié. A més a més,
caldrà esperar les properes
gestions a la Delegació de Treball per poder pensar en una
solució que no lia de ser
neccessàriament lin retorn
a la festivitat laboral, segons l'opinió del president de
la Cambra.
El tema, serà també tractat
àmpliament a la propera sessió plenària de la Cambra, demà a les sis de la vesprada.

Curset de
El cartaman era un Hoc da cha «I dia da Tots Santo. {Foto arxiu)

Si no és festa, els firaires ho passaran magre. (Foto arxiu)
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primers
auxilis
La Creu Roja dé Girona organitza un curset de primers auxilis
des del 5 al 23 de març obert a
tothom a qui interessi. El donarà
el Dr. Agustí Riera, Les inscripcions poden fer-se a la seu provincial de la Creu Roja, en el carrer Bonastruc de Porta, o bé per
telèfon trucant al 20 04 15 o
20 15 42. Als alumnes que superin les proves finals se'ls donarà
un carnet i un diploma expedit per
l'Assemblea Suprema de la Creu
Roja.

carnet
GIRONÈS
GIRONA
Policia 20 14 44
Guàrdia Civil 20 86 50
Bombers 20 00 80
Casa de Socors 20 15 42
Seguretat Social 20 00 00
Creu Roja 20 1 5 42
Hospital Provincial 20 14 50
Clínica Dr, Bofill 20 43 50
Cliniea Munoz 20 12 50
Clínica Girona 20 45 00
Clínica l'Aliança 20 49 00
Clínica l'Esperança 20 40 00
BANYOLES
Guàrdia Civil 57 01 53
Bombers 57 00 50
Casa de Socors 57 02 08
Policia Municipal 57 05 71
CASSÀ DE LA SELVA
Policia Municipal 46 1CÍ69
Guàrdia Civil 46 00 07
Hospital Municipal 46 01 30

SELVA
SANTA COLOMA DE FARNERS
Guàrdia Municipal 84 09 2 0 84 07 95
Guàrdia Civil 84 01 22
Hospital Municipal 84 02 87
ANGLES
Guàrdia Civil 42 00 64
Ajuntament 42 00 58
ARBÚCIES
Guàrdia Civil 86 00 27
Ajuntament 86 00 01
BLANES
Policia Municipal 33 09 95
Guardia Civil. 33 03 38
Bombers 33 02 62
Casa de Socors 33 03 36
Hospital-Asil
Sant
Jaume
33 15 5 0 - 3 3 0 5 8 0
Creu Roja 33 03 36
LLORET DE MAR
Guàrdia Municipal 36 48 34
Guàrdia Civil 36 47 85
Bombers 36 48 34
Casa de Socors 36 47 36
Hospital Municipal 36 47 36
Parada Taxis 36 56 88
Policia Municipal 36 66 77
Clínica dental 36 41 97
Clínica mental 36 43 08
SANT HILARI SACALM
Guàrdia Civil 86 80 32
Ajuntament 86 81 01
TOSSA DE MAR
Policia Municipal 34 01 35
Guàrdia Civil 34 03 29
Casa de Socors 34 01 67
Parada Taxis 34 05 49
Clínica d'urgència 34 01 67

Farmàcies
de torn
SELVA
STA. COLOMA DE FARNES. —
Feia. Callis.
BLANES. — Feia. Casamor Sureda.
LLORET DE MAR. — Feia. Jordi
Perpinà,
ANGLES. — Feia. Joan Bonmatí.
SANT HILARI. — Feia. Broto,

L'agressor de Cassà,
condemnat

L'arbitre
tenia raó
GIRONA,— El jutjat número
dos de Girona ha condemnat a un
dia d'arrest major i pagar dotze
mil pessetes de multa a Josep
Garcia Hidalgo per l'agressió física que va cometre en la persona
de l'àrbitre Ricard Soley i Garcia.
Els fets van ocórrer el dia vinti-u d'octubre, de l'any passat,
quan Ricard Soley arbitrava ün
partit a Cassàde la Selva entre el
Cercle Recreatiu d'aquella població i la Penya Barcelonista dè
Salt. En el minut vint de partit
l'espectador va saltar al terreny
de joc i agredí a cops de puny l'àrbitre de l'encontre. L'àrbitre sortí
de la brega sense algunes peces
del dentat, per la qual cosa va haver d'ingressar a l'hospital.

PUNT
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Fa sis anys que començaren les obres

L'església de Sils aturada
SILS (Del nostre corresponsal,
Roger Saladric.) —
L'església
nova de Sils és una de les tantes
construccions
d'inf reestructura
urbana que, per manca de recursos econòmics, es troba actualment aturada.
Cal dir que les obres es varen
iniciar fa aproximadament uns sis
anys, i que, des d'aleshores fins
avui, poca cosa s'ha fet per a la
seva culminació i arrodoniment.
Cal dir, també que, en el seu
inici, la nova església de Sils havia de sorgir d'aportacions de t i pus altruista fetes per institucions
i particulars de la vila i els seus
voltants. Així, doncs, i pel que fa
al terreny, s'assenyala que aquest
va ser cedit-per un propietari particular, el qual el va donar amb la
sola condició que en aquell espai
s'hi emplacés la construcció d'una nova església.

<-•*t* K

•*.

De vell antuvi, les obres varen
començar amb gran vigor, puix
que a pocs dies del seu inici ja s'havien aixecat les parets interiors
laterals del temple, així com els
pilastres de sustentació.

Un perill públic

Sembla ser, però, que els recursos econòmics recollits per dur
endavant l'obra es varen veure
ben aviat minvats per la manca de
resposta popular, i per la minsa
quantitat de diners assolits fins
aquell moment per dur endavant
el projecte.

Des d'aleshores fins a l'actualitat, la que havia d'ésser nova església de Sils, ha romàs pràcticament abandonada, sense que ningú intenti d'acabar-la. Així, avui
l'immens forat obert a la terra i les
pilastres de sustentació, tot vell
punt començades, són un verita-

'V

Las obras aturadas són un parill par a la mainada

ble perill públic; sobretot per als
infants que constantment juguen
damunt les parets mig fetes i
s'enfilen pels pilars abans esmentats.
Cal fer especial esment d'un
accident succeït no fa pas massa
temps, i en el qual una nena de
curta edat va estar a punt de fer-

Irnpròvlsada plaça
de braus

El Bisbat ho diu als preveres

L'Església, sense lligams
G I R O N A . — El Vicari General de Pastoral lia fet púbiica
una nota sobre «el capteniment dels preveres i religiosos
amb motiu de les eleccions legislatives I municipals». Ei mo^
tiu d'aquesta nota és «insistir e n ei deure pastoral de m a n t e nir una actitud adequada e n la t e m p o r a d a d'eleccions que est e m vivint.al país».
En l'escrit, adreçat a tots els
preveres, es diu que convé estar alerta enfront dels que
voldrien comprometre l'Església
lligant-la
o
identificant-la a m b una d e terminada opció. Ningú no té
dret de servir-se de l'Església
car aquesta no està lligada a
cap forma particular de civilització humana ni a cap sistema polític, econòmic o social (GS 42). H e m de fer possible sempre que la fe Cristiana sigui viscuda per persones de diferents opcions i
que ningú no se senti m a r g i nat de la comunita creient a
causa del seu compromís polític.
En aquest sentit, el bisbe de
la diòcesi, Jaume Camprodon,
escrivia abans de les eleccions
legislatives del passat 15 de
juny: L'última decisió l'ha de
prendre cadascú e n la seva
consciència. Però la consciòncia necessita una p a u t a ,
una ttum per discernir; no
pot obrar
capriclosament.
Cal garbellar els programes.
J o diria que cal fer-los passar pel garbell dels drets humans, de l'atenció als més
febles, dels drets naturals de
Catalunya i dels altres pobles
d'Espanya. No seria un criteri encertat, quedar-se amb el
partit que més pugui afavorir
l'Església. N o és sempre garantia del seu acord a m b l'E-

vangéli.
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Al llarg de ia nota es diu que
l'Església, però, no és neutral
davant de certs valors en joc, «I
orienta les consciències ^aml>é en els compromisos t e m porals». I afegeix. «Serà convenient formar ei nostre criteri amb els ensenyaments
conclliars i pontificis més recents, per evitar de quedar
encallats massa enrera».
La declaració de la Permanent de l'Episcopat, és qualificada de «ben autoritzada i de
c o n f i a n ç a » i no « p o d e m
menystenir ni permetre que
sigui instrumentaiitzada en
profit d'interessos particulars». I és per això que,
«Primer, a l'hora de decidir, cal valorar cada dels programes en el seu conjunt. Ja
que no sempre és possible
una plena coincidència de l'ideal cristià a m b el programa
del partit votat. I segon, h e m
de donar al vot en una línia
coherent a m b la nostra f e :
cal tenir en c o m p t e que cap
tendència no és lien lliure del
pensament i la praxis m a t e rialista, i convé no deixarnos seduir pels corrents capitalistes encara que teòricament reconeguin els drets de
l'Església. Es molt important
que el que volen dir els bisbes no sigui mal entès I per
això, si es vol llegir als fidels
la declaració de la Permanent, que es llegeix entera i

se molt de mal en caure des del
cim d'una de les pilastres de la
«nova» església.
Tal i com fa palesa la fotografia, les runes i escombraries s'apilen sense massa cura tot a l'entorn de la iniciada construcció
que dóna en conjunt, un aspecte
ben trist.

sense fer-hi comentaris, tal
com va dir ei nostre bisbe».
En relació a les municipals
«caldrà exhortar a tots per
t a l que la campanya de les
municipals es d e s e n r o t l l i
a m b n e t e d a t i amb relacions
humanes positives, evitant
els atacs personals, les difamacions o calúmnies i superant els bàndols. L'emulació
entre els grups, ia diversitat
d'Ideologies i tendències polítiques, poden portar a les
nostres poblacions i comarques un ambient aspre i t i bant. El capellà, imparcial i
amic de t o t s , ha de vetllar
per t a l que no es creïn divisions i rivalitats a nivell de
relacions personals. H e m de
ser factors de concòrdia, pau
i respecte, enmig del natural
clima de critica i lluita noble
per defensar cadascú la candidatura i el programa que
creu més o p o r t ú , i a la comunitat de fe han de poder
troliar-s'hl t o t s » .
Finalment, segons la nota, el
pastor ha de tenir una atenció
especial per als cristians compromesos en la política i en la
vida municipal. « I no pas per
traure'n avantatges per a
l'Església — d i u el vicari general^-" sinó per ajudar-los en la
seva f e » . I acaba dient: «Avui
tenim cristians en les diverses tendències polítiques i,
sovint, militants de i' Església
s'han apuntat a diferents
partits i coalicions. En no t e nir els catòlics posats en un
únic partit s'ha de considerar
un progrés i un gran bé par a
l'Església».

A falta d'un destí millor, els joves de Sils han dedicat unes
quantes vegades el forat de l'església a Una finalitat ben diferent
de la que de vell antuvi se li pensava donar. Hi han fet curses de
braus. L'emplaçament de l'obra,
pràcticament al cor de Sils, així
com les seves intrínseques característiques fan que sigui un excel.lent escenari per realitzar-hi esdeveniments d'aquesta mena.
Cal dir, d'altra banda, que l'extensió del terreny que el projecte
d'església ocupa, així com la sòlida construcció ja existent, es podria aprofitar per dur-hi a terme
alguna construcció de caire popular i cultural, sempre, és clar, amb
l'imprescindible permís de l'autoritat eclesiàstica, així com de l'antic propietari del terreny, el qual,
tal i com ja ha quedat apuntat
més amunt, desitja que s'hi faci
una església.

Una nova església
no cal
Pel que fa a la construcció de
la nova església, i vista l'aparent
inviabilitat del projecte, cal pensar
que es tracta d'un somni que mai
no es podrà acabar de veure fet
realitat. D'altra banda, cal dir que
l'actual església de Sils cobreix
totes les necessitats dels habitants de Sils, car tret de festes
molt assenyalades no s'omple
gairebé mai. D'altra banda, cal dir
també que Sils gaudeix d'una altra església ben a prop del centre
urbà de la vila. Es tracta de l'església de Vall-canera, actualraen
dependent de Sils, i que també
podria ajudar a cubrir la manca de
llocs de caire espiritual que podria
patir la vila.
En definitiva, però, el problema
més greu és el perill que la només
iniciada nova església ofereix a
tots els infants que constantment
juguen al seu voltant i que es trobefi expoEats a sofrir un accident
francament greu.

PUNT

Alt i Baix Empordà

MARÍ

1 de març
del 1 9 7 9

Dos soldats desapareguts a l'Escala

carnet
ALT E M P O R D À

Recerca sense resultats
L'ESCALA. (Del nostre corresponsal Rafel Bruguera).— Ahir es
va donar per finalitzada la recerca
que des de fa cap à cinc dies esta;ven portant a terme un equip d'homes granota en aquesta cala
per buscar dos soldats desapareguts.
Tota la tasca de recerca ha estat infructuosa i en Joan Lluís
Garcia Tovar de 2 4 anys, cabo, i
en José M.° López Mestre, també
de 2 4 anys i cabo, han estat donats definitivament cómo a desapareguts.
Ambdós soldats són nats a
Martos (Jaén) i en el moment de
la desaparició es trobaven en les
roques buscant espècies botàniques Un és biòleg i l'altre químic i
tenen en comú l'afició per la recerca de fòssils, plantes, etc
Una de les versions que volen
explicar la causa de la desaparició, la que sembla més extesa entre ta gent d'aquelles contrades,
és la de què possiblement els dos
nois caiguessin al mar. El mal
temps que feia, amb una tramontana fortíssima que aixecava ones
de més de quatre metres, fa pensar en aquesta possibilitat. Si
aquesta versió fos l'encertada explicaria també el que no s'hagi
trobat cap rastre d'ells.

des fa temps pels contrabandistes
que realitzaven els seus negocis
per la zona.
Moltes són les versions, però
de moment no hi ha cap dada certa i segura que senyali una mica
més clarament el camí de la re-

Redacció, Publicitat
i Suscripcions;
C/ Balmes, 35. Figueres

Te.; 50 14 95
cerca. Se'ls ha buscat tan per terra como per mar, sense resultats
positius.
Han col·laborat amb els soldats i altres forces que participaven en l'operació els pescadors de
l'Escala.. Hores d'ara sembla ser

que encara els busquen, després
dels cinc dies d'incansable recerca seguint la costa, des de les illes
Medes fins a Sant Pere Pescador.
També hi ha posat el seu esforç molta gent de l'Estartit i fins i
tot de Barcelona.

Delegat d'Edicions
Comarcals, S. A.;
Manel Pont
Coordinadors
informatius:
Narcís Genis
Josep M" Martí

FIGUERES

Desapareix un «trasmall»

Vaga de pescadors a Roses
Ahir les barques de Roses feren vaga en solidaridat amb una
d'elles que havia perdut un «trasmall»
Ja fa tempS que el malestar
regna entre els petits bots o petits
pescadors a causa de les intermitents desaparicions o destrosses
d'alguns
«trasmalls», precisament quan fa molt temps que les
barques de bou pesquen més a
terra, és a dir dintre d'uns límits
prohibits per a ells. Quan hi ha alguna desfeta d'aquestes, a través
del pòsit de pescadors, ho paguen entre tots. Aquests dies hi
ha hagut un'a nova denúncia de la
desaparició d'un «trasmall» a la

Comandància de Marina, per part
de la barca esmentada. Normalment, quasibé sempre se sap qui
ha estat l'autor, però aquesta vegada no és gens clar, i es diu que
fins i tot podria haver estat algun
dels vaixells que aquests dies de
tramuntana hi ha hagut refugiats
a la badia, o també el mateix vent.
La gota d'aigua que ha fet que
els pescadors ahir no anessin a
pescar ha estat que cada vegada
que hi ha un fet d'aquests l'ajudant de marina fa quedar tot un
dia una barca de bou diferent per
anar a declarar. Pels pescadors és
més important el f^-t de perdre tot
un dia de treball que pagar la part

per la trencada o desaparició del
«trasmall».
Els pescadors es reuniren ahir
al matí i es posaren d'acord en
crear una comissió de deu membres per a vigilar l'hora de la subhasta si hi ha algú que porti peix
d'aquestes zones prohibides per a
denunciar la barca i embargar el
peix, i fins i tot arrestaria barca si
cal.
A última hora de la tarda, es
decidí que les barques tornarien a
sortir avui al mar, i també alguns
altres temes d'ordre interior com
per exemple l'hora de sortida del
matí, atès que quan sona la sirena
ja n'hi ha que són fora fa estona.

Ous que valen per dos

Hi havia qui opinava que potser els dos soldats havien decidit
desertar, però no sembla pas que
això fos lògic, donar que a un
d'ells només li quedaven dues
setmanes de mill i a l'altre sis mesos.
Una altra possibilitat seria la
de que haguessin caigut en alguna de les basés que, en forma de
coves, es troben a dalt la muntanya de Punta Milà, a sobre Montgó. Aquestes coves eren utilitza-

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

Agenda.
3 de març. Organitzat pél·
taller de Teatre, en el Patronat de la Catequistica, la
Mercè Broquetes ens representarà:
«Mercè dels uns Mercè
dels altres».
EXPOSICIONS
FIGUEHES - A la sala d'exposicions
. de la Caixa, exposició de pintures de
Josep M.' Comte, fins al 16 de
març.

Farmàcies
de torn

A Pals hi ha la gallina

DIVERSES VERSIONS

FIGUERES. — Feia. Vinaixa.
ROSES. — Feia. Planas.

Municipals a Figueres

Anul.lacíó de la
candidatura
comunista

Capmany

Sopar de
Carnestoltes
al carrer
Capmany.— El darrer Carnestoltes de l'Alt Empordà va tenir
lloc a Capmany, en un berenarsopar. Es va repartir ranxo a la
plaça del poble, al nombrós públic
vingut dels pobles dels voltants:
La Jonquera, Figueres. De ranxo
no en va sobrar gens, deSprés hi
va haver la subhasta dels condiments que no es varen posar a les
peroles (patates, cebes...), es varen ballar dues sardanes mentre
altres preparaven les disfresses
per al ball de la nit que va començar a les 10 en el local de la societat La Fraternal. Al llarg de la
vetllada que va acabar a les tres
de la matinada d'ahir dimecres, es
donaren regals a les cuineres del
«ranxo», bosses de caramels a
tots els nens i premjs en metal.lic
als qui varen guanyar el concurs
de disfresses. Cal dir que hi va haver molta gent.

7

PALAMÓS. (Del nostre corresponsal C. Mauri).— Tal com
es pot comprovar a la foto que
hem fet per demostrar la veritat,
aquest ou sotmès a la mida del
peu-de-rei, mesura 86 mm., que
són 2 6 més que els normals. La
gallina pertany a un manobre
—Baldomer Herrera— que viu

• T R A N S P O R T S ••
S A N T F E L I U DE
GUIXOLS-GIRONA
Diaris; 8, 10. 12. 14. 14.45. 15.15,
16.15, 17.17. 18.15. 19.15! 20.15.
Feiners; 7. 7.30. 7.45. 8.30, 9. 11.
Diumenges i festius; 21.15 i 22.15.
Hi ha dos serveis diaris a les 7,55 i
19.10 que surten de S'agaró.
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ai poble de Pals i fa pocs dies
que va començar a pondre-li
aquests ous fora. de sèrie, amb
dos rovells a dins. Són tres els
que ja ha fet i cada un ha pesat,
a la balanceta per a les cartes,
165 grams.
El veí de Pals no pot esbrinar
encarar quina és, de la trentena

puntets

TEATRE I N F A N T I L .
Dins el marc de la campanya
«La Caixa» a les Escoles el
col·lectiu «La Favorita» del
Centre de Producció Teatral
de la sala Villarroel, ha representat aquests dos darrers
dies l'obra infantil de Lluís
Matllla, «Juguemos a las
verdades» en dues sessions
una al mati i l'altre a la tarda.
S'ha fet teatre amb l'acompanyament d'alguns numerets musicals interpretats
pels mateixos membres del
col·lectiu.

FIRA DEL LLIBRE. —
L'Agrupació de Cultura del
Casino Menestral Figuerenc,
amb motiu de les Fires i Festes de Santa CreU del 3 de
maig, ha organitzat una I Fira
del Llibre d'Ocasió que tindrà
lloc a Figueres ei 3 de maig i
en la que hi podran prendre
part tots els comerciants llibreters que s'inscriguin, com
a requisitòria se'ls hi demenara un tant per taula i que
pertanyin al gremi de llibreters, el plac d'inscripció s'acaba el 15 d'abril.

que té el galliner, la que li ofereix a la matinada un regal semblant. Pals, que mostra a l'entrada el cartell de Primer Premi de
Belles Arts 1973, potser que
demani a en Baldomer que comenci a presentarse a les exposicions agrícoles, per si cau un
altre guardó...

La candidatura «comunistes
de Catalunya» que es presenta a
les eleccions municipals a Figueres, integrada per independets.
Bandera Roja i Partit Comunista
de Catalunya VIII-íX, ha estat rebutjada per la Junta electoral de
Figueres, per no estar autenticades totes ies firmes dels components de la candidatura.
Segons ens ha indicat el cap
de llista Fernando Sànchez, a Girona quan es va legalitzar la candidatura de les legislatives solament amb el lliurament del carnet
d'identitat es solventava la papereta i no feia falta autenticar cap
signatura. En ser la coalició de
partits, el temps era just per a
tota la tramitació de la candidatura. També va dir que la manera
que s'ha desenvolupat aquest
procés electoral de legislatives i
municipals és antidemocràtic,
perquè si existeixen unes normes
electorals Iguals per a totes les
zones, no s'ha d'aplicar al criteri
dels membres d'una junta electoral determinada».

SPAI CONSELLERS I I M M 0 B I L I A R I 8
PRECISA

DELEGAT
Administratiu, amb «xperl·iicla an al ram da la Construcció
Par rasponsablIHiar-aa da tota la gastió comarclal an la
zona de PALAFRUGELL - ST. FELIU DE OUIXOLS
EXIGINT-SE:
— Domicili en aquest sector
— Experiència en constructores locals
— Capacitat organitzativa a nivell administratiu í de vendes
S'OFEREIX:
— Despatx a. Palamós
— Integració immediata en el grup
— Possibilitat de promoció a càrrecs superiors
PROFESSIONALS INTERESSATS TELEFONAR A SPAI; T a 21 91 SO
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Alt i Baix Empordà

1 de març
del 1979

l^T

Municipals a Llançà

carnet

Quatre candidatures per batlle

BAIX EMPORDÀ
PALAFRUGELL.
Policia Municipal 30 20 42
Guàrdia Civil 30 06 31
Bombers 30 02 42
Casa de Socors 30 02 30
Creu Roja 30 19 09
Hospital Municipal 30 02 30
Parada taxis 30 07 61

A Llançà s'han presentat
quatre candidatures
Les quatre candidatures esmentades són: «Convergència
I Unió», constituïda per Josep
M. Salvatella, Lluís Caselles,
Víctor Pagès, Isabel Darder I
Miquel Roquer; Esquerra Republicana de Catalunya, constituïda per SllverI Riera, Albert
Domínguez, Pere Calsina,
Jaume Busquets I Josep M.
Bas; independents de Llançà,
formada per Narcís Rispau,
Joaquim Pi, Vicens Saradell,
Eudard Rodríguez i Albert
Sànchez; I finalment Socialistes de Catalunya, constituïda
per Vicens PI, Càndid Sànchez. Joan_ Garcia, Antoni
Rico i Pere ^adosa.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Guàrdia Civil 75 83 33
Bombers 75 71 12
Casa de Socors 75 83 73
Hospital Municipal 75 83 73
LA BISBAL
Guàrdia Civil 64 09 30
Bombers 64 09 75
Casa de Socors 64 01 83
Hospital Municipal 64 01 10
Clínica LAIiança 64 01 83

Farmàcies
cie torn
LA BISBAL — Feia. Puigvert.
PALAMÓS. — Feia. Clares.
PALAFRUGELL. — Feia, J. Suner.
^

A partir

Josep M. Saivatalla I Sunyar, cap de
llista de «Convergincia I Unió». Director dei Col.legi Nacional «Verga de
l'Esperança», és secretari del Centre
Cultural de Llanci

d'avui/ dia 1 de març

Silvari Riera i Negre, independent que
encapçala ia candidatura d'Esquerra
Republicana. Director de l'IHostal Beri, estudià comerç i peritatge mercantil

Narcis Rispau, encapçala la candidatura d'Independents, te vint-l-set
anys i és mestre de Llançà

del 1979,

la raó social Auto Ter, S.A., concessionari

u^ml

pasa a ésser:

Vicens Pi i Caisina, cap de la candidatura socialista. Fou secretari local de
i'UGT i destacat lluitador republicà

El poble
torna a
tenir senyera

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

Jordi Geli, S. A.
Concessionari

uo^

per a Girona i cc^marca
CARRETERA NACIONAL II. Km. 727
Telfs. 21 10 62 - 21 20 62
SARRIA DE TER
(Girona)
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L'ESCALA. (Del nostre
corresponsal Rafael Bruguera).— Amb motiu de la inauguració de la Casa del Mar el
passat dia 18, voleia per primera vegada des de fa molts
anys, la senyera del poble.
Després de la recollida per
part del Pòsit Pescador de
prop d'una dotzena d'iniciatives i projectes, se celebrà
una reunió amb representants de totes les entitats locals i partits polítics (ajuntament, associació de veins,
associació de pares, C,E.R.,
club nàutic, etc), els quals
decidiren per unanimitat recolzar la proposta feta per la
gent gran i per l'últim batlle
elegit democràticamente, en
Pepitu Figueres, el qual recordava que la senyera era
formada per una tela de color blau, el blau dei mar, i
l'escut de L'Escala al centre
representat per una torre.

PREMIS LITERARIS.
— La Comissió de Cultura
del Casino Menestral Figuerenc ha convocat uns premis
literaris, de novel·la «M." Àngels Anglada», tema lliure
dotat amb 100.000 ptes.;
premi d'història «Alexandre
Deulofeu» entorn algun aspecte de comarca o pobles
dels Països Catalans, s'enten
treball d'història, dotació
75.000 ptes.; premi de poesia, «Jaume Maurici», recull
de poemes, tema lliure, dotació 50.000 ptes. El termini
d'admisió d'originals es tancarà el dia 1 de maig, i hauran de ser tramesos al Casino Menestral, carrer Ample,
17. Figueres, a on podeu demanar les bases.

PUNT

Garrotxa - Ripollès

aÍRi

1 de març
del 1979

El segrest pas a pas

carnet
GARROTXA

Pilar Pujol ja és a casa
SANT JOAN DE LES ABADESSES (De nostre corresponsal). — l'arribada a Sant Joan de
les Abadesses de la noia Pilar Pujol, que havia estat segestrada pel
noi de 20 anys Pedró Màrquez!
posa quasibé punt final a l'angoixós succés que ha intrigat tots els
santjoanencs I tota la comarca.
Avui ha estat un dia de joia per
als familiars i amics i de manera
especial per als seus pares q u e

havien passat llargs dies d'angoixa, avui finalment han recobrat la
seva alegria en veure-la físicament bé.
Volem desmentir una vegada

Nou volum

«El Burí i la
Ploma»
OLOT. (Del nostre corresponsal).— S'ha presentat a la nostra
ciutat un nou volum, literari i pictòric, d'«EI Burí i la ploma», editat
per Miquel Plana.
El text d'aquest volum és de
Josep I\/lurlà i Giralt, i l'aiguafort
és realitzat per Joan Granados i
Llimona.
Aquest volum porta data del
mes de febrer d'enguany. Recordem que «El burí i la ploma» és
una col·lecció de bibliòfil. Es realitzada per escriptors i artistes locals.

més les informacions carregades
de sensacionalisme absurd que
han emplenat malauradament les
pàgines d'alguns diaris, posant en
dubte el comportamentde la noia
com si no en tingués ja prou amb
les dificultats passades. Volem
desmentir també que es trobi en
llibertat provisional i sota fiança,
sinó totalment lliure.
Amb l'emoció dels primers
moments, però amb tota serenitat
ella mateixa ens conta la seva
aventura.
Quan es dirigia a casa seva
passant pel carrer Cassà va
acostar-sè a ella un individu que,
tot amenaçant-la-«mb una escopeta de canó retallat, li va prometre que la mataria si el contradeia,
i la obligà a pujar al cotxe que se
l'endugué cap a Olot des d'on es
va dirigir a Vic. Tot seguit aquella
nit anaven fins a Tarragona on varen dormir en un descampat. Tant
aquesta nit com les altres que varen dormir en el cotxe buscant
descampats a ella la tenia lligada
amb una cadena a la maneta de la
porta i assegurada amb dos candaus un a la porta i l'altre a la mà.

prodon amb els mateixos propòsits però sense èxit.
Durant aquests dies i sempre
amenaçant-la que la mataria si
feia alguna cosa que el contradigués varen recórrer uns 10.000
Kms. per tota Espanya d'una manera irregular anant de nord a sud
i d'est a oest sense cap ordre.
Ella sempre esperava que algun control de carretera els pararia, però això no va passar mai,
malgrat que el Cotxe era robat i ell
no tenia carnet de conduir.
Per menjar anaven quasibé
sempre a llOcs poc concorreguts i
menjaven entrepans, maigrat que

ella, tret, d'alguna taronja, no va
menjar res durant là primera setmana, més endavant varen anar
en algun restaurant poc concorregut, amenaçant-la amb un ganivet de muntanya les poques vegades que s'estaven en un local
públic.
Finalment, ens demana que
transmetem el seu agraiment a
totes les persones que s'han
preocupat per ella, així com al cos
de la Guàrdia Civil, especialment
als qui la varen alliberar (Bunol i
Requena) i també pel tracte personal que li varen donar.

RIPOLL — Feia. Sargatal.
CAMPRODON. — Feia. Joaquim
Soler. Servei permanent.
SANT JOAN ABADESSES. —
Feia. Sunyer. Servei permanent.

puntets
•
CONFERENCIA. —
Organitzada per Patronat
d'Estudis Històrics d'Olot i
comarca se celebrarà demà
divendres una conferència a
les 8 del vespre a la Sala
d'Actes de la Biblioteca Municipal, carrer de l'Hospici.
La pronunciarà Joan Casolà i
Vilanova entorn del tema
Ex-iibr!s, al seu significat i
ei seu col.lacclonlame.
•
ESCACS. — Ahir va
tenir lloc a Sant Joan les
Fonts una Simultània d'Escacs oberta a tothom. La
prova s'efectuarà a les cinc
de la tarda al bar Folguera
d'aquesta vila, amb una interessant participació.

Fotografia

II Concurs Olotí, Fasea 79
L'Agrupació Fotogràfica Centre Catòlic d'Olot junt amb la Secció Fotogràfica del Centre Excursionista d'Olot organitzen el li
Concurs Olotf, Fases-79. Poden participar-hi tots els residents
en territori estatal, diferenciant-se
els aficionats i principiants per a
blanc-negre i sense diferenciació
per a diapositives. Hi haurà una

.• T R A N S P O R T S

C / . Sèquia, 21 - GIRONA
Tel. 20.36.15
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primera fase, dedicada al paisatge, que tanca l'admissió el 14 de
març. Una segona fase, amb el
tema de la infància, tancarà el 13
de juny. Una tercera, amb el tema
dels esports, tancarà l'admissió el
12 de setembre. I la quarta fase,
amb tema de reflexos, fins el 12
de desembre. Per a informació, o
per enviar les fotos cal dirigir-se a
l'Agrupació Fotogràfica Centre
Catòlic al carrer Clivillers, 7, d'Olot, ó a la Secció Fotogràfica del
Centre Excursionista, Passeig
d'en Blay, 5, també d'Olot.

OLOT - GIRONA
per BESALÚ

DELEGAT
Per r · · p o n · a b l l l t z a r ' · · d a t o t a la g a s t l ó c o m a r c l a l
a n la z o n a d ' O L O T

GIRONA - OLOT
BESALU

Feiners: 7.20, 13.15, 20.35 hores.
Diaris: 10.15, 12.00, 16.45.
19.45 hores.
Festius: 21.45 hores.
Les sortides de les 19.45 i 21.45
hores surten de l'estació RENFE.
Totes les altres'surten de la Pça.
Sant Agustí.

•
ESCRUTINI
DE
VOTS. — Avui, dijous, l'emissora de Ràdio Olot oferirà
a partir de les deu de ta nit i
fins a la una de la matinada
aproximadament, un programa especial m u s i c a l informatiu. Durant aquestes
tres hores s'anirà donant informació de la marxa dels
escrutinis dels vots. A nivell
local la informació serà servida per un equip mòbil instal.lat al Centre del Càlcul d'Olot.

SPAI CONSELLERS IMMOBILSARIS
PRECISA

Feiners: 5.40, 8.40 i 12.35 hores.
Diaris: 7.30, 9.25. 16.30 i 18.45
hores.
Festius: 13.40 hores.

per

Màquines i Mobles
d'Oficina

RIPOLLÈS
RIPOLL
Guàrdia Civil 70 00 82
Bombers 70 06 00
Casa de Socors 70 01 56
Seguretat Social 70 01 59
Hospital Municipal 79 01 56
Parada Taxis 70 09 94
CreU Roja 70 06 01

Farmàcies
de torn

^xposició conjunta
dotis, a Banyoles

CENTRAL MECANOGRAFICA

OLOT. — Foia. Joan Fajula.
BESALU. — Feia. Gratacòs. Només atenen urgències.

CAMPRODON
Policia 74 02 33
Guàrdia Civil 74 00 39
Bombers 74 00 05
Casa de Socors 74 01 24

Dos pintors olotins

Doa artistes olotins, Francesc X . Mas i L. Solé i Lagares, obren una exposició
conlunta d'olis a Banyoles, al Club Guspira. L. Sóle ha realitzat axposjcions individuals I col·lectives a Qlrona, Banyoles, Figueres, Olot, etc. Francesc X . Mas
participa en el cicle d'exposicions que organitza el Club CCC de Sant Sebastià.
Ha obert exposicions Individuals i col·lectives a Banyoles, Qlrona, Figueres,
Olot, Sevilla, Jerez de la Frontera, Valincla, Sant Sebastià, Marbella, etc.

Farmàcies
de torn

SANT JOAN ABADESES
Guàrdia Civil 72 00 18
Bombers 72 01 00
Casa SW Socors 72 01 00
Hospital Municipal 72 00 95

El jove Pedró Màrquez que és
veí de Ripoll i amb nombrosos antecedents penals havia robat el
cotxe d'una manera quasi professional, segons ha declarat el propietari, i quan va agafar la Pilar
per casualitat (ja que podria haver
estat una altra) venia ja de Cam-

M'írliM-'--.lïV.^S
. h

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

S'EXIGEIX:
—
—
—

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

S'OFEREIX:
—
—
—

Despatx a Olot
Integració Immediata en el grup
Possibilitat de promoció a càrrecs superiors

PROFESSIONALS INTERESSATS TELEFONAR A SPAI, TEL. 21 91 50
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Cerdanya

1 de març
del 1 9 7 9

vmr

Pocs paro bari avinguts

B o m b e r s d e Puigcerdà

Ei valor supleix la manca de mitjans
Q u a n V u l c à , — e l déu del f o c — , Irromp traïdor I fora de t o t a mida sobra alguna presa, t o t
ho arrasa, t o t ho devora amb las seves fgnees i
centellejants llengües; tot ho consumeix, t o t
ho c r e m a , t o t ho destrueix amb les seves flaDes de la fundació del Còs de
Bombers de Puigcerdà, l'any
1861 fins avui, han passat quasi
cent divuit anys. Són molts anys
d'història
que
converteixen
aquest cos en un dels més antics
de ia nostra província. Per aquest
motiu, i per l'eficàcia amb què
han actuat durant els anys, la comarca de la Cerdanya se sent plenament identificada amb aquests
homes que, voluntàriament, donen ajut a qualsevol persona que
necessiti els seus serveis.
En Francesc Pubill Aguilar, cap
director de la plantilla de Bombers de la Villa, va tenir la gentilesa de respondre les nostres preguntes amb l'amabilitat i senzillesa que el caracteritzen, així com
ia paciència de mostrar-nos alguns àlbums amb fotografies, retalls, documents, e t c , que ell mateix confecciona i col·lecciona,
que demostren el profund interès
que sent per tot allò realacionat
amb aquesta classe de treball. A
les hores, no ens va ser gens difícil el diàleg.

Tasca satisfactòria
—Senyor Pubill, és una satisfacció per a vostè ésser el responsable del Cos de Bombers de
Puigcerdà?
—Sí, és una gran satisfacció."
— 1 , d'alguna manera, no pot
ésser també un compromís?
— E s evident que, en un determinat moment, pots tenir una responsabilitat molt gran, ja que el

carnet
CERDANYA

Farmàcies
de t o r n
PUIGCERDÀ

Feia. Ciurana.

m e s : Mireu-lo c o m rugeix a m b el seu incessant i fatídic espurneig... | C o m c o r p r è n . . . !
C o m i m p o s a . . . ! T o t ho envaeix, t o t ho anihila...1 (De r « H i s t o r i a l del Cos de Bombers de
Puigcerdà» de S. Galceran).

que portes entre mans acostuma
a ser delicat de tractar.
— D e quin material disposen
en el parc actualment?
— D e moment comptem amb
dos cotxes, dues bombes portàtils
modernes, dues de més antigues,
un camió notablement modern,
escales de tots tipus, etc.
—Aquests cotxes, qui els ha
proporcionat?
-—La diputació. Només l'última
val tres milions de pessetes.
—Es suficient aquest material
per atendre totes les necessitats
que es presenten?
— M i r i , és suficient i no ho és.
De moment, amb aquest material
sortim endavant, però és natural
que sempre volguem disposar de
millor equip, ja que mai se sap
amb què et pots trobar; però insisteixo que, de moment, ens és
suficient.
—Quant a la plantilla de personal, són molts els qui la constitueixen?
— S o m 18 homes, però tenim
la intenció d'ampliar la plantilla
fins a 2 0 , per formar dues seccions que es complementin perfectament.

—Aquesta plantilla d'homes,
és complentament voluntària o
rep alguna classe de sou?
—Ells tenen una gratificació,
no sou, d'unes cent cinquanta
pessetes mensuals, pel que es pot
afirmar que són completament
voluntaris.
—Però, concretant, què costa
apagar un incendi?
— B é . Nosaltres cobrem les
hores que perdem de treball. Es a
dir, si són deu homes que tarden
una hora en apagar un foc, es cobren deu hores de treball. I és lògic, ja que quan deixes d'assistir a
l'empresa on treballes, automàticament deixes de cobrar. I amb
tot i això, encara hi ha moltes factures que, un cop apagat un incendi, no ens les paguen. D'aquestes en tenim a pilots.

,,,.'"
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—Tenim entès que els Bombers de Puigcerdà tenen certa
fama a nivell provincial. Es així?
—Modestament es por dir que
sí. A les maniobres provincials
conjuntes que es fan un cop a
l'any a diferents pobles de la nostra província, som bastant coneguts,
—Vostè com a bomber més
veterà del cos, recorda algun incendi que per les seves característiques fos més notable que els
altres?
—Recordo especialment l'incendi de can Vigué de l'any 1956,
que degut a les condicions metereològiques, (16.° sota zero i vent
huracanat), va ésser molt dificultós de combatre.
Deixem el parc mentre registra
un moviment desusat. Es parla de
neteja, del dia de la Patrona, de
seguir les obres que s'estan fent,
de comprar el vestuari per a l'equip de bàsquet-bol...

A la Cerdanya hi ha altres Cossos
de Bombers, veritat?
—Sí. A Llívia i Alp.
—Creu vostè que la Cerdanya
és prou gran com per tenir un retén fix de Bombers?
— N o . Crec que, de moment,
no hi ha prou habitants com per a
això. Més endavant podria ésser.
—Què s'ha de fer o a quin telèfon s'ha de trucar en cas que es
declari un incendi?
^ P e r això, s'ha de trucar al
8 8 0 , 547. Aquest és el telèfon de
la Creu Roja, on sempre hi ha algú
que atén totes les trucades.
— Practiquen alguna classe
d'entreno conjuntament per tenir
un mínim d'acoplament?
—Sí: Cada-primer diumenge
de mes fem el que nosaltres anomenem mobilització general. Es a
dir, sortim fora del parc amb les
eines i fem tota classe de maniobres amb aigua, cordes, escales,
etc.

Textos i fotos:
Alfons Brosel

< -

•

IVIanca d'assegurança
—Canviem de tema. Quant a
l'assegurança, disposen aquests
homes d'alguna classe d'assegurança que els cobreixi suficientment en el cas d'un possible accident?
—En material d'assegurança
és on estem més malament. Estem assegurats, però per una pòlissa molt baixa, una pòlissa d'unes cent o cent veint-i-cinc pessetes diàries en cas d'accident.
No obstant, ara estem esperant la
resposta de la Diputació de Girona, que ens va prometre una millora en aquest aspecte, par tant,
de moment estem molt mal coberts.

D'altres cossos
a ia Cerdanya

•
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Amb aqusst material i al sentit da lliurament es pot fer molta feina

•

Catalunya
Segons ies enquestes: socialistes i centristes pujaran i convergents

1 de març
del 1 9 7 9

11

baixaran

L'abstenció, el gran perill
(De la nostra redacció a Barcel o n a ) . — Els dirigents barcelonins
dels partits catalans van passar
ahir la «jornada de reflexió»
allunyats de la premsa. A les seus
dels partits van explicar a PUNT
DIARI que els respectius caps de
llista tenien molta feina i en general eren il·localitzables.
Encara que la classe política
barcelonina no creu massa en els

sondeigs e l e c t o r a l s f e t s en
aquests darrers dies, es tem una
alta abstenció a Barcelona. Des
de «Unidad Nacional» fins al Bloc
d'Esquerra d'Alliberament Nacional, BEAN, es creu que la nota
predominant en aquest u de març
serà l'abstenció.
Segons r_enquesta encarregada pel diari madrileny El Pafs a
Sofemasa, l'abstenció a la provín-

cia de Barcelona podria arribar a
un 23 per cent de l'electorat. Però.
encara un 11 '7 per cent no ha decidit que farà!
Pel que ha pogut saber PUNT
DIARI, existeix actualment entre
els dirigents catalans la impressió
que tant els socialistes com els
centristes guanyaran més vots
avui que el passat 15 de juny del
1977. En canvi, es creu que la

Convergència
Democràtica
de
Catalunya baixarà una mica. En
tot cas la cota de votacions per a
tots els partits podria ser inferior
que a les darreres eleccions per
l'alta abstenció que s'espera.
Segons l'enquesta de SOFEMASA, que ha merescut un més
gran crèdit-perquè les previsions
que donà per al 15 de juny del
1977 s'acostaren molt a la reali-

tat, els 33 escons corresponents
a la província de Barcelona es repartirien de la següent manera;
El PSC-PSOE obtindria 15 escons; PSUC, cinc; CDC, quatre i
un la Coalició Democràtica. S'ha
de recordar que a les anteriors
eleccions generals, el PSC-PSOE
obtingué 11 escons a Barcelona;
el PSUC i UCD, 7; CDC, 6 i Esquerra de Catalunya, un.

Cinc opcions a Catalunya
mmmv

" múmí

•-"(•

' ^ l i ^

Joan Raventós

Jordi Pujol

López Raimundo

Carles Sentís

Antoni Sehfllosa

Joan Reventós és el cap de
llista del Congrés de PSC-PSOE,
el partit que possiblement com a
les eleccions de juny de 1977
traurà més vots a Barcelona. Figura de gran tradició-a Catalunya
dins la lluita per la democràcia,
Joan Reventós va ser fundador de
la Convergència Socialista

Jordi Pujol, el líder indiscutible
de CDC i cap de llista de Convergència i Unió va ser un home
també repressaliat pel franquisme
a causa de la seva lluita com a demòcrata i catalanista. Nascut a
Barcelona al 1 9 3 0 , té set fills.
El senyor Pujol, milità primer
en moviments catòlics. Membre
de les Juventuts ^Nacionalistes
Catalanes. Detingut al 1960 pels
fets del Palau de la Música,

Gregori López Raimundo. Nascut a Tauste, Saragossa, ara fa 65
anys. President del PSUC encapçala la llista de candidats al Congrés del partit a Barcelona. De
molt petit és traslladà a Barcelona
on va treballar de sastre. També
en aquesta ciutat va viure clandestinament durant molts anys,
de 1947 a 1976, en etapes intermitents.

Carles Sentís i Anfruns apareix
com a cap de llista del centristes.
Nascut'"a Barcelona, es advocat,
encara que la seva activitat professional sigui coneguda djns el
camp del periodisme. Ha estat director d'EFE, de Tele/Express, director general de Coordinació Informativa del Ministeri d'Informació i Turisme.

Antoni Senillosa. Nat a Barcelona al 1 9 2 8 . Senillosa s'ha proclamat sempre monàrquic, liberal
i progressista. Antoni de Senillosa
ha estat professor a les facultats
de Dret i Econòmiques de Barcelona.

El líder socialista prové d'una
benestant família barcelonina i
fins les darreres eleccions en les
que sortí elegit diputat presidia
quatre consells d'Administració,
Partit dels Socialistes
de Catalunya
Societat socialista i democràtica B n . q u i elsimodels de gestió
puguin imposar-se gradualment.
Són a favor del divorci i l'avortament amb condicions. Que l'easenyament sigui preferentment
públic. À favor de les nacionalitats. D'acord amb l'avant-projecte
d'estatut. Entrada a la CEE i neutralitat davant la OTAN. Coincideixin amb la UCD en demanar la
reorganització de les FOP.

PUNTCDIARI A
BARCELONA
Ei trobareu a :
«MIGUEL ANGEb>
Portal de I Àngel. 28
UÜIOSC FABREGAT
Plaça U n i v e r s i t a t , cantonada
amb el cairer Aribau
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.

Convergènde i Unió

Partit Socialista Unificat
d e Catalunya

Coalició entre homes de Convergència Democràtica i Unió Democràtica de Catalunya. Proposen un model de societat occidental avançada. A favor d'una
llei de divorci i contra l'avortament. Llibertat total d'ensenyament. Partit amb base totalment
catalana, sense tenir seu a Madrid. Estan d'acord amb l'avantprojecte d'estatut però modificarien el capítol de finances i el de
representació a les comarques.
Entrada al Mercat Comú i ajornament de la decisió d'integració a
la OTAN.

Partit comunista, encara que
demana una societat socialista
amb el reconeixement de totes
les llibertats democràtiques i on
els m i t j a n s ' d e producció siguin
propietat'social. Com el PSC, estan a favor del divorci i l'avortament amb condicions, i es pronuncien per un ensenyament preferentment públic. Acepten el terme de nacionalitats i consideren
totalment vàlid
l'avantprojecte
d'estatut. Entrada al Mercat
Comú i neutralitat davant la
OTAN. Reorganització de les
FOP.

puntets
• EL 3 0 PER C E N T A LES
T R E S . (Barcelona). Segons
han informat els tècnics del
centre de procés de dades instal·lat a la «Jefatura Provincial
de Trafico» de Barcelona a les
tres de la nit del dia 2 de març,
podrien Gònèixers un trenta
per cent dels resultats electorals.
•
EL C E N S N O L L I G A .
(Barcelona). Sembla ser, informa «Efe», que el cens electoral de Barcelona no és exacte i que la variació en el nombre d'electors no incluits pot
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osGii.iai eiiLie ei3 cent i cent
cinquanta mil. El factor més
important en aquest desajust
ve donat pels joves que han
complert divuit anys d'ançà les
darreres eleccions.
• Q U A R A N T A DUES TON E S DE P A P E R . (Valls).
Totes les paperetes de votacions de rEstat s'han imprès a
Valls, en elles s'hi ha invertit
quaranta dues tones de paper.
Com anècdota podríem dir,
que si totes les paperetes es
possin una sobre l'altra arribarien a una alçada de 1.800
metres,

Centristes de Catalunya - UCD
En el seu programa demanen
un model de societat en que la
persona sigui el centre i es garanteixin plenament les llibertats individuals i col·lectives. S'autodenominen partit de centre. Estan
en contra l'avortament i admeten
el divorci només en casos irreversibles. Coincideixen amb C D en
la qüestió de l'ensenyament, es a
dir, llibertat total. Accepten el terme de nacionalitats en casos especials i demanen una adaptació
a les possibles lleis constitucionals per l'avant-projecte. d'Estatut, alhora que representació proporcional a les comarques. Sí a la
OTAN i a la CEE.

Com a polític, el candidat de
CD ha estat sempre l'home d'Areilza a Barcelona. En el seu moment, fou membre del consell de
don Juan de Borbón
Coalició Democràtica
Partit de centre-dreta que proposa un model de societat d'economia lliure de mercat. Ha basat
els seu programa en els atacs a la
UCD. A les anteriors eleccions
eren homes d'Aliança Popular.
. Estan en contra de l'avortament i
el divorci i per la llibertat total
d'ensenyament. No accepten el
terme de nacionalitats i volen una
revisió de l'avant-projecte d'Estatut. Respecte a la política exterior
propugnen l'entrada a la OTAN i a
la CEE.

Al Senat cadascú
pel seu costat
En el període que ha precedit aquestes eleccions on més
polèmica hi ha hagut ha estat
a les candidatures pel Senat.
Després de moltes negociacions es van formar les següents candidatures.
Per l'Entesa, grup recolzat
principalment pel PSUC, el
principal candidat es Josep
Benet, que a les darreres eleccions fou el senador més votat
de l'Estar.espanyol. Nova Entesa, candidatura al Senat sos-

tinguda pels socialistes i Esquerra Republicana, i els aspirants al Senat de Convergència i Unió. Els membres d'aquests grups son qui més possibilitats tenen.
D'altra banda Centristes de
Catalunya també presenta
candidats al Senat. Entre els
homes proposats per UCD
ressalta en Joan Anton Maragall, fill petit del poeta i escriptor Joan Maragall, que sempre
ha estat al costat de la cultura
catalana.
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Durant un control a un club de Pamplona

A Almaraz (Càceres)

La central
nuclear

ocupada
CACERES.— La central
nuclear de f Almaraz va eer
totalment oG^upadi^ per un
grup de treballadora, que
varen col·locar barricadee
en els accessos, mentre la
policia voltava el recinte.
A les cine de la tarda els
treballadors varen permetre l'accés al conseller de
Treball de la Junta d'Extremadura, que va Intentar
dialogar amb el director de
la central i amb el responsable de l'etnpresa «Moncasa», però es negaren a
rebre'l.
A la matinada del dilluns
al dimarts, forces de Tordre
varen agredir una dotzena
d® dones de treballadors de
«Moncaita» que s'havien
concentrat a la porta de la
central. Van utilitzar initjans antl-avalots, la qual
C088 va ocasionar un greu
malestar entra els treballadors.
D'altra banda, la maioria
dels comltis d'empresa de
les empreses que treballen
par a la central han demanat al conseller de Treball
de la Junta d'Extremadura
qiie dimiteixi. Ja que diuen
que no serveix bé l'esmentada conselleria.
En un altre ordre de coses, l'INP ha assenyalat
que la situació hospitalària
s'ha anat normalitzant progressivament, tant en l'ordre funciona com en l'assistencial. L'INP diu que això ha estat possible gràcies
a una presa de consciència
de la situació

FWT

Espanya

1 de març
del 1979

Un policia mata un inspector
PAMPLONA. — L'Inspector de policia Manuel Vicente de
Celis va morir i^ passada matinada a conseqUincia d'un tret
efectuaf per un agent de la Policia Nacional, al costat del club
«Play Boy». El fat es va produir a tres quarts de dues de la matinada. Segons la nota oficial la víctima es disposava a efectuar
un control a l'esmentat local.
El motiu del succés fou que un
dels inspectors va haver d'intervenir, ja en el carrer, davant de diverses persones que no havien
abonat la seva consumició en el
club. Aquesta intervenció va provocar discusions entre l'inspector,
company de la víctima, I els individus, dels quals almenys un, el
que va disparar, va resultar ésser
membre de la Policia Nacional.
Manuel Vicente va acudir en
ajuda de l'inspector i fou, aleshores, quan un dels presents, segons sembla, va treure la pistola i
va disparar. El tret va ferir mortalment l'inspector en el cap. Immediatament fou traslladat a la ciutat sanitària, on va morir pocs minuts després d'ingressar.
Un segon inspector, segons la
nota oficial del Ministeri de l'Interior facilitat a «Efe», va resultar
amb contusions de pronòstic reservat.
Una hora més tard varen ésser
localitzats i detinguts tres membres del cos de la Policia Nacional, un dels quals com a pressumpte autor material del tret. En
aquests moments es tramiten les
diligències corresponents.

Cartutxos desactivats
Artificiers de la policia varen
fer esclatar ahir diversos explossius col·locats a la boutique
«Lady Shock» de Pamplona. El
paquet col.locat a l'esmentada
botiga contenia cinc cartutxos
que varen ésser activats un a un
per la policia per evitar una forta
explossió.
Aquest establiment, que per-

Amb l'assistència de Joan Carles i Sofia

Funerals per Alfons XIII
MADRID. — Els reis d'Espanya, Joan Carles i Safia, varen assitir ahir al funeral celebrat a la
capella del Palau Reial, en memòria d'Alfons XIII, mort a Roma
l'any 1942, i dels altres reis de les
dinasties espanyoles.
Els monarques varen entrar a
la capella mentre sonava l'himne
espanyol. Ocuparen un sitial preferent a l'esquerra de l'altar. A la
cerimònia religiosa hi assistiren
tembé, entre altres cent cinquanta personalitats, el president del
Govern, la Infanta Margarida, ger-

mana del rei, els ducs de Cadis,
Calàbria, Alburquerque i Alba, l'ex
president del Govern, Carlos Arias
Navarro, i l'ex president de les
Corts, Torcuato Fernàndez Miranda.
En acabar la cerimònia, els reis
Joan Carles i Sofia varen abandonar la capella als acords de l'himne espanyol, seguits del president
del Govern, segons informa Efe, i
de la resta d'invitats. A continuació varen passar a l'antecambra o
Saló Roig on varen ésser saludats
per tots els presents.

tany a la família de Silvia Valeztena, simpatitzant de la Comunión
Tradicionalista Carlista, havia patit amb anterioritat diversos intents d'atemptats a base d'explossius, tots ells frustrats per la
policia.
En un altre ordre de coses, la
direcció de l'hospital general de
Santiago, de Vitòria, ha dit que
«no donarà a conèixer cap informació metge sobre l'estat de Telesforo Monzón, fins que sigui donat d'alta». Monzón és el candidat número 1 per Guipúzcoa d'Herri Batasuna.
A l'esmentat centre hospitalari
s'ha pogut saber que la situació
és d'una lleugera millora, tot i que
s'ignora la data en què serà donat
d'alta i si serà tornat a la presó de
Nanclares de la Oca, o a algun altre centre sanitari penitenciari.

Etarres al jutge
José Miguel López de la Calle
Gauna, Rufina Gauna Fernéndez
Gaceo, i Abel López de la Calle
Ibarrondo han estat detinguts per
funcionaris de la policia de Vitòria, I posats a disposició de l'autoritat judicial per pressumptes implicacions amb ETA (M).
En el domicili d'aquestes tres
persones ha estat intervingut un
dipòsit de propaganda de l'organització ETA, que, segons fonts
policials, consisteix en exemplars
de revista editats per ETA (M),
nombrosos folletons i pamflets.

«Michelin» negocia
El comitè d'empresa de «Michelin» va estar estudiant durant
tot el dia d'ahir la contraoferta de
la patronal, que ofereix millores
salarials en relació amb ofertes
anteriors. El comitè de treballadors ha organitzat, també per al
proper cap de setmana, una assemblea general de fàbrica amb
la finalitat de presentar als obrers
la contraoferta patronal.
Després d'aquesta assemblea,

el proper dilluns podria reunir-se
de nou la comissió negociadora
del conveni, presidida per l'inspector de treball, Ballespln. No es
descarta tampoc la possibilitat
que els treballadors decideixin,
d'acord amb el pla aprovat a principis d'any, una nova vaga d'una
setmana de duració com la que
varen realitzar els mesos de gener
i febrer.
D'altra banda, en cercles oficials el silenci és absolut, mentre
continuen les operacions policials
per descobrir el lloc on es troba el
director de l'empresa, Luis Abaitua Palacios, que avui acompleix
el seu novè dia de segrestament.
La família s'ha mostrat decebuda, ja que estava'quasi segura
que ahir seria alliberat. Aquesta
esperança es mantenia des que
es varen iniciar les negociacions
oficials del conveni col·lectiu de
«Michelin», dijous passat.

puntets
•
NEGATS. — Vuit persones han mort negades en
precipitar-se un turisme al riu
Ulla, a A Estrada (Pontevedra).
El novè ocupant és va poder salvar. L'accident va ocórrer a dos
quarts de tres de la matinada,'
quan tornaven d'un ball de Carnaval. Fins aquest moment han
estat rescatats sis cadàvers, que
varen ésser trobats a l'interior
del vehicle. L'únic supervivent
és Antonio Claro Pifteiro de Padrón (La Corunya), que fou traslladat a l'hospital general de Galícia.
•
ATUR. — Els funcionaris
de l'administració de Justícia de

Ja ets lector de PONT DIARI.
Ilra,slgue'n PROPIETARI.
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estudis mecanografiats de l'esmentada organització, 650 gomets, 475 targetes, 1.000 pòsters, 400 reproduccions fotogràfiques i upa baioneta.
també ha estat posada a disposició judicial Maria Teresa
Oyanguren Bengoa, pressumpta
integrant d'un escamot d'informació d'ETA (M).

les quatre «províncies» gallegues no s'han sumat avui a l'atur convocat a nivell estatal, en
defensa de les seves reivindicacions. Fonts judicials han informat a Efe que l'activitat ha estat
normal a l'Audiència Territorial i
a les Audiències provincials.
•
EQB. — L'Associació'Nacional de Professorat d'EGB assegura que són infundats els rumors de la desaparició d'aquesta associació sindical, així com
la del setmanari «EGB». La ANPE, que enquadra a quasi quaranta mil professors reconeix els
seus caràcters de modèstia i de
mitjans pressupostaris, però in-

El cinquanta per cent de les accions de PUNT DIARI són d'una Cooperativa a la que hi pot accedir tothom.
Calen 600 ciutadans de La Garrotxa, El Gironès, L'Ennpordà, 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.

dica que no té majors dificultats
que les de qualsevo[ altra organització professional d'aques^t tipus.
•
PESQUERS. — Continuen arribant vaixells pesquers
al port de Huelva en senyal de
protesta per les captures de vaixells per ordre de les autoritats
marroquines. Les gestions de
les autoritats espanyoles, d'altra
banda, encaminades a aconseguir l'alliberament dels pesquers
agafats, continuen amb gran intensitat. Malgrat això, fins demà
o demà-passat no és problable
que s'aconsegueixi una solució
al problema.

j.

.

.-.-j_

I VULL ÍNFORIMACI6

j

i Nom

f

I Adreça

,

I Població

I

I Telèfon

I

.* vol saber que cal fer perquè

.

Y PUMT DIARI sigui un diari ben 1

piJNr

Economia i Treball

WARI

Només es treballarà un dia a la setmana

Ueitipresa Cotolla
de Ripoll amb
problemes de feina

Avui oferim:

a Girona
ÀTICS EN LES DIVERSES
ZONES DE QIRONA
ZONA CENTRE
EN IMMILLORABLE SITUA«
CIO
DE LA C/. BARCELONA
ÀTIC DUPLEX
• 4 Dormitoris
• Culna-Office de 15 m'
• Menjador-Estar de 30
m»
amb parquet
• 2 banys complets
EN P L E N A O R A N
VIA, ÀTIC
• 3 dormitoris
Acabats d'alt standing
Cuina totalment equipada amb:
— nevera
— forn de paret
— rentadora
— safareig
• Calefacció a aire
condicionat
Comunitat de només 7
veïns

•
•

•

A MES, DISPOSEM D'ATICS A
— Sta. Eugènia
— St. Narcis
— La Rodona

•
-

PALS
Des de 9 2 8 . 0 0 0 , —
ptes.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
2.B00.000,— ptes.
PALAMÓS
2.500.000,— ptes.
CALA
MONTGO
(PLATJA)
2.550.000,— ptes.
ROSES
1.750.000,— ptes.

La Direcció de l'empresa Cotolla S.A. amb les seves factories a
Ripoll, i Sant Joan de les Abadesses, reuneix més de 300 treballadors, per presentar Una sol·licitud
de reducció de la setmana laboral.
La seva proposta, que es basa en
les actuals dificultats econòmiques, consistiria en treballar només un dia a la setmana, i en
estar-ne 5 aturats. El dia de feina
els treballadors cobrarien el 100
X 100 delsou, mentre que els altres dies cobrarien el setanta-clnc
per cent dei'^ue cobren actualment.
Ja s'han entrevistat a Barcelona representants de les centrals

13

Després d'una pujada exorbitant

El preu del pollastre
baixa 20 ptes/kg

sindicals CC.OO. i UGT amb el conegut advocat laboralista, en
aquest cas representants de l'empresa, Josep M.° Antrés que els
va explicar detalladament, la situació. Ara, l'empresa tramitarà
l'expedient a la Delegació de treball de Girona. No s'esperen massa problemes per part dels treballadors a l'hora d'acceptar la proposta de la direcció, convençuts
que no els queda altfa alternativa,
encara que això es faci a canvi
d'una major democratització de
l'empresa. Els problemes podrien
venir per part de la Direcció de
Treball, que podria proposar treballar dos<lies en lloc d'un.

L'agència Efe transmetia
ahir la noticia que els preus del
pollastre s'havien ensorrat en
els mercats d'origen de. tot
l'estat, amb caigudes de les
cotitzacions entre lïn màxim
de 17.50 pessetes a Bellpuig, i
les 4 pessetes de Reus, Punt
Diari es posava ahir mateix en
contacte amb un dels principals industrials escorxadors de
Catalunya, qui a més de confirmar la notícia, ens comunicava que en l'última setmana,
a Girona els preus havien baixat 23 pessetes el quilo.
Aquesta baixada de preus
es podria deure a dues raons
fonamentals. D'una part, les
mesures adoptades per l'Administració per protegir els interessos dels consumidors

amb l'immediata venda de pollastre congelat a 105 pessetes el quilo, i d'altra banda la
reacció dels consumidors, que
ha fet baixar les vendes en
rnés d'un cinquanta per cent,
segons xifres facilitades per
l'agència Efe.
Representants de la indústria del pollastre, consultats
per Punt·Diari, opinen que
més aviat la baixa es deu «a la
sensació experimentada pel
comerç per les mesures del
govern, més que per les pròpies mesures que ben poc s'han fet conèixer a les nostres
comarques. La nostra indústria —afegeix— en una setmana ha baixat el preu del quilo de 143 a 120 pessetes».

Caldes de Malavella

L'empresa d'un candidat, conflictiva
Els treballadors de l'empresa
CINVE, S. A., d'aquesta localitat"
han. fet pública, precisament
aquests dies anteriors a les eleccions, una nota on acusen el propietari i director de l'empresa de
no complir les promeses que havia fet devant del magistrat fa
més de set mesos.
L'esmentat propietari, en Joan
Pijoan Pascual, que precisament
s'ha presentat a aquestes eleccions com 8 candidat al congrés
amb el número cinc de la llista de
«Convergència i Unió», és acusat
pels que foren els seus treballadors d» deure'ls mensualitats,., a
més de vacances, despeses i quilometratges.
L'empresa d'en Joan Pijoan,
dedicada a la investigació de la
nutrició vegetal, mitjançant l'anàlisi de terres i fulles, segons diuen
els treballadors es va comprometre el dia cinc de juliol passat davant del magistrat de Girona a pagar totes les mensualitats endarrerides. Això no va produir-se i,
sempre segons fonts dels treballadors, aquests es van declarar
en vaga indefinida l'endemà mateix. La vaga no era legal ja que
l'empresa sembla ser que no era
declarada. En Joan Pijoan a finals
del mes de juliol va despatxar sis
dels set treballadors, al·legant regulació de plantilla.
Els treballadors van entrar en
atur el 17 de setembre i no ha estat fins aquest mes de febrer quan
han cobrat toté els endarreriments de l'atur perquè l'INP no
èls resolia la situació.

Com que el Joan Pijoan deu
unes mensualitats als treballadors, aquests van tornar a interposar una demanda, havent de
celebrar-se la vista el passat dia
vint-i-tres. Però l'empresari no'
s'hi presentà, i no va donar cap
explicació.

Al final de la nota enviada a la
premsa, els treballadors es pregunten «si un senyor que no compleix les mínimes obligacions
d'empresari que afecten un reduit
nombre de treballadors. Si sortia
diputat podria acomplir les obligacions adquirides davant dels
ciutadans?»

Nota dels treballadors de la Residència

En defensa del director
Girona. — Els treballadors de
la Residència de Pensionistes de
Girona, davant la nota de la central sindical USO en la que s'acusava el seu director d'haver agredit un militant d'aquella central
perquè es presentava a les eleccions sindicals, han transmès a
PUNT.DIARI una nota en la que
volen reparar les que consideren
injustes declaracions d'aquella
central, I que afecten el director
de la Residència, Alfonso Vézquez
Cid.
En la nota rebuda, els vint-idos treballadors firmants de l'es-

crit volen fer constar que la USO,
amb la citada nota només pretén
desprestigiar Alfonso Vàzquez i
que no són certes les afirmacions
que planen damunt l'acusació
d'aquella central.
Afegeix també la nota que la
conducta del mencionat director
amb els treballadors és de «respecte, cordialitat i de diària referència, de la que els treballadors
en resultem cada dia beneficiats». Per tot això els esmentats
vin-i-dos treballadors volen reparar el que es injust i «s'identifiquen totalment amb el procedir
d'Alfonso Vàzques».

ESPIROMATIC
(Campanes estractoras)
precisa:
Distribuïdor o representantes para toda la provincià de Gerona
introducidos en el campo comercial y en construcción (rama adjunta)^ Perfectamente compatible con otras representaciones.

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avdi. Sin Francesc 1 I Z
Tall. 20 89 62-21 15 1220 85 62
GIRONA

VENDA

L

IMMOBLE «(AGUDES»
•
ir
"k
•k
ir
~k

11«ni»
4 dormitoris
manjador-aaia d'oatar
cuina-office
2 banya
calafacció Individual
gaa ciutat
•k aituat davant zona varda
•k Praua: da'2.300.000 a
2.8B0.000
k facilitats pagamsnt a l l anya

LLOGUER L
k

Eatudl nou
C / . . d a la Crau
17.000,— ptas.
k Daapatx 100 m' al cantra
4 0 . 0 0 0 , — ptas.
* Pis 4 dormitoris, c / . Ciurana
1 9 . 0 0 0 ptes amb mobles
* pis dos dormitoris. C / C r e u
2 0 . 0 0 0 ptes. amb mobles.
* Despatx 6 0 m '
C . & s a . Eugènia IS.OOOptes.

OCASIÓ

rPROViWP)

-^ Pis 3 dormitoris a St. Narcis
1.B0O.00O,— ptas.
* Pis 4 dormitoris, C / .
iVligdia. 3 . 1 5 0 . 0 0 0
* Pis 4 dormitoris. C / .
Barcelona
1.800.000.
* Pis 4 dormitoris, C / ) .
Creu. 4 . 2 0 0 . 0 0 0
* Pis 4 dormitoris
A g d a . St. Narcis.
2.700.000.

XALETS KPRomup)
k

Ofartis I : NAMAR, ipirt. n.« 166 FIGUERAS (Geroni)

V I S I T E U ELS
APARTAMENTS
DE M O S T R A
TOTALMENT
AMOBLATS

PUNT
DIARI
ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT

L0PAI

1 de març
del 1979

Joaquim Vayreda. 65 baixos
Tels. 2:1 70 57 i 20 50 16
GIRONA

CONSELLERS IMMOBILIARIS

PÇA. MARQUES DE CAMPS, 16
AVDA. JAUME I , 60 (GALERIES)
TELS. 203966 i 203004 • GIRONA
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Balmes, 35
Tel. 50 14 95
FIGUERES
PI. del Carme. 2
Tel. 26 04 62
OLOT

-

COMERCIAL NAMAR
necessita REPRESENTANTS A COMISSIÓ a tota la província de Girona
Introduïts en el camp de la construcció: fusters, serrallers. arquitectes, aparelladors, decoradors, etc...'
LA NOSTRA Q A M A OFEREIX:
portes basculants en fusta i metàl·liques, automatitzades, cerralleria artística prefabricada; enrotllables, corroderes. ballestes, etc: portes interiors de vivendes.
blindades, portes d'alumini per a xalets, etc.
(Es contestaran totes les ofertes amb la màxima discreció)
Escriviu a N A M A R : Apart. 166. Flguarm (Girona)

A IMas Uonàs. 2.700.000,—
ptas.
Amb facilitats da pagament.
•k A St. Para da Uorà
Amb mobles. Totalment
equipat
3.S00 m ' da terreny
k A Mas Ambróa
176 m* construïts
. B.BOO.OOO,— ptes.
Facilitats de pagament

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avdi. Sin Fnncasc 1 1 2
Tall. 20 89 62-21 IS 1220 85 62
GIRONA

CPROütup;
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Món
Església i món

Jesucrist alliberador

El viatge
a Polònia
ajornat
Joan Pau II visitarà probablement Polònia el 15 d'agost en
comptes de fer-ho dins del proper
mes de maig ta! i com era previst
en principi en ocasió del norantè
aniversari del martiri de Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia i defensor dels oprimits.
Aquesta daía inicial per al viatge del Sant Pare no havia estat
gaire ben vista per les autoritats
poloneses que havien expressat
les seves reserves per les possibles identificacions polítiques del
viatge. Per aquest motiu sembla
probable que el govern polonès
convidi oficialment Joan Pau li
pe! dia 15 d'agost, festivitat de
l'Assumpció de Maria i, a Polònia,
de: la Verge Negra de Czestotxowa. D'aquesta manera, la visita
tindria caràcter exclusiva mertt religiós en cas que el Papa acceptés
la invitació.

Uns quants bisbes van abandonar la missa
de clausura de la Tercera Conferència general de l'Episcopat Llatino-americà quan monsenyor Pedró Aparicio, bisbe d'El Salvador,
es va manifestar contra la teologia de l'alliberament. Ja feia alguns dies que circulaven
notícies sobre la polèmica provocada per la
redacció del document final. Un grup de bisbes, en començar les sessions, va aconseguir
de substituir la comissió coordinadora elaborada per CELAM per una d'altra de signe renovador. La polèmica de la llarga vigília de
Puebla va continuar durant tota la conferència, però el comunicat final intenta d'exaltar
la unitat de tots. «No us preocupeu —assenyala el comunicat— per les notícies que parlen d'un episcopat dividit. Hi ha diferents opinions i diferents mentalitats, però vivim, veritablement, el principi de la col.legialitat. Ens
completem els gias als altres segons la capacitat de cadascú».
El comunicat, com a demostració d'això,
fou aprovat per unanimitat. Unanimitat que
no pot amagar divergències molt fortes que,
a cada episcopat nacional i a cada diòcesi, diversificaran la lectura de les conclusions i l'aplicàció dels programes proposats a Puebla.
Però comunicat és molt clar en una opció primordial: la de donar un sentit cristocèntric a
la pastoral d'alliberament que es va promulgar deu anys enrera, a Medellí. El discurs sobre l'aMiberament culmina amb la proclamació de Jesucrist alliberador: «Proclamem que
Déu és present, viu, en Jesucrist alliberador,
en el cor de l'Amèrica Llatina». Aquesta declaració es fa ressò de l'exaltació del poder
salvador del Crist que Joan Pau II va llençar
al món en inaugurar el seu pontificat i que va
repetir al començament de la Conferència.
Puebla, com el Papa, reafirma l'esperança
en la plena irrupció del regne de Déu, (on es
manifestarà «la grandesa del destí de l'home
prefigurada en Jesucrist ressuscitat»), a la

COMERCIANT

vegada que reconeix que el regne de Déu
s'està construint ja entre nosaltres,- que
aquest «poder salvador» de «Jesucrist alliberador» ja actua sobre aquesta situació històrica («creiem en el poder de l'Evangeli»).
Puebla, en anomenar alliberador a Jesucrist,
reculí el missatge de Medellín i la lliçó del
Papa en una expressió de pur estil llatinoamericà: sí senyor» és per a Jesucrist un títol
utilitzat normalment en aquelles terres per
lloar els màxims herois de la independència,
«Jesucrist alliberador» és també el títol de la
primera cristologia de l'alliberament, publicada per Leonard Boff, franciscà del Brasil,
l'any 1972 i un títol que apareix també en els
dos texts preliminars de la tercera conferència.

Hauria de buscar-se, en les extenses conclusions de Puebla, el discerniment que, en
aquest camp, trobem a mancar en el missatge. Potser la dimensió més pregona de Puebla no apareix en cap paper, i, per tant, ara no
és notícia: si Puebla ha organitzat efectius
serveis, al respecte, la màxima reserva i el secret més estricte. Es justament en aquests
serveis —en l'acció per la justícia que el Sínode mundial dels Bisbes ja ha entès com a
dimensió constitutiva de qualsevol evangelització— on l'Església llatino-americana es
destinada a donar les raons de la seva esperança en Jesucrist alliberador.

Anunciar a Jesucrist alliberador exigeix la
denúncia de les opressions d'aquest món. El
missatge de Puebla s'apropa, en aquest sentit, a la perspectiva de Medellín, però ne arriba a compartir-la plenament, en tant que
omet el fet de fer del neocolonialisme el marc
global de referència. El rnissatge parla de la
dependència, rebutja la condició de satèl·lits
de qualsevol país o de qualsevol ideologia.
Exigeix el reconeixement de la nostra identitat i de la nostra cultura, la propietat de les
nostres riqueses culturals, la nostra sobirania... Però s'accentua més el rebuig de tots
els centres mundials de poder qus ia crítica
concreta del sistema capitalista internacional. Sembla com si els bisbes s'interessessin,
sobretot, per actualitzar aquella proposta
utòpica de la «civilització de l'amor» que va
fer Pau VI, sense aclarir —dilema anterior a
qualsevol opció pastoral— si l'entenen com a
alternativa als sistemes actuals («civilització
cristiana?» «neocrisíianitat?»), o com una
subcultura que no està disposada a adequarse als esquemes de la cultura hegemònica
(«Contracultura cristiana?>>).

Hèctor Borrat

BABOELONA
EE t r o b a r e u a :
«MIGUEL ANGEU
Portal de l'Angel, 28

QUIOSC FABREGAT
Plaça U n i v e r s i t a t , caritonada
amb el carrer Aribau

QUIOSC JOSEP-BOSCH.
Plaça de Catalunya, cantonada
amb ia Ronda de Sant Pare.

«DIARIO DE BARCELONA»
Magatzem, Passatge de la Mercè, cantonada amb el carrer
Consell de Cent.
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i QUALSEVULLA ACTIVITAT 0 SERVEI
NOVES NORMATIVES
VIGENTS DES DEL GENER DEL 79
ir

L'ESTiMACSOOBJECTSVA SINGULAR
(SUBSTITUINT L'EVALUACiO QLOBAL)
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L'ESTiMACiO DIRECTA

EL CENTRE DE CÀLCUL CATALUNYA, S.A.
OFEREIX DUES OPCIONS, QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE MANERA PRACTICA I ECONÒMICA

T/AUTOCOMPTE
COMPTABILITAT SEGONS EL PLA COMPTABLE ACTUAL—
TÉ ELS SEUS LLIBRES AL DIA, TAN SOLS OMPLINT UNS SENZILLS DOCUMENTS BASE.

2/MINICOMPTE
UNA SOLUCIÓ ORIGINAL, A LES ACTIVITATS
I EMPRESES SUBJECTES AL REGIM D'ESTIMACIÓ

DEMANI UNA MES AMP1.IA INFORMACIÓ, AL TELF. 21 67 66
ò BE A N A N T PERSONALMENT A CTRA. BARCELONA 47, ENTR. 1.
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Begin no
acceptarà
pressions
« N o accaptaró cap
pressió del president Carter respecte a la qüestió
de C a m p D a v i d » , va manifestar ahir el primer ministre
IVIenahem Begin, en confirmar el viatge que començarà
avui cap als Estats Units per
a parlar amb el president
nord-americà.
Quan a la reunió dè Camp
David, Carter va manifestar
que s'havia refusat un nou
encontre per considerar que
seria un fracàs total a causa
de la radicalització de les
postures d'Egipte que havia
presentat noves exigències
que s ' a l l u n y a v e n
dels
acords-marc fixats a l'anterior reunió de Camp David el
passat setembre.
Signar les condicions
egípcies, seguí Carter, h a u ria estat signar la guerra i
no pas las pau. Respecte a
Mustafà Jalil, Carter aclarí
que no tenia res contra ell ni
contra el seu càrrec sinó que
era simplement qüestió política i que per tant no es considerava oportuna una entrevista amb el primer ministre
egipci; i que tampoc hi mantindria cap conversa oficial
en cas que ell es trobés als
EUA.
Pel que fa la possibilitat
que Carter el sometés a
pressions per a acceptar el
diàleg. Begin va deixar molt
clar que refusarà qualsevol
tipus d'insinuació en aquest
sentit, però que no té cap
motiu per no acceptar una
entrevista amb Anwar Eí Sadat.

1 de març
del 1 9 7 9
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Tretze dies de guerra

Vietnam obre nous fronts
La guerra compleix avui catorze dies, f els vietnamites anuncien que refusaran qualsevol t r a c t e per a la pau mentre les t r o pes xineses estiguin lluitant dins del seu territori. Al mateix
t e m p s , el gran desplegament contraofensiu de les tropes de H a noi, podria provocar l'obertura d'un nou front prop de la frontera a m b Laos.
Segons experts dels serveis
d'intel.ligència occidentals, els
darrers moviments de tropes vietnamites podrien crear un nou
camp de batalla a Dien Bien Phu,
a la zona frontera entre Laos, Xina
i Vietnam. Alíí hi han estat detectats prop de vuit mil homes, en xifres proporcionades pels esmentats serveis. Precisament és en
aquesta fortalesa on els francesos
varen perdre definitivament les
seves possessions a Indo-xina
l'any 1954, després de vuit de
guerra.
La possiblitat d'aquesta ampliació del front, inquieta la URSS
que, mitjançant l'agència Tass,
culpa la Xina de l'extensió del
conflicte tot dient que «l'agressió
xinesa pot estendre's fins a
Laos».

mençat ahir al matí i els atacs xinesos havien obligat a replegar-se
les tropes vietnamites a les defenses de la ciutat.
En un, altre ordre, sembla
confirmar-se contínuament la impressió avançada els darrers dies
qíje Vietnam es prepara per una
guerra perllongada després de l'èxit assolit a les darreres campanyes que han arribat fins i tot a
territori xinès. Respecte a això, el
diari oficial del partit comunista
vietnamita «Nhan Dan» publicava ahir una crida semblant a la
que va fer el dimarts el secretari
general de l'esmentat partit Le
Duan, quant a l'augment de la
producció i l'entrenament militar
popular.

Recolzament soviètic

D'altra banda Ràdio Haiíoi va
comunicar ahir al matí que Vietnam estava decidit a refusar qualsevol, proposta de negociació per
a la pau mentre decenes de milers
de soldats xinesos estiguin lluitant en el npstre territori, i afegí
que Vietnam «els expulsarà fins
al darrer home».

Per la seva part, la URSS podria donar una resposta decisiva
al que es considera un desafiament de Xina, dins del discurs que
Leònides Breznev pronunciarà
com 3 clausura de la campanya
electoral per el Soviet Suprem, i
que seria la primera intervenció
pública d'importància del líder soviètic des que va començar el
conflicte.

Quant a l'anunciada gran batalla per a la ciutat de Lang Son, segons fonts japoneses,"ja havia co-

A més a més, cal assenyalar
les declaracions de l'ambaixador
vietnamita a Nova Delhi que, en

No al diàleg

•r

L'exèrcit vietnamita lia deixat la guerriila i Ja penaa en una guerra perilongada.
(Foto Europa Press)

una roda de premsa, va manifestar que les relacions amb la URSS
eren molt estretes des de feia
molt temps i que davant del conflicte, Vietnam rep ajuda soviètica
en tots el camps.

Traqullltat
a rOTAN
Aquest decantament visible de
la política exterior sovièiica a
Indo-xina no deixa de preocupar
els paisps membres del Tractat
especialmente pel que fa referència al moviment naval observat
darreramente al mar de Xina.
Malgrat això i que no ha trascendit cap reacció oficial d'aquest organisme, després de la reunió habitual dels quinze paisos membres (el passat dimarts), es pot dir

que el conflicte no preocupa considerablement mestre estigui
«controlat».
Quant a la proposta xinesa de
pau, ha estat molt ben rebuda a
i'hora que una intervenció soviètica en la guerra es considera problemàtica i poc probable ja que
en cas de produir-se podria desencadenar una reacció a favor de
Pequín i provocar una complicació en el conflicte que oferiria
grans dificultats de solució.
Segons els medis aliats occidentals, la guerra podria restar
congelada fins a la convocatòria
d'una conferència internacional
per a tractar en conjunt el problema del sud-est asiàtic, en la qual
les respectives influències de la
URSS i Xina marcaran la pauta de
les converses.

Les guerres d'Uganda i Txad

Giscard a Mèxic

Objectius
pacifistes
Giscard d'Estaing, president de
la República francesa, sortí ahir, a
la una del migdia cap a Mèxic en
un viatge que abraça principalment tres punts de negociacions,
con són el cultural, l'econòmic i el
pacifista.
Pel que fa al primer punt, Gis-.
card d'Estaing es limitarà a ratificar acords anteriors de cooperació tecnològica i cultural signats
el 1965 i el 1970 amb un crèdit
conjunt de vuit milions de dòlars.
Quant al segon, la negociació
es basarà fonamentalment en el
petroli i la cooperació tecnològica, en termes semblants als que
varen portar Carter a Mèxic, peï'ò
potser sense tantes implicacions
polítiques com les que portava el
president americà à causa del
problemes dels emigrants als
EUA.
L'aspecte que potser destaca
més en aquest viatge és el pacifista, ja que un altre dels punts de
les converses serà la ratificació
del tractat de TIatelolco que obliga els països amb colònies al continent sud-americà a no utilizar
aquest territoris com a bases
d'experimentació nuclear o centres de emmagatzement.
França, que és una de les darreres, potències europees que encara té colònies a l'Amèrica Central, com la Guaiana, la Martinica
i là Guadalupe, serà també la darrera en signar el protocol de desnuclearització, due ans més tard
que Gran Bratanya,

Nova crisi a i'Africa central
Una nova crisi política i militar
a l'Africà central es desenvolupa
amb els darrers esdeveniments
que han portat al Txad a una autèntica guerra civil de caràcter religiós i tribal i a un possible enderrocament del règim d'idi Amin
per la invasió de les tropes tanzanes i el renaixement de l'oposició
interior.
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La República del Txad viu moments de gran confusió en els que
només es pot distingir entrH tantes tendències i grups armats, els
musulmans del nord i els cristians
del sud lligats per motius ètnics,
amb els creients tradicionals animi stes.
Mentre els prirners són fidels al
primer ministre Hisen Habre i el

«Florinat» (Front d'alliberament
del Txad) que a la seva vegada és
dividit en diverses faccions, eís
segons abonen el president Fèlix
Mallum l'ejèrcit del qual porta la
pitjor part en els enfrontaments
amb l'exèrcit del nord, comandat
qel seu primer ministre, que intenta derrocar-lo.
El primer de març tindrà lloc la
conferència de Kano a Nigèria, on
íes d u e s p a r t s
intentaran
reconciliarrse una vegada més,
cosa prou difícil donat que no es
tracta únicament d'enfrontaments
de caire polític sinó que sovint hi
entra la revenja, el saqueig i el
crim únicament per qüestions de
diferències religioses com la passada setmana que la població
cristiana de Mundu va atacar violentament els comerciants musulmans.
La situació en aquests moments és d'un relatiu deturament
del foc, en el que )es forces del
primer ministre controlen gran
part de la capital (N'djamena) i es
parla ja de contactes entre les
dues parts que, en cas de donar
un resultat positiu per a la pau,
afavoriria més a Habre, el primer
ministre, que no pas a Fèlix Mallum, el president.

Amin, assetjat

El centre d'Africa, escenari per a una nova crisi

Quant la situació a Uganda,
sembla ser que les tropes tanzanes han superat completament la
línia de Masaka, conquerida definitivament el passat dissabte i se-

gueixen avançant, mentre les forces encara partidàries d'Amin
preparen la defensa a uns quaranta quilòmetres de la capital, Kampala.
La situació podria reflectir-se
en l'ambient de por que semblen
tenir les representacions diplomàtiques a la capital, algunes de les
quals, com la soviètica i la iraquí,
han començat ja l'evacuació dels
seus funcionaris.
També Idj Amin no sembla
veure gaire clara la seva supervivència quan ha enviat cap a Trípoli a vuitanta familiars seus en
un avió Boeing 707. Cal recordar
que el president de Líbia, Mohamed Al Ghadafi ha estat sempre
un defensor.d'Idi Amin.
Notícies de darrera hora assenyalen que el president de, Kenia,
Daniel Arap Moi s'ha ofert per a
mitjançar en el conflicte entre
Uganda i Tanzània, la qual cosa
ha agrait Amin en un llarg missatge que acaba amb un temerós
«que Deu ens empari».

Airgdi. Sant Francesc. 5
Tel. 20 39 44-GIRONA
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L'àrbitre del Sant Hilari-Farners

Tornaria a pitar com diumenge
La dsrrota del Farners beneficia el Castellfollit
Diumenge paseat, al camp municipal d'Esport del Sant Hilari
Sacalm, es va disputar ei que, sens dubte, es podria anomenar
el partit de la Jornada. PUNT DIARI va ser present al esdeveniment, i en va donar bona referència ei prop|3assat dimarts. Alerhores, per dlffcuitats d'espai, no podfem incloure la xerrada que,
un caop clos el partit, vam mantenir amb el gran protagonista del
partit, l'àrbitre Manuel PeAa Merino.
Lexpuisió de l'entrenador del
Farners de la banqueta, aixf com
Ta. posteríoc expulsió del porter
Ramió, det mateix equip, són
dues circumstàncies que ben bé
mereixen una xerrada amb el senyor Maerlno.
De beli antuvi, voldríem saber
perquè va expulsar en Joan Blanquera...
—La raó és ben senzilla. Ell es
va dirigir al mig del camp llançant
paraules ofensives per a la meva
persona, i que són del tot impublicables. Primer l'hi vaig ensenyar
la tarja groga, però com que no
callava, li vaig haver d'ensenyar la
vermella.
—Fa un moment acabem de
parlar amb en Blanquera i ens ha
assegurat que només li havia fet
observacions sobre el desenvolupament del partit i el seu arbitratge, que. segons ell, no era del tot
correcte...
—Això no és cert. Les paraules
que em va dir es veuran reflectides a l'acte arbitral, i, tal i com he
dit abans, són del tot impublicables.
—L'arbitratge de partits com
el Sant Hilari-Farners, en els
quals els dos conjunts s'hi jugaven molt, representa una forta
responsabilitat per l'encarregat de
fer-ho. No seria necessari que, en
aquestes ocasions excepcionals,
l'àrbitre tingués l'ajut dels liniers?
—Bé, el que passa és que, normalment, l'economia dels clubs
d'aquestes categories no els permet de pagar un parell de liniers.
—Mira... un cop s'han destriat
totes les despeses que hi han.

Ministeri de Treball

La vaga il.legal
Segons nota oficial del Ministeri de Treball, feta pública a tots
els medis d'informació de l'Estat
espanyol, s'ha acordat declarar la
vaga que propugnava l'AFE com a
il·legal, ja que no complia els requisits indispensables de l'article
n° 3 de 17/1977 del 4 de març.
Es a dir que ara a l'AFE tan sols
li resten dues alternatives:
—Recórrer contra la sentència
del Ministeri de Treball o d'altra
banda anar a la vaga i acceptarne totes les conseqüències.
Ahir en l'assemblea extraordinària de la Federació Espanyola
de Futbol, s'acordà prorrogar la
reunió ja que encara no s'havia
arribat a cap acord.

queden, aproximadament, unes
tres mil pessetes netes.
—D'alguna manera influeix la
cridòria del públic en les decisions
de l'àrbitre?
—No, en absolut. En realitat
quuan jo arbitro només estic pendent del desenvolupament del
partit i, per tant, no me n'adono
dels crits de la gent.
—D'alguna forma pot ser que
el públic influeixi en els jugadors, i
augmenti la seva agressivitat?
—Bé, d'això n'estic plenament
convençut, car els crits és molt
normal que els estimulin a guanyar de la manera que sigui.
—En el decurs del partit s'han
produït diferents incidents, un
d'ells força greu, i que ha acabat
amb l'expulsió del porter del Farners Ramió. S'ha reclamat una
falta, precisament feta a aquest
jugador mentre un davanter del
Sant Hilari aconseguia el segon

Què passa amb el bàsquet?

La Federació: una
olia de cols
La Federació
puntualitza
Posats en contacte amb el president de la Federació provincial
de bàsquet senyor Díez per
preguntar-li quin era realment el
problema que estava travessant
la federació, contestà que actualment Jés estructures del bàsquet
han estat desfasades, ja que fa 10
anys la quantitat d'equips que hi
havia permetia d'organitzar les
competicions sense cap tipus de
problemes, però actualment amb
120 equips que representen uns
vint clubs, si tenim en compte que
tan sols es pot comptar amb un
nombre molt reduit d'àrbitres (12
per ser més exactes) la coordinació realment és ben difícil. També
hem de tenir en compte que la federació només disposa de dues
persones que s'hi dediquen plenament.
Referent a les solucions que la
federació propugnava per intentar
d'arreglar aquest problema ens
digué que ei millor que es podria
fer uns calendaris, que es respectessin per part de tots al peu de la
lletra, ja que la federació no es
pot supeditar ais problemes interns dels clubs que per circums-

A totes les comarques
Amb motiu de la celebració deia FESTA DE GERMANOR D'HOTELERS
de Girona i del Rosselló

COlVVIDEiVi
a tots els professionals i simpatitzants del ram, a l'assistència al
SOPAR DE GERMANOR i FI DE FESTA, que es farà el dia
6 de Març d'enguany, als salons del HOTEL PRESIDENT DE
FIGUERES a les 21 hores.
Per reserves de tikets, cal trucar als telèfons núms. 50 17 00 i
5.0 17 14, Hotel President, fins a les 12 del Diumenge, dia 4 de
Març.
Es recomana smoking o vestit negre.
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gol, que a la llarga havia d'ésser ei
definitiu. Què n'opina vostè ara,
un cop clos el partit?
—La meva impressió, aleshores, era la mateixa d'ara. El gol ha
estat del tot legal i, per tant, l'he
donat com a vàlid.
—Tornaria a xiular el mateix,
—Es un cas molt hipotètic, però de ben segur que tornaria a donar el gol com a vàlid.
—Està satisfet, en línies generals, de com s'ha desenvolupat el
partit?
—Si, en línies generals, si.
—El lloc a on viu habitualment
el senyor Pefia Merino, es troba a
prop de Castellfollit de la Roca.
Cal dir que aquesta circunstància,
ajuntada amb l'indubtable benefici que el equip de Castellfollit
obté amb la derrota del Farners,
han fet sospitar a més d'un de la
neutralitat de l'àrbitre senyor Pena... Que hi pot dir vostè?
—Només puc dir que es tracta
d'una simple casualitat, i que nó
té absolutament res a veure amb
el desenvolupament del partit, i,
molt menys, amb el seu resultat
final. Es, repeteixo, úna simple c a ^
sualitat.
R.R.

tàncies diverses empalleguen la
marxa de la competició.
En concret: s'hauria de fer un
grup per al campionat sènior, un
altre del tot independent per els
júniors i així en totes les categories.
També ens parla dels canvis
que s'havien de fer com en un cas
molt concret: . l'ajornament dels
partits que ja eren programats al
calendari. Segons les bases de la
competició el club que vulgui
ajornar un partit ho ha de comunicar per escrit amb 15 dies d'ante-,
lació, i havia arribat un moment
que això se solucionava tres dies
abans amb una trucada de telèfon, cosa del tot incorrecta.
El fins fa ben poques dates
vice-secretari de la Federació Provincial de Bàsquet de Girona, el
senyor Tomàs Pujol, ha declarat a
PUNT DIARI que va marxar del
òrgan directiu arran de la manca
d'entesa amb el president Xavier
Díez.
Segons ha fet palès eí senyor
Pujol en les seves declaracions,
els àrbitres de bàsquet gironins
estan decidits ha demanar el seu
retorn a la Federació i aixf ho varen fer saber al president en la
darrera reunió celebrada la setmana passada. Segons sembla el
senyor Díez en un primer moment
va afirmar que no volia deixar entrar a la Federació el senyor Pujol,
malgrat que minuts més tard assegurà que havia de sotmetre la
qüestió al ple delia Junta Directiva de la Federació Provincial de
Bàsquet perquè sigui aquest organisme el que decideixi.
Per la seva part els àrbitres varen fer palès el seu desig de retornar a una situació conflictiva, en
el cas que no es resolgui l'afer al
seu favor. Sembla ser que fins i
tot estarien disposats a arribar a
la vaga, que de moment és difícil
que s'arribi a aquest extrem.

La vala té un ••efa «aiMclal pala petita aaportlataa (Foto: Mauri)

Esport gratuït per a 1.500 infants

Fa quatre anys que s'encetà
el sistema vigent
Les edats compreses en
Amb el títol de «Promoció esportiva escolar» l'ajuntament de aquests cursets són de 6 a 15
Palamós creà ara fa quatre anys anys, del cens escolar de la vila,
uns cursets dedicats als nens i ne- però també hi tenen dret els palariés del poble, per tal que poguesr mosins que durant la setmana vasin seguir la.disciplina esportiva gin a estudiar a col·legis de fora.
que més els plagués, sota les Cada nen eSíà assegurat per qualorientacions de monitors especia- sevol accident
Palamós fou, l'any 1975, la
litzats, servint-se de pistes, terrenys de joc o piécines, sense que , primera població de la província
als pares els costés cap cèntim de que encetà aquest sistema i ja de
la butxaca, ja que la Conselleria seguida s'hi apuntaren 1.134 ind'Esports es fa càrrec de les des- fants, augmentats aquest curs a
1.500, cosa que demostra l'intepeses que puguin originar-se.
Així, en hores fora d'escola. rès de la jovenalla per fer esport.
1.500 nens i nenes aprenen ac- El pressupost de despeses que
tualmente escacs, atletisme, bàs- origina a la Conselleria s'apropa al
quet, futbol, gimnàstica, hoquei, milió de pessetes, però val la
judo, karate, natació, tennis i vela. pena comprovar com les hores
A més dels terrenys propis del fora d'escola són ben aprofitades.
municipi es fa us de la climatitza- La disciplina més apreciada és la
da piscina de Foscanar de la plat- natació, ja que són quasi 500 els
ja de La Fosca i del Club de Ten- assistents a Fosca Mar: en futbol
nis, que en ésser obligats de i tennis passeh dels 200. .(.també
servir-se d'autocars per al despla- la vela compta à'mè nois i noies
çament, aquest és pagat per l'A- desitjosos d'arribar a dominar ei
vent i ia mar.
C. Mauri
juntament.

Joan Ramilans, president

El Farners no pot guanyar
mai a Sant Hilari
L'àrbitre va ser nefast
Joan Ramilans és un dels presidents ttiés joves que avui per
avui encapçalen les juntes directives dels equips gironins.
A ell li preguntem també sobre
l'actuació de l'àrbitre senyor Penya en el partit de diumenge passat contrapèl Sant Hilari.
L'actuació del senyor Penya,
només es pot qualificar de nefasta. Es va deixar influenciar pel públic i va permetre que els jugadors
del Sant Hilari fessin pràcticamente tot el que vulguessin. Al
meu entendre va agafar por i no
es va saber imposar tal i com un
àrbitre ha de saber fer.
—El fet que el senyor Penya
•visqui a Castellfollit va tenir influència en el desenvolupament
de l'encontre?
—Francament jo penso que
no. La veritat és que no crec que
la cosa arribés tant llunys; simplement va ser una casualitat e| fet
que la nostre derrota beneficiés el
Castellfollit.
— S e li han posat molt més difícils les coses al Farners després
d'aquesta derrota, pel que fa a les
seves aspiracions d'assolir el
campionat de Segona Regional?
—No, no té res a veure. Penso
que el resultar negatiu contra el
Sant Hilari, era una cosa absolutamente previsible i que per tant

ja entrava dins dels càlculs que
vam fer, a començament de temporada.
Al camp de Sant Hilari ja sabem els de Sta. Coloma que no
s'hi por pas guanyar mai.
—Tant difícil és aconseguir un
resultat positiu al camp de Sant
Hilari?
—Per la resta dels equips és
una cosa possible i fins i tot previsible si tenim en compte la mala
classificació actual de l'equip de
Sant Hilari, però pel Farners és
una tasca gairebé impossible. La
rivalitat comarcal i sobretot entre
els habitants d'una vila i de l'altra
fa que tant quan ells venen al
nostre camp como quan nosaltres
anem al seu l'emoció sigui molta i
la necessitat de guanyar un imperatiu de primer ordre.

R. Rovira
Nota de redacció
En la informació que es va
donar en relació a l'assemblea del Girona C.F. es donà
el nom de Xavier Díez com a
vice-president primer del
club, quan com se sap, el
senyor que ocupa aquest càrrec és el senyor Xavier
Agustí.
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Àngel Brea, deixa el Farners C.O.

Futbol Juvenil

Àngel Brea, actual preparador del Club OKmpIc Farners de
bàsquet, és, sense liòc a dubtes, un dels millore preparadors
que avui t é l'esport de la cistella a les nostres contrades.
— M i r a , en principi, hauria de
tractar-se d'uri equip de Girona
ciutat, ja que, tal i com deia
abans, la- raó per la qual deixo el
Farners és el gran trasbals que
entrenar à Sta. Coloma em presenta. Pensa també que tinc moltes d'bitres ocupacions, a part de
la del bàsquet i que, per això, necessito viure constantment a Girona.
Ja, com a darrera pregunta,
caldria que em parlessis una mica
de com s'ha desenrotllat aquest
campionat senlòr^de bàsquet que
ara es clou.
—En principi et podria dir que
ens ha anat força bé, malgrat que
vàrem començar el campionat
amb moltes aspiracions, i avui no
ens en queden tantes. De totes
maneres penso que podem estarne satisfets.
— I dels arbitratges...?
— B é , aquest és un altre tema.
El cert és que, fins avui, tots els
àrbitres que ens han pitat ho han
fet força bé. Potser els manca una
mica de tècnica, però ia supleixen
amb honradesa.
Àngel Brea, un home que coneix c o m pocs el món del bàsquet
gironí, l'aííy vinent canviarà, els
ambients de Santa Coloma pels
de Girona.

R.R.

La Salle va merèixer guanyar
Dos errors, l'un defensiu i l'altre del porter de La Salle de Figueres, foren les causes principals
per les quals l'equip sallista no va
poder assolir una victòria sobre
l'equip juvenil de La Bisbal. Va
marcar primer La Salle als 26 minuts. I es va arribar a la fi del primer temps amb el resultat de 1 -0.
Pel que fa a la segona part, cal
fer palès l'intens domini dels jugadors de la La Salle, malgrat que
en els quinze minuts darrers els
bissbalencs marquessin un parell

de gols, els quals, ai final del partit, els varen donar la victòria.
Va arbitrar el senyor Isermini
Gonzàlez, que va tenir una actuació francament bona.
Alineació de La Salle; Tarrés;
Gonzàlez, Frigola, Vidal, Fusta,
Cobos, Gifre, Trados, Lozano, Bonal i Quer.
El gol dels figuerencs el va
aconseguir l'interior esqijerra Bonal.

X.D.

Gran partit a La Plana
que formaven la línea defensiva
Partit molt ben jugat per amdel Figueres.
dues parts, però, sobretot, pels xiEn línies generals, cal dir que,
cots de la Unió Esportiva Figueres, els quals assoliren un punt vistos els mèrits d'un i altre equip,
el resultat cal considerar-lo just.
positiu d'extraordinària vàlua, que
Va tenir cura de l'arbitrage ei
els permet de mantenir-se en els
senyor Sénchez, que va ensenyar
llocs de capçalera del seu grup.
S'adelantaren en el marcador una tarja groga a en Manolo, i es
els empordanencs, fou en Coll va mostrar molt casolà durant tot
\
l'autor del gol visitant al minut el partit.
Alineacions:
onze de la segona part. La reacció
U.E. Figueres; Pomes, Rodri,
dels de La Plana fa que, dos minuts després, assoleixin un gol ' Gironella, Luis, Parra; Romero,
per mitjà del seu mig volant dret, Solé, Manolo; Kennet, Coll i Tino.
en aprofitar un error dels homes
X. P.

El Bonmatí, campió del seu grup
Aquest partit del campionat
provincial de futbol juvenil era
molt esperat pels aficionats locals, ja que, de guanyar els dos
punts en litigi, el Bonmatí es proclamaria campió del seu grup, tal i
com và esdevenir al final del partit.
El resultat final va ser de 2 - 1 ,
favorable als de Bonmatí. Els gols
van ser marcats per en Roura, i el
de la Cellera per en Massó.
Cal dir que es va arribar al final

del. primer temps amb dos gols a
zero, resultat favorable als locals,
fet que, pràcticament, sentenciava el partit.
Alineacions;
Bonmatí; Arbat, Peracaula, Vivancos, Quer, Saguer, Ricardo,
Pérez, Roura, Tulsa i Garriga.
La Callera; Pol, Simón, Jordi,
Serra, Molas, Rios, Vila, Prat,
Martínez, Verdaguer i Massó.
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS

Vol tornar a entrenar
un equip de Girona
Vingut de Girona fa quatre
anys, l'Angel és una persona estimada i admirada a la capital de la
Selva, car la seva tasca al front de
l'equip de bàsquet del Farners ha
estat francament molt positiva.
Malgrat tot, l'any vinent l'Angel Brea no estarà al front del
C.O. de la ciutat colomenca. Ell
mateix ens explica la raó.
—Es ben senzill. Fa quatre
anys que vaig arribar aquí, malgrat d'haver vingut només per
tres temporades. Estic una mica
cansat d'anar corrent constanment cap-aquí o cap enllà.
Es indubtable que la reconeguda vàlua d'Àngel Brea com a preparador de bàsquet és un fet que
despertarà l'interès de més d'un
club de les nostres comarques.
— A l g ú s'ha interessat ja pels
teus Serveis?
—La veritat és que encara no
he parlat amb ningú sobre aquest
tema. Ara del que es tracta es de
cloure la present amb el Farners, i
després, ja ho veurem.
—Potser demanes massa cèntims?
— N o , no es tracta pas d'Un
problema econòmic. Pensa que el
bàsquet, a la categoria que nosaltres juguem, és totalment amateur.
—Quines condicions demanaries si ara t'oferissin un contracte
per a la propera temporada.

1 de març
del 1 9 7 9

F. B.

3^

LLIGA NACIONAL
ResuKats:
Lacambra-Trajana
Martinenc-Sant Gabriel
Sant Just-Girona
Agut-Barcelona At.
Damm-Cornellà
Espanol-La Salle Girona
Classificació:
Barna At.
Espanol
S. Gabriel
La cambra
Girona
Damm
Cornellà
Martinec
Agut
Trajana
U Salle G.
Sant Just

3—1
susp.
4—2
1—3
1—1
3-0

21 16 3 2 64 15
21 13 5 3 53 21
20 10 5 5 47 33
2 8 40 40
21
2 9 28 31
21
3 8 40 32
21
4 9 32 28
21
3 9 31 35
20
3 11 27 33
21
2 12 29 44
21
5 12 20 53
21
1 16 23 63
20

3S
31
25
24
22
21
20
19
17
16
13
7

Grup Preferent
Banyoles-Roses
La Salle F.-Bisbalenc
Olot-Lloret
Doble Set-Blanes
Fàrners-Sant Roc
Palamós-Breda
At. Olot-Arbúcies
Palafrugell-Guíxols

1—2
1—2
3—1
7—1
6—2
1—1
1—5
0—3

Classificacions:
Olot, 36 punts; Loret, 33; Arbúcies, 3 2 ; Guíxols,
3 1 ; Farners, 28; Doble Set, 26; Roses, 24; Banyoles,
22; Bisbalenc, 2 1 ; Breda, 19; Palamós, 18, Palafrugell, 14; Sant Roc, 12; At. Olot, 9; Blanes, 6; La Salle
F., 3 punts.

Grup A
Sant Pere M.-Santjoanenc
Batet-Les Planes
La Canya-Les Preses
Bescanó-Anglès
Bonmatí-La Cellera
Descansa: Besalú.

2—0
1-0
2—2
2—2
2—1

Classificaciom:
Bonmatí, 29 punts; Sant Pere M., 27; Anglès, 26;
Les Preses, 25; La Canya, 22; Bescanó, 19; Batet,20;
Cellera, 19; Besalú, 15; Santjoanenc, 14; Les Planes,
9 i Amer, 7 piints.

GrupB
Vilartages-Sant Antoni
Caldes- Llagostera
Salt-Cervià (No piresentat el Cervià).
Cassà-Pa Is
Flaçà-Riudellots
Aro-Calonge.
Descansa; Quart.

3—1
6—^0
5-0
4—3
3^2

Classificacions:
Cassà, 38 punts; Caldes, 33; Quart, 26, Calonge,
25; Sant Antoni, 24; Flaçà, 2 0 ; Pals, Vilartages i Aro,
19; Salt, 18; Riudellots, 14; Cervià, 9; Llagostera, 5, i
Vilablareix, 1 punt.

Grup C
Palafolls-Sant Hilari
Coma Cros-Tossa
Hostalrich-Vidreres
Sant Gregori-Vilarroja
Pontenc-Sàbat
Sils-Montessori
Descansa: Tordera.

3-0
1—2
2—1
0—3
4—2
1—1

Ciasiflcaclonti^
Hostalrich, 35 punts; Tordera, 34; Vidreres, 29;
Tossa, 24; Sant Hilari, 18; Palafolls, 17; Coma Crosi
Vllarroja, 16; Sàbat, 14; Sant Gregori, 13; Sils, 1 1 ;
Montessori, 9 i Pontenc, 8 punts.

Grup D
Gualta-L'Escala
La Jonquera-Capmany
Esplais-Verges
Armentera-Torroella
Sant Pere-Port Bou
Descansa: L'Empordanet i Vilabertran.

4—3
2—0
2—4
(Susp.)
4—0

Ciassiflcacions:
L'Escala, 29 punts; Verges, 2S; Vilabertran, 27; Torroella, 2 1 ; Gualta, 16; Empordaneti Esplais, 15; PortBou i Sant Pere, 14; Capmany i La Jonquera, 1 1 , i Armentera, 9 punts.

Bàsquet
Regional femení

Classificacions
La Casera
Famosette
Cantaires
Júnior
Gaudi
Palamós
Olot
S. Andreu
Vic
Martorell

f:is

36-101
57- 37
32- 31
37-32

Vic-La Casera
Cantaires-Màrtorell
Gaudí-Junior
Palamós-Olot

Sènior femení
14
10
10
8
8
7
7
5
2
15 1

15
14
15
15
15
15
15
14
15

0
1
0
1

0 14

1318
833
776
790
658
563
666
594
670

28
21
20
17
17
15
14
10
4

Domeny-Lloret
Sarrià-Santa Pau
Amer-Sant Josep

Júnior femení

571

La Cellera-La Casera
12-127
Sant Josep-Banyoles
7 1 - .39
Sarrià-Montessori
(Susp.).
Figueres-Sant Feliu
30- 39
Grifeu-Palamós (l'àrbitre no es va presentar).

Campionat regional
Escoles pies, 8 9 ; C.B. Adepaf, 61

L'àrbitre va derrotar els figuerencs
Fort correctiu el rebut per l'Adepaf a la pista dels escolars
barcelonins, als que se'ls disputava el 3er. lloc de la classificació. El gran responsable d'aquesta considerable diferència
en el marcador, en acabar el
partit, fou el parcialissini arbitratge que varen sofrir els jugadors figuerencs, en forma de
personals que no més existien a
la imaginació del col·legiat de
torn. En Compte tenia ja 3 personals en el m. 7, las mateixes

43-41
(Susp.)
32-51

que en Cortada i Quintana en
acabar la 1.^ Part. L'Adepaf no
va tenir més remei que afluixar
en defensa durant la 2.° part,
cosa que van aprofitar els locals
per atacar amb més agressivitat,
i, d'aquí, la gran diferència q u e '
varen obtenir (en aquesta 2."
Meitat). Una pena...!
Adepaf: Compte (4); Garriga
(7): R. Vertieyen (7); S. Verdaguer (2): Porcel (9); Cortada
(25); Quintana (1): R Miquel (6(
1 J. Miquel

CAIVIP10NAT
PROVINCIAL
Jornada de descans per ^Is
equips júnior i juvenils de L'Adepaf.
Pròxim partit; Adepaf-Sfèric
de Terrassa (2.on classificat
(DIUMENGE 12 h. pista Patronat).

A.P.

PUNT
DIARI
REDACCIÓ:
Joaquim Vayreda, 63 ent.
Tels. 21 35 08 i 21 35 12
GIRONA
Balmes, 35
TEL, 50 1495
FIGUERES
PI. del Carme. 2
Tol 26 04 62
OLOT

1 Q

I
Ràdio Girona
E.A.J. 38
6.55
6.56
7.00
7.05
7.30
7.45
8.30
8.45
9.00
9.05
11.00
11.50
12.00
12.05
12.30
12.50
13.00
13.05
13.10
13.30
14.00
14.30
15.00
15.15
16.00
Novela
17.00
17.03
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.05
19.30
19.45

i^r

Cartellera

1 d e març
del 1 9 7 9

Apertura
Sintonia y Pensamiento
Informativo. (SER)
Sant Rosari
Musical
Matinal Cadena SER
La Saga de los Porretas
Musical
Informativa (SER)
El matí es nostre
Mediodía Cadena SER
Novedades musicales
Informativo (SER)
Desfile de éxitos
Sardanas en la-radio
Què en sabem de Catalunya?
Informativo (SER)
Comentaris esportius
Girona, avui
Micrófono deportivo
Cadena Catalana
Informativo SER
15 minutos con Piscis
La hora de la amistad
Milagros. Cap. 107. RadioInformativo (SER)
...Y creo laa familia. Cap. 122
Radio-Novela
Musical
La SER informa (SER)
Programa especial (SER)
Voces famosas
Informativo
Cancionero espanol
Girona al dia
Estreílas francesas

GRÀFIQUES

FORNELLS
Freser, 33 GIRONAtelèfon
216814

20.00
20.30
20.45
21.00
ca
22.00
22.15
23.00
23.30
00.30
01.00
01.05

RADIO I
Informativo de las ocho (SER)
Comentaris esportius
Ranking internacional
Pàginas maestras de la músiInformativo (SER)
Diario musical (SER)
Àlbum de oro (SER)
Hora 25 (SER)
Medianoche (SER)
Sintonia y Pensamiento
Cierre

Ràdio «La veu de
de Girona»
Aquesta programació estarà con
dicionada per les possibles oonne
xions amb RNE amb motiu del desen
volupament de les eleccions
8.00 Bon dia, Girona
8.05 Feliz despertar
9.58 Sardanes
10.15 Mundo musical
11.05 Silbando al trabajar
12.02 Bon jour
12.30 Parlem amics
13.00 Radiocadena musical
13.30 Panorama
14.35 Polideportivo
1 5.00 Música para el relax
15.30 Tot cantant
16.30 Novel·la
17.35 Francis
18.00 Variedades radiofònicas
19.22 Santo Rosario
20.00 Paseo musical
20.25 Fòrum cultura!
21.00 Radiocadena actualidad
21.20 Tiempo en jazz
22.15 Pàginas maestras
22.55 Nocturno

Ràdio Oiot
07.00
07.05
08.30
09.00
09.15
10.00
10.30
11.00
11.30

Sintonia i salutació
Atrenc d'alba
«Història de la música pop»
Olot actualitat
Ara és l'hora!
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies

TVE
12.02
12.30
12.45
13.15
13.30
14.15
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.50
19.00
20.15
20.30
21.15
22.00
23.00
23.58
24.00

Butlletí RTVE
Ferran Pinyol
Ara és l'hora!
Olot actualitat
Panorama
Musical selecte
Ara és Thora!
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Novel·la
Moment poètic
De tot i per a tothom:
«L'esport»
Olot actualitat
Panorama
Música orquestral
La música
Pilar... a mitjanit
Sintonia i comiat
Fi d'emissions

Ràdio Popular
de Figueres
08.30 Obertura, lectura bíblica
i Bon dia musical
09.15 La saga de los Porretas
09.30 Salut noble Empordà!
10.00 Ona i ratlla
10.30 La buenas gentes
11.20 Chequeos médicos
11.45 Vivir es producir vida
12.00 Angelus
12.15. Santoral
13.00 Música del migdia
13.30 Hora exacta, noticiari local
i cartellera
13.45 Corresponsals informatius:
Banyoles
14.30 Informativo dia
15.00 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 Temas candentes
20.00 Sant Rosari
21.00 Hora exacta i noticiari local
21.30 Bona nit amb música
22.30 Cloenda

Primera Cadena

Segona Cadena

13,45
14.00
14.01
14.30
15,00
1 5,45
16,15
18,45
19.00
19.01

19,00
19.30
19.31
20,00
20,30
21,4522,30

20,00
20,30
21,30
22,05

23,45

Carta de ajuste
Apertura y presentación
Avance informativo
Gante hoy
Teledlarlo
Cafè de redacción
Despedida y cierre
Carta de ajuste
Apertura y presentación
Un globo, dos globos, tres
globos: «Balonazo a la
media yuelta»
Perfiles
Los mitòs: «Electra»
Telediario
Sesión de noche: «Mi marido se divierte». — Les
aventures d'una parella
que vol tenir fills sigui
com sigui
Ultimas noticias
Buenas noches

Carta de ajuste
Presentación y avances
Polideportivo
Redacción de noche
Encuentros con las letras
Horizontes
Tribuna de la cultura
Buenas noches

RTV CATALANA
Primera Cadena
11,15 Obertura
11,30 Les nostres
emigrante»
14,00 Crònica
16,15 Escenari ^ ,

Segona Cadena '
2 3 , 0 0 Crònica 2
2 3 , 1 5 Escenari (repetició)

|CINEiVIA I
GiRONA
Cinema Modern: «Estado d e
sitio»
Cinema Catalunya I: « E i cielo
pueds e s p e r a m
Cinema Catalunya II: « F u g a
suicida»
Cinema Orient: «La viuda a n daluza»
Cinema Ultònia: «Los ajecutores» i «Cliicas sln barraràs»
Cinema Coliseu I m p e r i a l :
«Àfrica a m a » i «Aerotnozas
apaSionadasM
Cinema Gran Via: « E l desafio
dai l)úfaio blanco» i « 2 0 . 0 0 0
ieguas de viajs submarino»

CADAQUÉS
Cinema Art i Joia: «Escalofrío», ciassificada « S » . A les
21,30 li.
FIGUERES
Cinema Juncària: « L a escopeta nacional» i uFuerza de vigilància», continua des d e les
1 7 . 3 0 h.
Cinema Savoy: «Doncelia y
a m a n t e » , continua des de les
16 h.
Cinema Las Vegas; « S a r a » i
«La guerra d e los huevos», 16
h.

••

Cinema Edison: « N e w Yorl<,
aAo 2 0 0 2 » , tarda4nlt,,,,..^^,,^

GREACIONES

PRÉT - À - PORTER F^EMENI
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El gmp Dagoll Dagom a Girona

«Antaviana» entre la realitat i el somni
«Antaviana» és sens dubte l'espectacle més bell d'aquesta
temporada. L'axperidncia que el Grup Dagoll Dagom ha realitzat
sobre contes de Pere Calders ha constituït, a tots els llocs on
s'ha representat, un gran àxit. Arrel d'aquest espectacle els ha
estat concedit ei premi Crítica Serra d'Or —Juntament amb Calde>s— I el Premi Especial Fotogrames. Ara, «Antaviana» arriba
a Girona. Nosaltres hem tingut amb dos membres del grup,
Anna Rosa CIsquel·a i Joan Llufs Bozzo, la següent entrevista.
—Podeu parlar-nos breument
de la història del grup, de la vostra trajectòria?
Vam formar el Grup Dagoll
Dagom l'any 1973. Abans de
professionalitzar-nos érem un
grup universitari que només
podia dedicar-se al teatre durant els caps de setmana. Ens
ho preníem seriosament però
no preteníem guanyar-nos la
vida. La primera obra que vam
fer es titulava «Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos» sobre poemes
de Rafael Aibertí, més tard
vam far «Nocturn per acordió» sobre poemes de SalvatPapasseit, aquesta obra Ja la
vàrem representar a Girona.
Després vam muntar el «No
hablaré en clase» de Joan
Oller i Josep P a r r a m o n .
Aquest últim espectacle va tenir una gran acollida I va ser
quan en« plantejàrem la professionalització, era el 1977.
Començaren a produir-se canvis en el grup. Del Dagoll Dagom inicial avui només en
queden dos: en Pepe Rublanes i en Josep Parramon.
Llavors, Ja en pia professional ens plantejàrem fer un nou
muntatge col·lectiu que fos vi-

sual i poètic, apte per a ün
gran públic i en un llenguatge
assequible per a tothom.
—Com se'ns acudi aquesta
idea de fer un muntatge sobre
contes de Pere Calders?
Primer havíem pensat fer
un muntatge de rondalles, però vam pensar que era molt difícil d'escenificar. Per això optàreni per aquests contes més
pròxims i actuals. No va a ser
una Idea que ens vingués de
sobte. A Calders Ja l'havíem
llegit i fins I tot havíem fet un
guió per a la televisió que no
ens varen acceptar. L'escenificació d'aquests contes a férem perquè vam creure que
aquest autor tenia molts elements Interessants per a conèixer I en canvi se l'havia
marginat.
—Aquesta funció de donar a
conèixer un autor com Pere Calders ja s'ha complert. A través del
vostre espectacle hi ha hagut
molta gent que s'ha interessat
pels seus contes, fins i tot les editorials.
Fa pocs dies a Pere Calders
li han donat ei «Premi Crítica
Serra d'Or» pel seu llibre «Invasió subtil i altres contes». A
partir de l'èxit d'«Antaviana»

D o * nmmbr»» del Oagoll Dagom, Anna Rosa Ciaqualla I Joan Lluís Bozzo

s'han adonat de l'interès d'aquest auto|- i les seves obres
s'han exhaurit.
—Ens pots presentar el vostre
espectacle, la seva idea base?
«Antaviana» és un muntatge de diversos contes de Calders recopilats sense cap. més
criteri que el de les possibilitats de teatraiització. Ens importava aconseguir un ambient unitari, plasmar el món
que ens ve donat pels colors,
la música i altres elements...
més que pels contes en concret. Intentàrem que l'ambient pogués ser el mateix encara que els contes variessin.
Vam voler donar molta importància a la coreografia i ai món
visual.
—Vàreu intentar de ser fidels,
en la vostra transposició dels personatges i de les situacions, al
món de Calders?
Sí. Ens va preocupar ser fidels a l'estil de Calders i Intentar de reflectir el su ambient
subtil, sense çap mena de grolleria. Volíem plasmar las seves característiques: la poesia, la bellesa, la Irrealitat...
sense perdre de vista ei factor
quotidià.
Els personatges tenen tots
elis un toc de màgia, sense
que per això deixin de ser naturals. El cas més típic d'això
és el de la fada. La cosa més
important és reflectir l'aquilibri dels contes.
—La música i l'espai escènic
d'«Antaviana» són dos elements
bàsics que donen aquest ambient
a l'obra. D'on sorgí la idea d'escollir en Sisa per a la música?
En l'aspecte musical pensàrem amb Jaume Sisa perquè
ei món de Calders ens el donaven també les seves cançons.
El treball amb ell també fou
parai.lel, el realitzàrem de manera conjunta, participant en
els assatjos previs.
Quant a l'escenografia de
Montse Amenós i Isidre Prunes, aconsegueixen donar-li
una dimensió fantàstica. Sense ella «Antaviana» seria un
altre espectacle.
—En l'aspecte econòmic, vàreu tenir algun tipus de subvenció
per fer aquest muntatge?
Només hem rebut una subvenció d'un milió de pessetes
de l'Ajuntament de Barcelona.
El muntatge ens ha costat ei
doble: més de dos milions i
mig. Per fer aquest espectacle
hem tardat cinc mesos, dels
quals ens hem passat més de
la meitat sense cobrar ni cinc.
En un principi ens havíem as-

• «ARCÀNGELS DEL CINEMA». — París (França). Isabelle
Huppert, Gerard Depardieu i Gerard Oury han estat premiats enguany amb els «Arcàngels del Cinema» del Centre Nacional de Cinematografia de París com a millor actriu, actor i director, respectivament.
Aquests premis, atorgats fins
ara cada dos anys per un jurat de
2.300 persones que actuen en
públic, es converteixen a partir
d'enguany en anuals, per tal de
donar més relleu a l'activitat
dels directors i actors francesos, ta! com han explicat els organitzadors.
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signat un sou de 20.000 pessetes al mes, pe.rò vèiem que
si els cobràvem no tindríem
peles per a pagar l'escenografia.
—Però «Antaviana» us ha deixat beneficis...
Totes les peles que hem
guanyat han servit per comprar material que ens feia falta. Cobrant només 30.000
pessetes ai mes, amb tot el de
taquilla no en tenim ni per
comprar una furgoneta que
tanta falta ens fa I
—Això del pressupost és l'etern problema en el món teatral.
Només cal pensar que del
pressupost que el Ministeri de
Cultura ha donat al teatre.

aquí a Catalunya n'han arribat
9 milions, «Is quals «'han destinat íntegrament al Lliure. Si
no hagués estat pel milió de
l'Ajuntament, «Antaviana» no
s'hagués pogut fer. Ara «La
Caixa» ens subvenciona les
representacions a les escoles i
la propaganda.
—Després de Girona quins
projectes teniu?
Anirem a Paima da Mallorca una quinze dies al Teatre
Municipal, i dasprés de Setmana Santa anireni probablement a Madrid amb la versió
castellana il'«Antavlana» feta
per Feliu Formosa.
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Primera Trobada de Cinema
al País Valencià
La Direcció General d'activitats artístiques del Consell
del País Valencià ha publicat
les conclusions de la seva Primera Trobada de Cinema.
Aquestes conclusions advoquen per la creació d'un Institut de Cinema Valencià i d'una filmoteca que recullin totes
les produccions fetes, fins ara,
amb la finalitat de recuperar
les filmacions més interessants de la història valenciana.
Durant aquestes jornades
s'ha decidit crear una federació de cine-clubs, amb la seva
corresponent distribuïdora, i
convocar unes trobades de cinema alternatiu, amb la projecció de les mostres més significatives.
La problemàtica dels cineclubs ocupà un lloc important
eh els debats, es discutí la ina-

dequació de les (egislacions
vigents i les dificultats que
aquests centres troben per recollir una programació interessant. La majoria dels assistents es manifestaren a favor
de la promoció, per part dels
cine-clubs, de grups de producció i realització de pel·lícules en petits formats. És parlà
també de la possibilitat de la
creació d'una assemblea de
crítics de cinema del País" Valencià, així com de la necessitats de crear una càtedra universitària de cinema.
Els assembleistes han fet finalment una crida a quantes
persones tinguin material filmat sobre temes històrics, socials i polítics del país, perquè
es posin en contacte amb la
Direcció general d'activitats
artístiques, a fi de constituir la
filmoteca.

Grup DAGOLL-DAGOIVI presenta a GIROMA

puntets
• «HOLOCAUSTO». — Linz
(Àustria). Dos joves alemanys varen repartir octavetes a Tex camp
de concentració de Mauthausen
contra la sèrie de televisió «Holocaustò».
Les ocatvetes portaven per títol «Holocausto de Hollywood» i
contenien una crítica contra
aquesta sèrie sobre la persecució
dels jueus durant el III Reich. Afirmaven aquestes octavetes que la
història dels camps de concentració era «mentida».
Les octavetes anaven signades
per l'Organització «Acció Antiholocausto» amb seu a Munich, i de
clara orientació d'extrema dreta.

Una escena d'«Antavlanai>

ANTAVIANA
Sobre contes de Pere Calders

TEATRE MUNICIPAL
Dies 28 de Febrer, 2 i 3 de març a 2/4 d'onze de la nit.
Dia 4 de Març a les 7 de la tarda.
PREUS POPULARS
Amb la col·laboració de l'Excm. Ajuntame nt
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Zuviría marca un^als gola al Valincia

Detingut l'autor de la mort
d'una nena d'11 anys

El Barca apallissa
el València
na part quan Zuviría marca el primer dels dues gols de la nit.
Aquest gol suposà per a la defensa del València un cop baix. A
partir d'aquest moment, la situació canvia radicalment i el Barca
es fa el senyor del partit.
Un minut més, en ple domini
del blau-grana, Zuviría, aprofitant
un pas de Carrasco, xuta amb
efecte i despista Pereira, 3-1 i el
partit quedava sentenciat.
Però faltava encara el millor
gol del partit. Heredia, l'irregular
Heredia va treure a relluir la seva
genialitat Agafa la pilota, corre,
dribla fins a la ratlla de fons, amaga el centre i llança directament a
porta. Sensacional gol que deixà
bocabadat el pobre Pereira i aixeca el públic.
El partit va ser en línies general
correcte. Dirigit per l'àrbitre del
col.legi castellà, senyor Sosa
Martin. Amb les següents alineacions.
Barcelona; Artola, Zuviría, M i -

gueli, De la Cruz, Olmo, Meeskens, Martínez, Heredia, Krankl,
Asensi i Carrasco.
València: Pereira, Carrete, Botubot, Cerveró, Castellanos, Arias,
Saura, Solsona, Felman, Bonhof i
Kempes.
Sustitucions. Minut 4 2 , Zuviria
substituït per Costas, després
d'un xoc amb Arias. A la segona
part, Palmer sortí per Castellanos.

C O P A DEL R E I . Resultats
Barcelona-València
Rayo-Santander
At. Bilbao-Zaragoza
Murcia-Alavés

BARCELONA.— Sota el títol
de «Picasso eròtic» ha estat inaugurada una exposició de diferents
obres del pintor malagueny,"moltes d'elles inèdites, a la Sala Gaspar.
La mostra comprèn 58 pintures eròtiques, fetes a! llarg de la
se'Va vida: onze, a Barcelona, entre els anys 1901 i 1 9 0 3 , que
procedeixen de fons de museus
d'art, on foren dipositats el 1953
per un representant del banquer
català resident a París Lluís Garriga Roig.
Uns altres onze dibuixos de l'època entre el 1957 i 1962 foren
donats per Jaume Sabartés al
Museu Picasso, amb ia resta de la
seva col.lecció.

4-1
0-0
2—2
1—0

La resta de partits d'aquesta /
ronda es juaren;
Ossasuna-Elche.
Valladolid-Burgos
Salamanca-Sevilla
Celta-R. Madrid, sense

Barcelona

1-lV
1-lV
1-lV
data

^K"

«Picasso
eròtic»

BüTUETr

^' 700
rPUNT
•

i
I
I
I
I
I

La resta de la mostra la formen
36 linòleums i gravats, dedicats
tots ells a Jaume Sabartés i donats per aquest o pel mateix Picasso al museu.
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El vostre suport bé val un descompie.
US ESTALVIEU 700 ptes. si ens feu arribar aquest butlletí de
suscripció abans del 20 de Març.
^
En.
C/.
de.

vol rebre cada dia PUN'I'.
[)í ARI a l'adreça anterior
al preu ospeciai de 5.800
ptes. (en lloc de 6.500)
que pagarà:
trimestralment.... 1.475
semestralment.... 2.950
anualment
5.800

per un policia que es troba en tot
moment a la centraleta del telèfon i aviat entrarà en servei una
sala que serà l'encarregada de
realitzar les gestions necessàries
per esclarir els problemes que es
plantegin. Es "disposa ja en aquest
sentit de dos cotxes «zeta» (els
del color blanc i d'altres de recolzament que van camuflats.
«Aquest servei —afegia el Comissari en Cap— és eficaç precisament per la seva rapidesa i perquè disposa d'uns efectius suficients per atendre qualsevol tipus
d'urgència, encara que tinguin
poca cosa a veure amb la feina
que té específicament la policia».

Intentava violar-la

Copa del Rei

Barcelona (De ia nostra redacció),— Ahir al vespre el Barca va
derrotar el València per quatre
gols a un, en un partit de Copa del
Rei.-El resultat pot considerar-se
just si tenim en compte el joc dels
dos equips. El Barca va tenir nombroses ocasions de gol, mentre
que el «super-València» no passà
pràcticament del mig camp.
El partit va començar amb espant. Al minut sis, un contraatac
de Kempes amb pilota llarga a
Felman, qui s'introdueix a l'àrea i
Artola es veu obligat a agafar-lo.
Penalty que Bonhof transformà
en gol.
Fins al minut 17, el Nou Camp
era un cementiri. Una vegada més
Krankl, aprofitant un rebuig de
Pereira a xut d'Asensi marca el
gol de l'empat.
El Barca pressiona el València
insistentment, però la defensa
d'aquest amb el suport de Bon• hof, aconseguí de mantenir el resultat fins al minut 33 de la seqo-

a Girona
GIRONA. — Ahir al matí va
quedar inaugurat a Girona el servei del 0 9 1 que portarà a terme la
Policia Nacional de la ciutat.
Aquest servei, que feia ja força
temps que s'estava tramitant,
portarà a terme serveis de tot t i pus per cobrir les urgències que
puguin sortir durant les vint-iquatre hores del dia.
Segons paraules del Cap de
Comissaris Provincial, Juan Francisco Pancorbo, «aquest servei és
com un mantell protector de la
societat, un servei humanitari que
serà portat a terme per personal
preparat».
Actualment el servei és cobert
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Podeu .enviar els rebuts contra el meu
cornpte.'llib.
n."
Caixa

ü noíT! de
firroB.
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BARCELONA. — El pressumpte autor de la mort per asfíxia de
la nena Concepció Jiménez, d ' l 1
anys, a qui va intentar violar, ós el
marit de la germana d'aquesta,
que ha estat detingut per inspectors del grup cinquè de la Brigada
de la Policia Judicial, segons han
informat fonts policials a l'agència
Efe.
Segons el dictamen forense,
Concepció Jiménez, a qui van trobar morta el proppassat dia 2 4 de
febrer, morí a causa de l'asfixia.Pel que fa a la violació, que probablement era la intenció de l'agressor, sembla que no va arribar
a produir-se.
La nena va ser trobada al llit, a
casa de la seva germana, amb un
grapat de papers entaforats a la
boca i amb símptomes evidents
d'haver estat forçada amb intent
de violació.
Encetades les gestions d'investigació del cas, que van comportar l'interrogatori de moltes persones, totes les sospites apuntaven vers Joaquín Antonio Mendoza Jiménez, de 22 anys, de motiu
«Romero», marit de la germana
de la víctima, que residia al lloc
on s'havia trobat el cadàver al
carrer Lluís Gimeno número dotze.
Segons les esmentades fonts,
el detingut ha confessat el seu
crim: la seva intenció era violar la
nena i per tal que no cridés, li introduí papers a la boca. D'altra
banda s'estan aplegant proves diverses, com és ara un pèl trobat a
l'ungla del pressumpte criminal.

Família Intoxicada
Un altre cas d'intoxicació per
aliments en mal estat va donar-se
ahir, en entrar els bombers al carrer Olesa número 73 on descobriren tres membres d'una mateixa família en estat inconscient.
Els bombers, que havien estat
cridats pels vems, comprovaren
que no hi havia cap fuita de gas a
la casa, per la qual cosa deduïren
que la causa havia estat una intoxicació.
Els intoxicats són Antoni Heras
Bonet, de 55 anys, la seva muller
Rosa Breton, i llur fill Xavier, d ' l 1
anys. Segons informà als bombers una veïna, l'esposa li va dir
que no es trobava bé i que el mateix li passava al seu fill. També
un ocellet que tenia la família al
pis va, morir ahir de sobte.
Tota !s família va ser trasjlsdada ahir e la i^esidència de ia Se-

guretat Social de la Vall d'Hebron,
on ara són analitzats per tal de
determinar les causes de la intoxicació.

13 milions en un
atracament
A Vilanova i la Geltrú va ser robada una joieria de Francesc Jiménez i fills, d'on els lladres s'endugueren joies per un valor de
més de 13 milions de pessetes.
L'establiment és situat al número
111 del carrer Aigües de l'esmentada vila barcelonina.
Els delinqüents intimidaren als
fills del propietari i es van endur
13.000 pessetes en efectiu i més
de 13 milions en joies.

Estadística

No hi ha acord
sobre el cens
de Barcelona
BARCELONA. — Sensibles diferències entre les xifres publicades per la Junta Provincial del
Cens i l'Institut d'Estadística han
estat observades a Barcelona, en
un marc de desconexió entre les
dues institucions que fa preveure,
també aquesta vegada, greus desajustaments pel que fa a l'organització del cens electoral.
La. Junta Electoral Provincial
de Barcelona ha donat com a xifra
d'electors la mateixa que en les
darreres eleccions (3.373.121), el
que és de tot punt impossible si hi
afegim el nombre de majors de
18 anys que seran electors per
primera vegada.
D'altra banda, el responsable
tècnic -d'Estadística ha dit a l'agència Efe que la xifra és de
3.451 !694 per a la «província»,
comptant-hi els residents i absents a l'estranger, dada que cocorrespon a les del Govern Civil
de Barcelona.
Informàtica per e la policia
A partir d'avui entrarà en funcionament el servei d'informàtica
de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, que es dedicarà
de forma preferent a obtenir dades referides a antecedents policials, robaments i recuperació de
vehicles furtats. El servei serà ampliat, més endavant, per assolir
tot e! ventall de possibilitats que
ofereix la tècnics informàtica.

